
Proletari Лп toate țările, unUi-vă t

plus peste 1 300 
sectorului И au 
de cărbune, pro- 
Printre brigăzile 
obținut cele mai

175 tone 
calitate.
care au 
cele conduse de Cepăfâu

Aurel, Bartha Francisc, Ioniță Aurelian, Stan Constan
tin si Cîșlaru іоал.

Chirurgii“

tali 1S00 im Не [Шт и ни
Minerii - de la Petrila continuă să se afirme ta în

trecerea cu celelalte exploatări miniere din Valea fiu
lui. Zilnic, pe graficul de întrecere al acestei exploa
tări sînt înscrise noi cifre care oglindesc hărnicia mi
nerilor de aici. In perioada 1-17 martie, din abatajele 
acestei exploatări fruntașe au fost extrase peste preve
derile planului mai bine de 1 500 tone de cărbune ener
getic. Demn de relevat este aportul adus de către co
lectivul sectorului IV care a dat în 
tone cărbune. Ea rîndul lor, minerii 
livrat peste sarcinile de plan 
ducția dată fiind de bună 
miniere de la mina Petrila

. bune rezultate se numără

Sectorul IH al minei Lupenî continuă să se afle tai 
fruntea întrecerii pe exploatare. Ele la începutul anu
lui și pînă în prezent, colectivul sectorului a reușit să 
extragă mai mult de 1 500 tone, de cărbune cocsîfi- 
cabil^peste plan. Acest spor de producție a fost rea
lizat îndeosebi pe seama creșterii productivității mun
cii. In majoritatea abatajelor frontale ale sectorului s-au 
obținut' în acest an randamente medii de 4,8 tone căr
bune pe post.. Realizînd asemenea randamente, brigăzile 
de frontaliști conduse de minerii Petre Constantin șî 
Ghioancă Sabin, de exemplu, au dat anul acesta peste 
prevederile planului. 650 și, respectiv, 604 tone de căr
bune cocsificabîl.

din'B'e 
cei mai tineri e- 
vidențiați în în
trecerea socia
listă din atelie
rul mecanic al 
minei Jieț 
strungarul Pre
da Traian.

Ședința plenară 
a C.C. al P.M.R.

In ziua de 17 martie 1965 a avut loc ședința 
plenară a Comitetului Central al Partidului Munci
toresc Romîn.

Plenara a examinat problemele legate de pri ma 
sesiune a celei de-a V-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale și a adoptat hotărîri corespun
zătoare.

r

Pe frontul calității cărbunelui
Masă rotundă la mina Aninoasa

Calitatea constituie un obiecția de seamă al colectivelor minelor Văii 
Jiului în întrecerea socialistă pe anul 1905. Minerii Aninoasei, paralel 
cu succesele obținute în depășirea planului, înregistrează noi progrese 
in reducerea conținutului de cenușă in cărbune, doblndind astfel o ex
periență prețioasă pe frontul calității producției.

In legătură cu această problemă la masa 
redacția ziarului „Steagul roșu" și-au exprimat 

mulți mineri, ingineri și tehnicieni de la E. M.

rotunăă organizată de 
punctul de vedere mai 
Aninoasa.

cocota dan Cu mai multă
inginer șef perseverență

O dată cu dezbaterea cifrelor de 
plan pe anul 1965, conducerea ex
ploatării a elaborat un plan de mă
suri tehnico-organizatorice în vederea 
îmbunătățirii calității producției. Iată 
doar cîteva din aceste măsuri, care,

de altfel, au și. fost înfăptuite. Puș- 
carea selectivă a stratelor cu inter- 
calații a fost extinsă în toate abata
jele și preabatajele, mai ales în zona 
culcușului stratului 3, unde există 
mari intercalații de steril. Iluminatul 
fix a fost extins, de asemenea, la 
toate punctele de deversare în ros
togol și de încărcare în vagonete. De 
asemenea, am urmărit cu mai multă 
perseverență modul în care brigăzile 
se ocupă de alegerea șistului vizibil 
încă în abataje. In acest scop ne fo
losim de personalul mediu tehnic și 
direct de tehnicianul — responsabil

agregatelor
poate face auzit. E zgomot în subso
lul acesta al pompelor. Dar din toate 
explicațiile lui desprinzi un singur 
aspect: „pînă diseară, pompa trebuie 
să funcționeze. Trebuie! altfel .ini
mile" de sus vor înceta să mai bată. 
Și asta nu trebuie să se inttfnple nici
odată. Chiar dacă va trebui să lu
crăm două schimburi". Mgț face 0 
Macizara. „Vreau să se scrie șî-despre

Na, umblă în halate • albe și nici 
mîinile nil li-s curate și albe ca ale 
unor chirurgi adevărați. Halatele lor, 
închise la culoare, au pe eie ampren
tele profesiunii iar mlihile li-s aspre 

■și vînjpase; pâlnie de muncitori sub 
a căror îngrijire agregtade • uzinei 
„bat" ca niște inimi puternice, sigu
re de ele.

Pe cei despre

Trebuie 
20—30 

pir, . la 
fac cu

de muzică 
intitulat 

horile - la

sezon

Colectivul secției spălătorie de la-preparația- Corcești se mîndrește cu comunistul Rus Ștefan, socotit unul 
dintre cei mai buni muncitori ai secției. Ar ii trecut ei a fost evidențiat lună de tmă ta întrec 'e. ‘aj pentru 
еагеш aoest an a fost distins eu‘insigna «. ri ut; ’în întrecerea socialistă. ....... ..

Concert
Azi, ia Petroșani, or

chestra „Crișana" a 
Filarnonicii de stat 
din Oradea prezintă 
concertul 
populară 
„Mîndre-s
noi“. Iubitorii de mu
zică populară : pot au
dia acest concert în 
matineu Ia ora 17 și 
seara la ora 20, în 
sala Teatrului de stat

Ultimul meci
de verificare

In cadrul pregătirilor Ut vederea re- 
luării campionatului categoriei В la 
fotbal, echipa Jiul Petrila se pregă
tește cu , multă seriozitate. Ieri, Jiul 
Petrila a susținut pe stadionul din 
Lonea ultimul meci de verificare a- 
oînd ca partener echipa Victdria-Că- 
lan care activează în categoria C. 
Iniîlmrea s-a încheiat cu scortil de 
5—Ѳ1 (3—6) în ■ favoarea gazdelor.

Mărfuri de
In cursul dimineții de 17 molie, 

magazinul textil nr. 1 din Petroșani 
a fost aprovizionat cu un bogat sor
timent de mărfuri. Printre alte pro
duse au sosii țesături imprimate de 
mătase „Itdia", „Oltenia" și „Rusal- . 
ka". Magazinul a primit, de aseme
nea, peste 10 000 metri țesături de 
bumbac și un sortiment variat de 
stofe pentru rochii și costume bărbă
tești in culori adecvate sezonului de 
primăvară.

Ședințe 
de lucru

Tot ieri, studenții a- 
nitor I, II și III ai Fa
cultății de electrome
canică și cei din anii 
III și IV ei Facultății 
de exploatări miniere 
s-au întrunit în două 
ședințe în care au dez
bătut documentele ce
lei de-a V-a Conferin
țe a U.A.S.R.

Pe cel despre cofe вмйіяі i-am
"găsit undeva joș, .țp.rsufisolul uztnt. Hina Ioan. Anghel Joan și Dumitrică 
ttnde au de ișxecutat в 
complicată la miște 
pompe, care dă
deau semne de o- 
boseală.
Se cobor 
de ■ trepte 
pompe. O 
sînt aici eroi de 
despre care merită să 
Nistor și echipa sa de reparații au 
executat și execută la termocentrala 
Paroșeni o gamă variată de r.enara- 
(&, de la cele mai simple ,1a cele mai 
complicate, de la cele mai ușoare, la 
cete care presupun o încordare a for
ței și a voinței pînă la limite și plită 
dincolo de limite. 1 ’ r-

l-am găsit în plină activitate; la 
pompele Bagher, un adevărat „cui oZ 
lui Pepelea" care le dă celor de la 
reparații mult, de - farsă, r Una - din 
pompe fusese descompusă îri piesele 
componerite și oamenii foiau în jurul 
ei, fiecare cu o-sarcină precisă. -Șef ui 
de echipă dă cîteva lămuriri. ebuie 
să strige cu , voce tare, altfel-nu se

CARNET
 : ' ■ '

f 1
plăcere, pentru că 
reportaj,, minunați 

sc'rii^ Vil voi

Aurel. Treăua n-b făc nun, , м sin
gur. O facem toți".

Șeful secției re
parații completează 
impresiile culese la 
fața locului. „E- 
e una din echipele 

Secției reparații. Au
chipa lui Vîlvoi 
de nădejde ale 
și un angajament — lege pentru ei: 
termenele de reparații să fie scurtate 
iar intervențiile la avarii să se facă 
in cel mai scurt timp posibiV’. Bine
înțeles completările s-au făcut după 
ce ne-ат despărțit de 
parații.

„Inimile" 
gure de 
meni ca
captează

o
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echipa de re-

uzinei bat 
ele. Sigure, 
VUvoi Nistor 

pentru siguranța

liniștite și si- 
pentru că oa- 
Și ai săi, ga- 

aceasta.

cu calitatea producției pe lingă con
ducerea exploatării. Activitatea de în
drumare și control ce o desfășoară 
responsabilul cu calitatea, este diri
jată de conducerea minei îndeosebi 
spre acele locuri de muncă din acele 
zone unde condițiile de zăcămînt (in
tercalații, avarii etc.) periclitează ca
litatea cărbunelui. Aceste locuri de

I. CIOCI.EI (Continuare în pag. 2-a)

La muncă
dată cu topirea zăpezii bazinul 

de acumulare a apei, aflat în spa
tele blocului В 4 din cartierul 7 No
iembrie de la Petrila, s-a înfundat. 
Apa începuse să treacă peste tro
tuare inundînd terenul destinat vi
itoarelor spații verzi.

Duminică dimineața, mobilizați de 
minerul Enache Nicolae organizato
rul grupei de partid din bloc, tova
rășii Racoczi Adalbert — președin
tele comitetului de bloc. Popescu Ste- 
lian. Ciobanu Toader. Arcu Stelian, 
Mihai Constantin, Șerbănescu Dumi-

patriotică
tru și alții au lucrat la săparea unui 
nou canal de scurgere și la desfun
darea bazinului. Cu acest prilej s-au 
efectuat 40 de ore de muncă 
triotică.

Seara, împreună cu familiile 
participanții evidential! ia această 
țiune au fost invitați de către
misia de femei a orașului Petrila la 
o plăcută petrecere organizată la 
restaurantul „Transilvania"

pa-

lor,
ac- 
co-

PETRU GAINA
corespondent

BULETIN MEDICAL
Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romîn, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Rornîne, suferă de 
o afecțiune pulmonară care în ulti-

Plrof. dr. VOINEA 
Prevederilor Sociale;
dr. TIBER1U SPÎRCHEZ: prof. dr.
LAU; prof. dr. IOAN BRUKNER; prof. dr. CONSTANTIN 
ANASTASATU; conf. dr.. LEON BERCU; dr. ALEXANDRU 
DUMITRIU.

48 martie 1966.

mul timp s-a agravat prin apariția 
de complicații hepatice cu icter și 
insuficiență hepatică.

Se aplică tratamentul corespunză
tor.

MARINESCU, ministrul Sănătății și 
acad. dr. NICOLAE GH. LUPU; prof.

CONSTANTIN NICO-



Pe frontul calității cărbunelui
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muncă se țin sub ebwrvațfe in fie» 
care zi, iar personalul ce execută 
prob* mică la suprafață est* averti
zat încă din subteran de a lua pro- 
№ din vagonetele ce provin de la 
abatajele cu mult steril. In acest 
scop, în vagonetele ее provin de la 
aceste locuri de muncă se înfig tă
blițe de avertizare. Am ajuns în 
aceit fel să se asigure ca proba d« 
1 la sută ce se face la suprafață (ac
țiune căreia îi acordăm o deosebită 
ptenție) să fie dirijată după condiți
ile de zăcămînt și să nu se facă la 
intlmplare.

Măsurile aplicate în acest an pen
tru îmbunătățirea calității nu prezintă 
nici o noutate. Ele s-au aplicat și 
în anul trecut. Vreau fbsă Să sub
liniez că in acest аП colectivul nos
tru a dovedit mai multă perseverența

David ши In zonele dificile —
.ь,'8*11^ ... oamenii cei mai buni
Adevărul este că și în acest an. 

mai precis în cursul lunii ianua
rie, brigada noastră a fost criticată 
pentru că a dat cărbune cu șist. ІЭіп 
producția totală de 7 600 tone ni S-eu
rebutat 140 vagonete.

Nu vreau să mă scuz, dar intr-un 
frontal e mai greu. Cei mai multi 
dintre mineri aleg șistul, sînt con» 
știenți de importanța acestui lucru.
Alții însă nu. Se grăbesc, neglijea
ză și așa ajung la vagonete rebu- 
tate, deși ca brigadier am insistat și 
inairtt pentru calitate.

Dar numai insistențele nu ajung, 
trebuie luate și măsuri. M-atn gtntilt 
sfi văd ce este de făcut, m-«m c'on- 
sfătuit cu șefi! de schfrnb șl aim gă
sit soluția. Anume, în zona culcu’ 
șuiul, unde stratul prezintă mai mul
te Intercalați! de stat’ll, au fost pla
sați minerii cei mai conștiincioși, care 
au dovedit ea muncesc cu răspundere 
pentru calitate, l.e-am cerut ajutorul 
șt minerii Macovei Nicolas, Diva Vir
gil, Palaghie Nicolae, Lungu Ion au 

MITRE* STAR 
artificier

CONTRIBUȚIA
ARTIFICIERULUI

în aplicarea acestor măsuri, în urmă
rirea eficacității lor. Iată cum am 
ajuns ca, față de luna decembrie 1964 
— cînd am depășit norma admisă de 
cenuși cu 1,8 puncte și am primit o 
puitoare de 1000 ton» Cărbune — 
fii luna februarie a.c. să avem o de
pășire a conținutului de cenușă ad
mis doar de 0,1 puncte șl o penali
zare de abia 67 tone. In prima jumă
tate a lunii martie cărbunele extras 
din mina noastră ara un conținut de 
cenușă cu 1,4 punct* mal mic dccît 
limită admisă.

Stntsm hotărîți să facem noi pași 
pe linia îmbunătățirii calității produc, 
jlal: să na Încadrăm întocmai în nor- 
ma admisă de cenușă. Socotim însă 
necesar *ă fie Introduse de către 
C.C.V.J. unele corective în sistemul 
cointeresării materiale a brigăzilor ți 
maiștrilor față de retpwttara* tndl- 
eatorutai de calitate.

răspuns — extrag cărbune din această 
zonă mai dificilă a stratului.

Această orientare ne-a ajutat să 
dăm cărbune de o caliiște mai bună.

MD IU VASIUE 
brigadier

La ort se hotârâște 
calitatea

Colectivul minei Aninam», dețină
tor al Drapelului de fruntaș pe ra
mură în întrecerea socialista pe anul 
1064, a dovedit prin fapte că știe să 
lupte pentru a da patriei cantități 
mereu sporite de cărbune. Attul aces
ta, așa cum prevede hotărtrea confe
rinței de partid pe mină. în fața co
mitetului de partid stă sarcina de a 
тоЬИіге întregul colectiv al exploa
tări! la îndeplinirea angajamentelor 
sporite de întrecere atît în ce priveș
te depășirea planului cît și îmbună
tățirea calității cărbunelui.

In abatajul nostru cameră de pe 
stratul 6, avem o intercalate de 
piatră a cărei grosime variază în
tre 25-40 cm. Pentru ca intercala
ta să np ajungă frr uacbmw, noi 
nu batem niși.,.0 -^aură de pușcare 
la o distanța mai mtfflă de 60 am da 
intercalate. In felul aceste, piatra aa 
rupe fir bucăți mari, pînă la 100 leg, 
pa e#re o depozităm pe vatră.

Bucățile mici le alegem cu grijăl 
pentru aceasta, atunci cînd pușcăm 
pe crater, așezăm deasupra lui o 
scară prin eare cărbunele trece trep
tat și avem timp să dăm sterilul 
la o parte.

Preocuparea pentru alegerea steri
lului din cărbune ne aduce șl satis
facții. Dacă anul trecut în vagonetele 
încărcate cu cărbune din abatajul 
nostru ni s-a găsit de mal multe ori 
un Conținut ridicat de șist, anul a- 
eesta nu ni s-a mai înttmplat așa 
oeva,

Angajamentul pe. acest an în ce 
private ceiltatee cărbunelui prevede 
reducerea procentului de cenușă cu 
0,3 puncte față de conținutul admis. 
С ЙЙ de partid, birourile organi- 
zațillor de basă și-au dat seama că 
problema calității producției este, îna
inte de toate, o chestiune de conștiin
ță șl de fnțel ps'e a importanței deo
sebite a acestei sarcini de către mi
nerii șl muncitorii subterani. Iată de 
ea problema calității cărbunelui a 
stat șl continuă să stea în atenția 
muncii noastre politice.

Pe areastă IMi" de preocupări, co 
піШШ de partid a îndrumat orggni- 
națiile de bază din cadrul sectoarelor 
pradusttoo ай analizeze în adunări 
generale ealMatea producției și să an
trenate tffiombrii de partid, activele 
firi de partid la- stabilirea de măsuri 
«ffciente. In intervalul care a trecut 
pînă acum din acest an, organizațiile 
de bată din sectoarele I și IV au a- 
naUoet calitatea producției, elaborînd 
hotlrtri menite aă intensifice preocu
pare* colectivelor respective pentru 
calitatea producției. Intre altele a-a 
stabilit că ori de eițe ori se observă 
llpal de Intern față de calitatea pro
ducției, organizatorii grupelor de 
partid să țină ședințe operative în 
codrul cănxa aă ia atitudine față de 
lipsa de preocupare pentru calitate. 
Așa a procedat, de exemplu, organi
zatorul de grupă de partid Crăciun 
Traian atunci cînd s-a constatat că în 
abatajul brigăzii Iui Bulgaru Gheorghe

ѴЕШ VASILE Exigență 
maistru mhtor în fiecare abataj

Din proprie experiență pot afirma 
eă maistrul minier ocupă un loc im
portant în lupta pentru calitatea pro
ducției. 88 ne oprim, de exemplu, n- 
яцрга unui singur aspect: controlul 
pe care el îl face 1* fiecare loc de 
muncă. Este știut că intercalațiile de 
steril pot fi evaluate și atunci cînd 
ele sînt alese, încărcarea lor se face 
separat. Maistrul minier, ca de altfel 
oricare miner, peste aprecia : din a- 
cest. abataj, la exploatarea unui cîmp 
de cărbune, trebuie șă rezulte, spre 
exemplu, două vagonete de steril. A- 
cest steril trebuie ales; altfel înseam
nă eă a fost lăsat în cărbune. 
Maistrul minier are obligația de a 
arăta cum trebuie lucrat, cum tic. 
buie plasate găurile pentru ca inter, 
oajațille sterile să postii fi tafr-ade- 

calitatea producției e lăsată pe plan 
secundar. Pe loc s-au repartizat mem
brilor de partid sarcini concrete și lu
crurile s-au îndreptat.

Agitația vizuală, îndeamnă minării 
să pună accent pe calitate. Un pa
nou arată că numai prin reducerea 
procentului de cenușă cu 0,2 puncte 
se obțin economii anuale în valoare 
de 235 250 lei. Pe un ait panou sînt 
trecute periodic rezultatele controlu
lui de calitate; brigăzile care dau căr
bune . bun sînt evidențiate, iar cele 
care neglijează alegerea sterilului sînt 
supuse criticii colectivului. Șefii unor 
brigăzi,. intre care Asmarendei Au
gustin. Roman Petru, Barei Dioni- 
sie ș, a,, care uneori au neglijat ca
litatea, au fost chemați la efectuarea 
probelor spre a se convinge perso
nal olt de dăunătoare este lipsa de 
preocupare pentru alegerea sterilului.

Stația de amplificare, „Televiao- ; 
rul“ și gazeta de perete, se ocupă in 
permanență de calitatea producției. 
Munca politică, împletită strîns cu 
controlul asupra moduluâ în care con
ducerea minei și conducerile sec
toarelor iau măsuri tehnieo-tjrnaniza- 
torice în această direcție, dau roade. 
La mina noastră calitatea producției 
a făcut progrese. Rămîne și de acum 
înainte ca sarcină să imprimăm 
muncii politice o mai mare ef-jnbatl- 

; vitale și operativitate, să folosim mij
loace mai variate, spre a mobiliza 
colectivul minei la muncă plină de 
răspundere pentru calitatea produs» 
țtei.

văr alese. Acesta e procedeul meu.
Cu prilejul acesta,, controale am 

constatat faptul eă în abatajul to
varășului Bdyte Adalbert nu se pu
nea accentul cuvenit pe calitate. Căr
bunele prezenta intercalați; de steril, 
dar acest steril nu se găsea ales ni
căieri. Este știut că brigada tovară
șului B6yte lucrează eu randamente 
ridicate, dar nu poate fi neglijată 
nici alegerea șistului. Am discutat 
сц minerii, le-am arătat că nu poți 
fi fruntaș atîta vreme cît nu pui ac
cent și pe calitatea producției și 
pînă la urmă lucrurile s-au fadrețKȘt.

Așa trebuie să procedeze fiecare 
maistru minier și acest control exi
gent va contribui la îmbunătățire* 
oetitățîi cărbunelui.

îmbunătățirea continuă a calității 
producției depinde într-o măsură ho- 
tărîtoare de pușcarea selectivă a stra
ielor cu intercalați!. De atei roiul de 
mare importanță ce revine artificie
rului în lupta pentru calitatea pro
ducției.

In ce mod poate influența artifi
cierul calitatea cărbunelui? Iată pă
rerea mea în această privință.

l.a începutul fiecărui schimb arti
ficierul controlează locurile de mun
că unde urmează să puște. Cu acest 
prilej, el poate (ia indicații preți
oase șefilor de schimb în privința 
plasării găuritor — ctte găuri să se 
bată, la ce distanță, și în ce direcție 
— spre a avea o rupere bună și a 
nu periclita calitatea producției. Eu 
așa procedez în fiecare schimb. In 
funcție de poziția și dimensiunea in- 
tercalațiilor explic șefilor de schimb 
felul cum trebuie plasate găurile Spre 
■a evita fărîmițarea sterilului, Obser
vațiile mele le comunic apoi și mai
strului minier care răspund* d* 
schimbul respectiv.

Cînd revin la locul de muncă pen
tru a pușca, înainte de a începe în
cărcarea găurilor, verific dacă indi
cațiile au fost respectate. Dacă ob
serv că unele găuri au fost bătut* 
Incorect, procedez în felul următor: 
dacă găurile au fost bătute în pia

tră nu încarc, iar dacă sînt bătute 
prea aproape de intercalație le în
carc cu o cantitate mai mică de ex- 
pioaiv spre * nu afărnna piatra la 
pușcare. Precizez că și într-un caz 
și ta altul explic minerilor de ce 
este necesar să procedase în acest 
fel. Stat brigăzi la care, după ce am 
pușeat cîteva găuri incorect bătute, 
dftt teas concluzii oarespunsltoare și 
am început să perforăm corect gău
rile. Aceasta s-a întîmplat, bunăoa
ră, cu schimbul condus de Lungu 
loan din abatajul frontal nr. 12 de 
pe stratul 3. Rău e eă, totuși, mat 
sînt brigăzi, ca de pildă <?eie con> 
duse de Berei D ion taie și Opreau Ni
colae, cate nu respectă indicațiile ce 
li se dau de a bate corect găurile 
Spre a evita fărîmițarea sterilului- 
Aceasta se întîmplă și pentru moti- 
Vtll că Utiii artificieri nu-și înde
plinesc Iii mod corespunzător sarci
nile; trec cu vederea asupra găurilor 
incorect bătute și nu explică mineri
lor necesitate* plasării corecte a gău
rilor, condiție Importantă pentru îm
bunătățirea calității producției.

îmbunătățirea continuă a muncii ar
tificierilor, întărirea răspunderii lor 
față de aplicarea pușcării selective 
consider oi ar il o rezervă însem
nată pentru îmbunătățirea continuă a 
calității producției.

MUt.S"BM Control pe toate fazele

Esențial ta activitatea ca o desfă
șor os responsabil cu calitatea pro
ducției шіе, după experiența mw, 
legătura etrfnsă cu oamenii dfa aba
taj șl controlul perseverent, pe toate 
fazele de producție, a calității cărbu
nelui.

Urmăresc ai de al aă țin • legătu
ră atrlnsă cu oamenii din abataje, cu 
șefti de brigăzi și de schimb, eu 
maiștrii minieri, să stabilesc cu *i 
împreuaă, în funcție de condițiile d*

zăcămînt, măsurile ce necesită a fi 
aplicate la flecare io? de muncă în 
vederea asigurării unei calități cores
punzătoare cărbunelui extras. In luna 
ianuarl*, ta direcționalul abatajului 
frontal nr. 13 din stratul 3, de «tom- 
Йи, alegerea șistului vizibil a fost 

sută de către un singur om. Am 
propus brigadierului, avtad th vedere 
că aici stat condiții pentru o mal 
bună alegere a eterilulul din ambele 
părți oi* transportorului, să fie repar
tizat Inel ип om li alegerea șistului 
vizibil. Măsura nu a rămas fără re
zultat. Numărul vagonetelor rebuts te 
»-* redus aproape total-

Le Несете ioc de muncă dau indi
cații minerita ta privința alegerii 
șistului șl depozitării lui lingă tron», 
pgwtor sau rol, spre a fi Încărcat șl 
evacuat ulterior. După ce constat si
tuația intercalați*! din fronturile de 
lucru, dau Indicații și artificierilor și 
șefilor de aofilmb privind plasare* 
judtetoaal a găurilor d* pușcare tn 
vedono respectării pușcării selectiv* 
ote.

Pentru * putea urmări îndeaproape 
costate* producție! ехігам din sti- 
teran, completa tn flecare ci situa
ția vogonetefor rebirtate pe sectoare 
și locuri de muncă, situație oe o pre
zint atît conducerii minei cît și con- 
deceriigr do sectoare spre a Iu* mă

surile ce se impun. Ete asemenea, 
în fiecare decadă (oare nu s-ar pu
tea mal des ? — N. R.) completez pa
noul calității producției din incinta 
minei.

La suprafață' urmăresc luare* pro
belor de șist vizibil, cum se respectă 
indicați* c» din fiecare schimb aă 
se la la probă 1 1* sută din vagone
tele ieșite din subteran, Țin să suWi- 
nloz că dacă ta schimbul I se respec
tă în general această indicație, nu 1* 
fel ae întlmplă și ta schimburile II și 
III. Probele se mai ian la tatîmplar», 
după bunul plac al unora mu alta*. 
Aceasta din cauza lipsei de supra
veghere.

In încheiere vreau aă reamintesc 
un factor hotărîtor pentru îmbunătă
țirea calității producției : realizarea 
ritmică, pe zile și ore chiar, a sar
cinilor de plan. Minerii aă aibă toate 
condițiile materiale și tehnice spre a 
lucra productiv, de a nu fi nevoiți aă 
aștepte după materiale și vagonote 
șl apoi aă dea „tare" pentru recupe
rarea rămînerli în urmă. In aceste 
condiții e firesc să м neglijeze ca
litatea cărbunelui, lată deci o r«țer- 
vg Însemnată pentru îmbunătățirea 
calității producției, rezervă la a că
rei valorificare este chemat să con
tribute tatragul cotativ.



„ Ghiocelul*
В de ойАлв. Ce fii bt aDe dmm- 

uta, fie strada principală a ardfiahn 
Lupeni, oameni în ștreie de sărbătoa
re se plimbă intr-un necontenit du-te- 
vino. Cunosc ați, prieteni sau membri 
de familie, tineri și vîrstnlci, discută, 
rid, glumesc, în timp ce se îndreaptă 
spre locurile preferate de recreare din 
oraș: alub, cinematograf, oofridrie 
etc. Dar ce-i asiabîn dreptul cofetă
riei „Ghiocelul", apar chipuri încrun
tate; ahijwi de copii, de părinți. Do
tării lucru, după toate aparențele 
сайга indispoziției celor ce ies de la 
cofetărie se află aid. Fără a șovăi mă 
îndrept spre ușa cofetăriei fl Uni a- 
runc privirile In interiorul localului. 
Intr-adevăr, ceea 'ce vezi...

In general cuuîntul ghiocel suge
rează ceva curat, proaspăt, plin de 
frăgezime și frumos, atrăgător. Cu 
asemenea atribute plăcute cofetăria 
despre care vorbim nu se poate făli. 
Ocupai pe jumătate de lăzi cu sticle 
de bare și diferite ambalaje, aglome
rată pirtă la refuz de amatori de 
„dulciuri" alcoolice și îruiecal în fum 
de țigării localul semăna mai de
grabă cu o circiumă (In timp oe res-

PREGĂTIRI PENTRU
CULTURAL-ARTISTIC

tacă djn primul trimestru al anu
lui școlar, formațiile artistice din 
școala noastră au început pregătirile 
ta vederea concursului cultural-artis
tic ai pionierilor și școlarilor. Faza 
pe șccgiă, care a avut loc nu de
mult, a arătat gradul de pregătire al 
elevilor. Pionierii și școlarii au pri
vit cu mare bucurie această fază a 
concursului, lucru confirmat de faptul 
eâ fiecare detașament a-a prezentat 
eu cite 1-2 puncte la ooncura. Pro
gramul a fost alcătuit din poezii des
pre patrie și partid, a-au preeentat 
soliști vocali și instrumentiști, nume 
re de balet, dansuri populare etc.

in urma concursului s-a selecționat 
programul pe care-1 va prezenta școa
la la faza interșcolară. Dintre reci
tatori au fost remarcați elevii, Ioana 
Marioera, Dan Maria, lore Eeaterina, 
Kelemen Francisc, Mogoș Irina din 
clasele V-VI. Pionierele Săpunaru So
dica și Costea Meria au fost cele 
mai bune dintre soliștii vocali. Din
tre soliștii instrumentiști mai bine 
pregătit s-a dovedit pionierul Ailincă 
Viorel care a cîntaț ta acordeon un 
potpuriu de cîntece populare. Și 
elevii ciclului înttî s-au prezentat mul
țumitor. Astfel, școlarii elaselor a 
IV-a A și а IV-a В au prezentat un 
program de revistă intitulat: „Înflo
rești, țară dragă". Au fost selecțio
nate și dansurile. S-a bucurat de o 
apreciere unanimi danaul popular

'■ 111 ............ . - I

Amenajarea noilor cartiere 
fie dusă pînă ia capătsă

Ia ultimii ani, localitățile Văii Jiu
lui a-au îmbogățit сц o seamă de car
tiere noi care cuprind peste 10 СЮ0 
apartamente modeme, școli și cinema 
tografe, cluburi și cămine muncito
rești, unități comerciale și spitale.

Noile cartiere cu blocuri moderne, 
străzi asfaltate, ansambluri arhitecto
nice bine concepute, car amenajări 
corespunzătoare, și o bună gospodă
rire. Cum se prezintă lucrările din 
acest punct de vedere în noile car
tiere din orașele Văii Jiului ?

ta anii care au trecut de la ridi
carea lor, noile cartiere au cunoscut 
multe amenajări: s-au asfaltat alei, 
s-'au făcut zone verzi și peluze, ron
duri de flori și plantări de arbuști 
decorativi, care dau un aspect plă
cut întregului ansamblu de locuințe.

Rezultatele de pînă acum nu pot 
acoprfi nisa lacunae ilare mai 
perristă în gospodărirea cartierelor. 
Șl prima lipsă în acest domeniu, re
vine chiar constructorilor ! CU TOA
TE CA AU TRECUT ANI DE LA 
RIDICAREA UNOR NOI CARTIERE. 
CONSTRUCTORII NU AU TERMINAT 
NICI ACUM TOATE LUCRĂRILE 
URBANISTICE PREVĂZUTE IN 
PROIECTE. In cartierul Viscoza — 
Lupeni, după 10 ani, mai suit de 
executat unele drumuri; în cartierul 
nou din Lonee, terenul dintre ble-

respingător
taufontele „Minerul" și „Ctrepied", 
rxuHte prttebU din спам Sșzri de 
bere, stăteau goale). De înghesuială, 
gălăgie și Misie de sticle de bere 
împrăștiate peste tot, nu mai vorbim. 
In această situație, cofetăria ,,Ghio
celul" este un ghiocel... respingător.

O situație asemănătoare exista în 
ziua de 14 martie a. e. șl ta cofetăria 
„Corso" din Lupeni (unitatea nr. 66). 
E adevărat că aici nu se vinde bere, 
in schimb curățenia și deservirea 
sini cu totul sub nivelat cerințelor, 
ceea ce, de asemenea, nu poate să 
placă Menților.

Nu a trecut prea mult timp de cină 
organele sfatului popular șl cele de 
maliție au atras atenția responsabile
lor celor două cofetării din Lupeni să 
acorde o mai mare atenție attt cură
țeniei cit și deservirii cumpărătorilor. 
După cîțe se vede însă asemenea sfa
turi nu au ecou la responsabilele aces
tor două unități. Credem aă este tim
pul ca T.A.P.L. si ie măsuri concrete 
pentru a ridica cele două cofetării la 
nivelul... coțetăriUor.

CONCURSUL

„Ardeleanca" pregătit eu elevii cla
sei a Vl-a de învățătoarele Iliescu 
Maria și Valter Elvira.

Tot cu acest prilej a luat ființă 
și o brigadă artistică de agitație 
care a prezentat un program reușit.

Acum elevii școlii noastre șe pre
gătesc pentru a participa la faza in- 
terșcolară a concursului cultural-ar
tistic al pionierilor și școlarilor care 
se va desfășura în orașul nostru.

MIOARA B1GO1
învățătoare Școala generală de 8 

nr. 4 Vulcan
•ni

ecwile O șl P au eate umplut ptaă 
Ia cota prevăzută, iar în jurul blo
cului К ни s-au făcut amenajările 
teraeiere prevăzute; la fel și în car
tierul Livezeni din Petroșani, în in
cinta blocurilor 1, 2, 3, 4, 5, și 11, 
12, 13, 14, precum și intre blocu
rile dta seria B, nu stat terminate 
amenajările.

Conducerile de șantiere au datoria 
să revizuiască cu atenție planurile

Pe teme actuale
și documentațiile vechi după caro au 
ridicat cartierele respective și să com
pleteze într-un timp scurt „rămăși
țele" de lucrări de amenajare făcu
te uitate de-a lungul anilor. In acest 
fel se elimină o lacună însemnată 
în acțiunea de amenajare a noilor 
cartiere, lacună care strică aspectul 
acestor cartiere.

Sarcini însemnate în domeniul res
pectiv revin însă și organelor lo
cale. Una din cerințele principale 
care stau în fața locatarilor din noile 
cartiere este amenajarea LOCURILOR 
DE JOACA PENTRU COPII, a so- 
lariilor. Pînă acum, practic, în nici 
un cartier nou această problemă nu

iad us tridi twasfre miniere
ta exploatarea minieră Bălan din 

regiunea Mureș-Autonomă Maghiară 
se află ta plină construcție cea de-a 
treia Muie tehnologică de preparare 
a minereurilor cuprifere, instalație ce 
urmează să intre în funcțiune în 
cureul acestui an. Constructorii de 
aici au terminat, cu 10 zile înainte 
da termenul prevăzut ta grafic, pri
mul nivel al clădirii principale și au 
început alte lucrări. O dată cu darea 
ta exploatare a noii linii, capacitatea 
de preparare a întreprinderii va creș
te ш circ* 30 la antă.

Ga urmare a punerii în funcțiune, 
ta 
re 
de 
tie 
tai

ulttnii ani. a două linii de flota- 
a minereurilor dotate cu instalații 
înaltă productivitate, de eonstauc- 
romînească, prelucrarea iiiiiteren- 
de cupru se face acum la un înalt 

nivel tehnic. Concentratele produse, 
care iau drumul uzinelor metalurgi
ce din țară, conțin de circa 20 do ori 
mai mult metal decît minereul brut, 
fc aceleași instalații se separă e

NOUTĂȚI EDITORIALE
ERSKINE CALDWELL: Jemiy. li

nul din oeta mai Mnwtffcaiive roma
ne din croația scriitoriilui, prezentînd 
atmosfera plină de bigotism, tensiu
ne și teroare dtata-un orășel ameri
can. Traducere și cuvtat înainte de 
©. Mazillu. 
universală.

М3 pag.,

Editura pentru literatură

B,75 lei.

KOLȚOV: Scrieri alese.MIHAIL
Culegere de reportaje și foiletoane ca
re prestată aspecte dta evoluția Uniu
nii Sovietice de le Revoluția din Oc
tombrie ptaă la jumătatea deceniului 
al IV-lea. Traducere de S. Antonio. 
Editura pentru literatură universală.

432 pag., 9,75 lei.

SH. BRAESCSU: „La clubul deca- 
vațHor" si „Scrieri alese" (2 volume). 
Ediția, îngrijite de NIculae Gheran, 
reprezintă o antologie a celor mal re

№

a fost rezolvată, îneît numărul lo
curilor de joacă, al solariilor pentru 
copii este foarte redus, și de cele 
mai multe ori lipsesc totalmente.

In planurile de măsuri ale sfatu
rilor populare se prevăd pentru a- 
ceâstă primăvară și asemenea lucrări. 
Este însă necesar ca cetățenii din 
noile cartiere să contribuie din plin 
la realizarea tor. Doar aste în’ inte
resul fiecărui cetățean ca toți co
piii, să aibă locuri stabilite de joacă, 
pentru a nu ieși pe străzi, unde cir
culă mașinile, ori să striae rondu
rile de flori De asemenea, in pla
nurile de măsuri sînt cuprinse și 
crearea de noi zone verzi, peluze cu 
flori, plantări de arbuști decorativi, 
nivelări de terenuri etc. Este ,, dato
rie obștească pentru toți cetățenii să 
contribuie la aceste amenajări gpspo- 
dăresc-edilltare, care le fac cartierul 
mai frumos. Ar fi bine dacă pentru 
flecare eartier s-ar respecta preve
derile proiectelor de amenajare fă
cute de arhitecți.

Amenajarea noilor cartiere este o 
acțiune importantă, care trebuie dusă 
pînă la capăt. Să-i dăm toată aten
ția, din primele zile ale primăverii, 
pentru ridicarea aspectului noilor așe
zări muncitorești la un nivel tot 
mai înalt 1

Ștefan Ml HAI 

mare cantitate de concentrate piritoa- 
•o, cere aim dirijate spre fabricile de 
actd sulfuric.

☆
la exploatarea carboni- 
au extras anul acesta,

Minerii de 
feră Rovinari, 
peste prevederi, circa 10000 tone de 
cărbune.

Gea mai mare parte a sporului de 
producție în această carieră, unde 
toate lucrările, începînd de la dero- 
care și pînă ia încărcarea în vagoa
ne, stat mecanizate, s-a realizat pe 
seama creșterii productivității mun
cii. Buna organizare a lucrului în 
exploatare și folosirea din plin a ca
pacității utilajelor a permis ca vite
za de înaintare să ajungă Ia aproape 
650 m pe lună. Cărbunele expediat 
unităților beneficiare — mari termo
centrale dta regiune și din țară — 
este de calitate bună, conținutul în 
cenușă al lignitului fiind mai mic 
decît normele stabilite.

(Agerpres)

preventative scrieri din opera lui Qh. 
Brăescu. Editura pentru literatură 
colecția Biblioteca pentru toți.

478 plus 391 pag., Ю lei.

de Anton 
muzicală.

THEODOR GRIGGRHJ: Variațiuni 
simfonice pe un cfatec 
Pann. Partitură. Editura

188 pag., 30 lei.

Vidu. Mono-VIOREL OOSMA : Ion 
grafie. Volumul prezintă de asemenea, 
o cronologie asupra vieții și activității 
artistice a muzicianului și a Reuniunii 
romîhe de cîntări și muzică din Lugoj, 
un catalog al creației lui Ion Vidu, 
o discografie și repertoriul muzical 
al dirijorului. Editura mtxrieală.

256 pag-, 13 lei.

RADU PI.ORESCU: CapMava. Co
lecția Monumentele pătatei noastre. 
Editura meridiane.
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Șertataieă Jana șl Helj Viorica se 
mimări printre elevii cei mai buni 
la învățătură din clasa а IV-a 
la Școala generală de 8 ani din 
croni. lată-le pe cele două eleve 
oca de aritmetică.

de
Is-
la

PROGRAM DE RADIO
№ martie

PROGRAMUL I. 7,45 Duete vocale 
de muzică ușoară, 8,00 Sumarul pre
sei, 8,06 Ansambluri dta opere, 9,00 
Melodii populare, 9,45 Cîntnce patrio
tice, 10,03 Teatru la microfon: .Moș
tenitorii". Comedie de Branislav Nu- 
șici, 11,30 Melodii orchestrale de mu
zică ușoară, 13,31 Muzică populară, 
13,01 Fragmente din opera „Lakme" 
de Delibes, 14,10 Muzică ușoară, 
15,00 Muzica bănățetajă si interpreții 
eâ, 15,30 Revista soliștilor de muzică 
ușoară, 16,30 Emisiune de basme,
17.30 In slujba patriei, 18.00 Univer
sitatea tehnică radio, 18,35 Muzică 
ușoară de Sile Diinicu, 19,00 Calei
doscop muzical, 19,40 Muzică ușoară 
franceză. 20,00 Radipgazeta de seară,
20.30 Melodii și interpret! preferați 
— muzică ușoară, 21,15 Din poezia 
lui Al. Macedoneni, 21,30 „Ești dra
gostea mea" — muzică ușoară. PRO
GRAMUL II. 8,00 Miei formații de 
muzică ușoară, 8,35 Melodii populare, 
10,00 Arii și duete dta opera „Căsă
toria aacretă" da Cimarosa, lft30

Vești to țările
SOCIALISTE

Ѳ sursă nouă de curent
Oamenii de știință sovietici au 

realizat o sursă principial nouă de 
curent, în care energia este produ
să de izotopul radioactiv stronțiu- 
ѲО. Instalația, care a căpătat de
numirea „Beta", are o greutate ds 
cca 150 kg.

Izotopul dezintegrîndu-se iradia
ză necontenit un flux de electroni. 
Cu ajutorul unor termocupluri spe* 
dale, căldura degajată cu acest pri
lej este transformată imediat in e- 
nergie electrică.

Instalația nu prezintă nici un 
pericol de iradiere, deoarece blocul 
cu stronțiu-90 este închis intr-un 
„scut biologic" din materiale spe
ciale care asigura o protecție de 
nădejde.

Instalația „Beta" poate fi folosi
tă pentru alimentarea stațiunilor 
radiometeorologice automate situa
te în locuri greu accesibile. Ea poa
te funcționa fără întrerupere timp 
de 10 ani, indiferent de condițiile 
de climă in care se află.

Vase sanguine 
artificiale

In ultimii ani, chirurgii polonezi 
au folosit cu succes. în diferite u- 
perații, vase sanguine artificiale. 
După îndepărtarea ■ vaselor sangui
ne distruse sau deformate, arterele 
și venele artificiale permit restabi
lirea normală a circulației sîngelui. 
De asemenea, ele sînt folosite și în 
cazurile grave de artaroscleroză.

Noua metodă de tratament a 
•rterosclerozeî este in prezent larg 
aplicată în clinicile chirurgicale сНя 
Varșovia.

Fabrică de textile 
automatizată

In apropiere de Hanoi a fost 
inaugurată o fabrică de textile, cea 
mai importantă unitate a indus
triei textile din R. D. Vietnam, în
treaga producție a uzinei este auto
matizată.

Noua uzină se întinde pe o su
prafață de 24 ha și cuprinde, prin
tre altele, o filatură de bumbac, o 
țesătorie complexă, o vopsiiorie.

Se dezvoltă 
industria energetică

In anul 1964 s-a produs în R. ₽. 
Albania de 30 de ori mai multă e- 
nergie electrică decît în anul 1938. 
Aproape 85 la sută din energia e- 
lectrică este produsă de hidrocen
trale.

In prezent se construiesc ta 
R. P. Albania 2 hidrocentrale pe 
rîul Bistrița, precum și o mare ter
mocentrală, In lunile ianuarie și fe
bruarie 1965, industria energetică 
albaneză a dat peste plan 13,5 la 
sută energie electrică, cu 20 ta sută 
mai mult față de aceeași portoadă 
a anului trecut.

Melodiile anotimpurilor — muzică u- 
șoară, 11,15 Din viața de concert a 
Capitalei, 13,30 Limba noastră: „Dta 
nou despre formații expresive". Vor
bește acad. prof. AL Graur (reluare), 
13,40 Concert de prînz, 14,35 Muzică 
populară, 15,30 Din țările socialiste, 
16,20 Sport, 18,00 Orașe ale muzicii: 
Veneția, 19,05 „Cu opereta ta jurul 
lumii", 19,45 Muzică de dans, 20,40 
Doine șl jocuri populare, 21,20 Melo
dii lirice, 22,00 Muzică de dans.

Cinematografe
19 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE! 
Sălbaticii de pe Rîul morții; REPU
BLICA : Ha ine aproape noi; IS- 
CRONI : -10 de minute pînă în zori; 
AN1NOASA: Kașmir; VULCAN: 
Dragoste la zero grade; LUPENI- 
CULTURAL: Hamlet; BARBĂTENI i 
Dragoste lungă de-o seară.
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Acțiunile comune 
de primăvară 

ale oamenilor muncii 
japonezi

TOKIO 17 (Agerpres).
Miercuri s-a desfășurat în Japonia 

cea de-a doua etapă a acțiunilor co
mune de primăvară ale oamenilor 
muncii. In întreaga țară au avut loc 
greve ou o durată între 2 și 24 de 
la care au participat 2 000 000 
persoane.

La Tokio, Osaka, Kita-Kiusiu 
avut loc mari mitinguri în cadrul 
ro'ra participanții au cerut respecta
rea drepturilor vitale ale oamenilor 
muncii și asigurarea unei vieți demo
cratice în țară.

Acțiunile comune de primăvară ale 
oamenilor muncii japonezi, 
te de un comitet special, 
majorarea salariilor tuturor 
ilor. de oameni ai muncii și 
unui minimum garantat al 
acordarea dreptului la 
funcț’orarii de stat și îmbunătățirea 
sistemului de asigurări sociale.

ore, 
de

au 
că-

orga ni za- 
urmăresc 
categori- 
stabiilirea 
acestora,

grevă pentru

Atacuri ale detașamentelor 
de patrioți din

CAIRO 17 (Agerpres).
Forțele de eliberare națională din 

Arabia de sud au continuat în ulti
mele zile să atace convoaiele milita
re,, punctele întărite și bazele trupe
lor colonialiste britanice. Potrivit unui 
comunicat al biroului din Cairo al 
Frontului național de eliberare din 
Arabia de sud, detașamentele de pa
trioți au lansat atacuri împotriva pos-

CONGO

„Ofensiva pentru 
de aprovizionare a

.. LEOPOLDVILLE 17 (Agerpres).
Corespondenții agențiilor occidentale 

de presă anunță că trupe guverna
mentale congoleze, sprijinite de mer
cenari, au început miercuri „ofensiva 
pentru închiderea căilor de aprovizio
nare cu arme și muniții a forțelor 
răsculate".

. In acest scop, un efectiv de 600 de 
soldați ai armatei guvernamentale, 
însoțiți de 250 de mercenari, au por
nit pe drumul situat în vestul lacu
lui Albert pentru a închide frontiera 
cu Uganda. Citind comunicatele mi
litare oficiale, corespondenții agenți-

LONDRA

Deschiderea unei expoziții documentare 
închinata memoriei

la moartea marelui muzician 
La festivități au luat parte 
Speaight, director în Ministe- 
Exteme, H. F. Oxbury, direc- 

Consiliului

LONDRA 17. Corespondentul Ager- 
pres, L. Rodescu, transmite:

In salonul de expoziții al sălii de 
concerte Royal Festival Hall a avut 
loc deschiderea unei expoziții docu
mentare închinată memoriei lui Geor
ge Enescu, cu prilejul împlinirii a 10 
ani de 
romîn. 
R. L. 
ruJ de 
tor general adjunct al 
britanic, Gilbert Longden, membru al 
Parlamentului, președintele comitetu
lui est-european din Consiliul brita
nic, personalități ale vieții muzicale 
britanice, artiști care au participat la 
festivalurile internaționale George E- 
nescu la București, atașați culturali 
de la misiuni diplomatice, editori și 
cronicari muzicali de la marile coti
diene și reviste de specialitate din 
Londra.

Arabia de sud
Daleh, 

trupelor 
apoi că

(urilor militare din regiunea 
provocînd pierderi în oameni 
britanice. Comunicatul arată 
posturile britanice de la Daleh stat 
pe punctul de a cădea în mîinile for
țelor de eliberare națională. Atacuri 
similare au fost lansate de către pa- 
trioți și în regiunea Al-Avadil, unde 
se află o garnizoană și o bază mili
tară britanică.

închiderea căilor 
forțelor răsculate"

ilcxr Reuter și U.P.I. relatează că 
forțele guvernamentale și mercenarii 
au întîlnit o puternică rezistență din 
partea forțelor patriotice. Ciocniri 
violente au avut loc în localitățile 
Golu și Mahagi. Corespondenții de 
presă au relatat că această „ofensi
vă" este pregătită de mai bine de 
două luni; Grupul de mercenari, con
dus de colonelul Муке Hoare, condu
cătorul întregii operațiuni, este alcă
tuit din cetățeni recrutați în R.S.A. 
și Rhodezia de Sud. care au fost in- 
struiți la baza militară de la Bunia.

lui беогде Enescu
Ambasadorul R. P. Romîne în Ma

rea Britanie, Alexandru Lăzăreanu, a 
mulțumit Consiliului britanic și con
ducerii sălii de concerte Royal Festi
val Hali pentru sprijinul acordat în 
organizarea acestei expoziții, pregăti
tă de Comitetul de stat pentru cul
tură și artă din R.P.R. în colaborare 
cu Uniunea Compozitorilor și Muzeul 
„George Enescu" din București.

Multi din cei prezent! și-au înscris 
în cartea de impresii înalta admira
ție pentru George Enescu și opera șa.

Expoziția se bucură de un deosebit 
succes. Ea va rămîne deschisă pînă 
la 4 aprilie.

»

că

Ministrul apărării 
al Angliei va face 
o vizită la Bonn

LONDRA 17 (Agerpres).
La Londra s-a anunțat oficial 

ministrul apărării al Marii Britâtlii, 
Denis Healey, va face o vizită la 
Bonn între 8 și 9 aprilie. In cursul 
acestei călătorii el va avea întreve
deri eu ministrul apărării al R. F. 
Germane, Kai Uwe von Hassel. Du
pă discuțiile de la Bonn, Denis Hea
ley va inspecta timp de două zile tru
pele britanice aflate pe Rin.

Cî TE VA
PARIS. Potrivit agenției France 

Presse, generalul de Gaulle are in
tenția să invite, in mod succesiv, in 
capitala Franței pe șefii statelor celor 
zece țări din America Latină, pe Care 
le-d vizitat în toamna anului trecut.

BUENOS AIRES. Confederația Ge
nerală a Muncii din Argentina a dat 
publicității o declarație în care califi
că alegerile parlamentare desfășurate 
Ia 14 martie drept „o simplă consul
tare parțială care nu poate da o 
imagine adevărată a țării".

OTTAWA. Potrivit agenției France 
Presse, in Canada s-a înregistrai o 
nouă creștere a costului vieții. Indi
cele (luind ca 100 anul 1949) a atins 
nivelul record de 137,2 la sută in luna 
februarie a acestui an.

WASHINGTON. Purtătorul de cu- 
vînt al Departamentului de Stat, 
Mckloskey, a anunțat marți că Ave- 
rell Harriman, ambasador cu proble-

Conferința „mesei rotunde" 
de la Khartum

KHARTUM 17 (Agerpres).
La Conferința „mesei rotunde" de 

la Khartum au început cuvintările re
prezentanților diferitelor partide reu
nite cu acest prilej. Agenția M.E.N. 
transmitea în seara de 16 martie că 
reprezentantul partidului de dreapta 
Utnma s-a referit în cuvîntarea sa, 
printre altele, la aspectul imixtiunii 
în treburile interne ale Sudanului din

In legătură cu situația din Cipru
ANKARA 17 (Agerpres).
In cadrul unei declarații făcute la 

Ankara după întrevederea pe care a 
avut-o cu ambasadorul Greciei, mi- 
niștrul afacerilor externe al Turciei. 
Hassan Tsîk, a subliniat că guvernul 
turc a atras atenția Greciei asupra 
situației care s-a creat în localitatea 
cipriotă Lefka și și-a exprimat dorin
ța ca aceste incidente să înceteze.

№la [oisiliiloi de Minimi ta
PARIS 17 (Agerpres).
La 17 martie a avut loc la Paris o 

ședință a Consiliului de Miniștri al 
Franței, prezidată de generalul de 
Gaulle. La sfîrșitul discuțiilor, minis
trul informațiilor, Alain Peyrefitte, a

К î N D U RI
me speciale, va pleca săptămîna vi
itoare la Londra, unde va avea în
trevederi cu oficialitățile britanice.

RABAT. La 15 martie s-a înapoiat 
Ia Rabat, după vizitele făcute în Li
bia și R.A.U., regele Marncrdut, 
Hassan al Il-lea.

LA PAZ. Marți, profesorii de la 
școlile din orașele boliviene au de
clarat grevă cerînd majorarea sala
riilor.

BUENOS AIRES. En puternic in
cendiu s-a produs pe bordul petrolie
rului argentinian „Director Madaria
ga", ancorat in portul Comodoro Ri- 
vadaoia, la 1500 km sud de Buenos 
Aires.

Alabama

Noi demonstrații ale 

partea unor țări care încearcă să sa- 
pare Sudul de Nordul țării. El a rea
mintit, de asemenea, că actuala si
tuație din provinciile meridionale ale 
Sudanului se datorează și vechiului 
regim militar al lui Abboud. Liderul 
acestui partid a arătat că actuala 
conferință de la Khartum trebuie să 
contribuie la realizarea unui acord, ■

întrebat de ziariști care este păre
rea sa asupra recentelor declarații ale 
președintelui Makarios și ale genera
lului Grivas, ministrul de externe 
turc a arătat că este greu să se ia 
in serios aceste declarații. „Ceea ее 
este important pentru mine este să se 
mențină pacea și calmul pe insulă și/ 
să se evite o înrăutățire a relațiilor 
dintre Turcia și Grecia".

declarat corespondenților de presă că 
au fost trecute în revistă probleme 
privind situația din Orientul apropiat 
și din Africa. Cu acest prilej, minis
trul de externe al Franței, efeuve de 
Murville, a făcut cunosaut conținu
tul discuțiilor pe care le-a avut marți 
cu ministrul de externe ai Izraelulnî, 
Golda Meir.

Răspunz'ind unei întrebări privind 
alegerile municipale de duminfcă, 
Peyrefitte a declarat: „Bilanțul și 
concluziile primului tur de scrutin de 
la 14 martie vor fi examinate de ge- 
neralul de Gaulle și de guvern după 
ce va avea loc și cel de-al doilea tur 
ф actatin".

Scade producția de cărbune
a Angliei

LONDRA 17 (Agerpres).
Producția de cărbune a Marii Bri

tanii a scăzut în primele două ltrai 
ale acestui an cu 900 000 de tone în
comparație cu aceeași perioadă a â-j 
nului trecut. Consumul intern a ră
mas constant, în timp ce exporturile 
au scăzut de la 1,2 тйіоаяе la 0,5) 
milioane tone de cărbune. —

----------- <
•

populației de culoare

Dirijabil cu o lungime 
de 25 metri

MOSCOVA 17 (Agerpres).
Pentru prima oară după 20 de ani, 

locuitorii Moscovei au urmărit marți 
seăra zborul unui dirijabil. Aparatul, 
cu o lungime de 25 de metri și un 
diametru de 8 m, înzestrat cu cele 
mai moderne aparate de aeronaviga- 
ție, â fost construit la comanda stu
dioului cinematografic „Gorki", care 
îl va folosi în episoade din filmul 
„Hiperboloidul inginerului Garin" 
(după povestirea cu același nume a 
lui Alexei Tolstoi),

Măsuri cu fotul 
neobișnuite

BRASILIA 17 (Agerpres).
Autoritățile braziliene au devenit 

foarte -neliniștite din cauza războaie
lor care decimează triburile de in
dieni din regiunile de junglă situate 
în nordul țării. De cîteva luni, aceste 
triburi nu numai că se luptă între ele, 
dar refuză orice contact cu misiona
rii sau cu agenții „Serviciului na
țional . de protecție a indienilor".

Situația a devenit atît de dramati
că, incit autoritățile s-au gîndit la 
adoptarea unor măsuri cu totul ne

V A R 0 E T A T 8
obișnuite. Astfel, după cum relatează 
agenția France Presse, comandantul 
unităților militare trimise în această 
regiune a propus, ta disperare de 
cauză, ca triburile din nordul țării 
să fie supuse unor „bombardamente" 
cu... oglinzi, coliere din sticlă, pan
glici colorate etc., precum și cu dul
ciuri. El a făcut apel la sprijinul a- 
viației pentru realizarea acestui pro
iect care urmărește să demonstreze 
triburilor de indieni sălbatici inten
țiile pașnice ale reprezentanților au
torităților.

Iarnă pe litoralul 
caucazian al Mării Negre

MOSCOVA 17 (Agerpres).
In urma cu cîteva zile în Cauca- 

zul de nord a scăzut brusc tempera
tura, atingînd minus 24 grade la 
Mineralnîie Vodî și Piatigorsk. Gerul 
a cuprins întreg litoralul caucazian 
al Mării Negre, deși aici se statorni
cise deja primăvara. La Soci au fost 
înregistrate minus 3 grade, iar la 
Batumi — îngheț local.

Timp de cîteva zile, în sudul insu
lei Sahalin a bîntuit o puternică fur
tună de zăpadă. In prima noapte a- 
proape toate centrele populate din a- 
ceastă parte a insulei au fost înză
pezite. A fost întreruptă circulația tre

nurilor, a avioanelor și a mașinilor 
pe șosele.

„Specialist" patruped
BERLIN 17. Corespondentul Ager

pres, St. Deju, transmite :
Pe străzile din Schwerin (R. D. 

Germană) а apărut un „specialist" 
patruped. Un cîine dresat, însoțit de 
o persoană, controlează conductele de 
gaz, înlocuind patru persoane care e- 
fectuau pînă acum acest control. Pro
cedura este simplă. Clinele trece de-a 
lungul conductei și la cel mai slab 
miros de gaz se culcă, indicînd exact 
locul defecțiunii.

Găini cu... ochelari
FORLl 17 (Agerpres).
Ea crescătoria de păsări din Isala 

di Cesenatico (provincia Forli — 
Italia), 3 000 de găini poartă oche
lari. Este‘vorba de lentile mici fă
cute din material plastic, puse pe cio
cul păsărilor, care au ca scop redu
cerea vederii acestora. Faptul că erau 
închise în cuști, le făcea foarte agre
sive pe găini, astfel tacit în timpul 
„bătăliilor" mureau zilnic peste 100 
de păsări. Cu ochelarii din material 
plastic, găinile își văd mai greu „ad
versarele" cu care trăiesc în aceeași 
cușcă, astfel încît devin mai pașnice.

WASHINGTON 17 (Agerpres).
La 16 martie, ta capitala statului 

Alabama au avut loc noi demonstrații 
ale populației de culoare ta sprijinul 
drepturilor civile. Manifestanții, în 
majoritate studenți, au încercat să se 
îndrepte spre sediul Adunării legisla
tive, dar au fost opriți de polițiști 
călări, care au pătruns în galop în 
rtadurile manifestanților, iovindu-i cu

ȘTIRI SPORTIVE
Miercuri în opt orașe ale țării s-au 

disputat optimile de finală ale „Cu
pei R.P.R." la fotbal. Iată rezultatele 
înregistrate: Dinamo București — 
Petrolul Ploiești 1—0; Steaua Bucu
rești — G.S.M.S. Iași 1—2; Farul 
Constanța — Știința Cluj 1—2; Mi-

★ *
BERLIN 17 (Agerpres).
Intr-un meci internațional feminin 

de volei disputat la Berlin echipa 
Dynamo Berlin (R.D.G.) a învins cu 
scorul de 3—0 echipa poloneză Azs 
Varșovia. Meciul s-a disputat ta ca
drul competiției „Cupei campionilor 
europeni". Returul urmează să aibă 
loc la 24 martie la Varșovia.

In cadrul „Cupei orașelor tîrguri" 
la fotbal s-au disputat două întîlniri 
din cadrul optimilor de finală. La Bu
dapesta în meci retur s-au întîlnit e- 
cliipede Ferencvaros Budapesta și 
A. S. Roma. Victoria a revenit din 

bastoanele de cauciuc. Au fost grav 
rănite patru persoane.

Această nouă represiune a autori
tăților locale din Alabama împotriva 
demonstranților arată lipsa de valoa
re a declarațiilor făcute de guverna
torul Wallace — după întîlnirea cu 
președintele Johnson — că polițiștii 
se vor abține de la acțiuni violente 
împotriva manifestanților pașnici.

nerul Lupeni — Progresul București 
0—2 (în prelungiri); Metalul Tîrgo 
viște — U. T. Arad 1—Ѳ; A. S. Tg. 
Mureș — Minerul Baia Mare 3—1; 
C.F.R. Roșiori — Rapid București 
0—5; Dinamo Pitești — Stegul Roșu 
Brașov 2—1.

*
nou formației maghiare cu scorul de 
1—0 (1—0) prin golul marcat de 
Albert

In cealaltă întîlnfre, Atletico Bilbao 
a întrecut formația scoțiană Dunferm
line cu scorul de 2—1 (1—0) și s-a 
calificat pentru sferturile de finală.

In meci tur din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei cupelor" la fed- 
bal formația West Ham United (An
glia) a învins echipa A. S. Lausanne 
(Elveția) cu scorul de 2—1 (1—0). 
Returul va avea loc la 23 martie la 
Londra.

(Agerpres)
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