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In întîmpinarea Congresului al 
încă 5000 tone cărbune la angajament

La începutul anului, colectivul sec
torului IV de la mina Vulcan s-a 
angajat ca pînă la sfîrșitul lui 1965 
să extragă cu 1 000 tone de cărbune 
mai mult decît prevăd sarcinile de 
plan. In primele luni ale anului co
lectivul de aici și-a organizat bine 
munca, a folosit rațional utilajele din 
dotare și a făcut față cu succes 
greutăților întâmpinate mai ales în 
perioada iernii.

— In acest an, sectorul nostru 
și-a depășit lună de lună sarcinile 
de plan, ne informează tovarășul Ni- 
colescu Dumitru, normatorul sectoru
lui. In primul trimestru, depășirea 
s-a ridicat la 5 000 tone de cărbune, 
iar, economiile la prețul de cost s-au 
cifrăt la 111 500 lei. Brigăzile con
duse de minerii Șerban Nicolae, Si
ma Mihai, Boyte Pavel, Tucaciuc 
Mihai și Hunyadi loan au înregis

Mîine se deschide la Lupeni

„LUNA GRAVURI?
In București a de

venit o tradiție ca, o 
dată cu sosirea pri
măverii. cei mai de 

, seamă artiști plastici 
din țară să-și expună 
creațiile (executate în 
lemn, metal, litogra
fie — color și negru- 
alb) în expoziții cu 
vînzare, oferind ama
torilor de frumos pri
lejul de a-și decora 
locuințele cu lucrări 
originale de artă.

Este salutară iniția
tiva de a se organi
za, în acest an, ase
menea expoziții și în 
alte orașe din țară.

. Orașul Lupeni este 
unul dintre ceile 8 o- 
r i provinciale, care 
va găzdui, începînd 
de mîine. în holul 
clubului sindicatelor 
din localitate, „Luna 
gravurii". Printre pla- 
sticienii care vor ex
pune lucrări la a- 
ceastă manifestare cul
turală se numără și 
cei mai buni din Va
lea Jiului. Iar dacă

adăugăm că la această 
expoziție vor figura 
și exponate ale unor 
autori ca Vasile Po- 
brian. Geta Brătescu, 
Eva Cerbu etc., care 
și-au făcut o reputa
ție bună și peste gra
nițele țării, putem fi 
mîndri de acest eve
niment din orașul 
nostru.

Dar să revenim la 
rostul acestei mani
festări culturale, care 
are și un scop prac
tic. Prețurile fiind ac
cesibile, poți deveni 
ușor proprietarul unei 
lucrări de artă valo
roasă, care prin con
cepție contemporană 
și execuție artistică 
vine să satisfacă cele 
mai înalte exigențe 
pentru un interior de 
locuință modernă.

La această acțiune 
participă 60 de artiști 
din țară cu peste 200 
de lucrări, dintre ca
re la Lupeni vor fi 
expuse 40 de gravuri. 
Varietatea tematică și

Oamenii de la w^anhiL IX media
Pe nesimțite, colivia se puse in 

mișcare. Orizontul — galeria pu
ternic luminată cu șirurile nesjlr- 
șite de vagonete — dispare. Și, 
tot pe nesimțite, ca și la pornire, 
colivia ia viteză. Cădem parcă în 
gol, in întuneric, în neant. Doar 
fișlitul neîntrerupt ce se aude din 
afara ascensorului face să bănuim 
pereții negri ai puțului ce fug ca 
mare viteză in sus. Citeva secunde 
și colivia își incetinează viteza, 
apoi se oprește brusc în dreptul 
unei alte galerii inundate de lu
mină. Ieșim din colivie și pășim 
in galeria dublă, feeric luminată, 
înaintarea nu durează mult; din 
direcția opusă se apropie de noi, 
răsărind din semiîntunericul gale
riei, silueta neagră a unui om. 
Puternic, cu o statură impunătoa
re, pare un ins miraculos dintr-o 
lume subpăminteană de basm. Dar 
nu. Pe măsură ce se apropie, în 
razele reflectorului identificăm un 
ins obișnuit lumii noastre subte
rane — minerul — luptătorul cu 
duritatea și întunericul lumii sub- 
pămintene.

— Minerul Rădoi Andronic, șef 

trat depășiri cuprinse între 200 și 
3000 tone de cărbune. Planul de 
pregătiri a fost, de asemenea, de
pășit lună de lună (în aprilie, chiar 
cu 63 la sută, la metri liniari) asi- 
gurîndu-se astfel linia de front co
respunzătoare : în abatajul frontal din 
stratul 18 s-a introdus armarea me
talică, în doua abataje cameră se 
aplică susținerea mixtă, aproviziona
rea locurilor de muncă cu materiale 
satisface în prezent necesitățile.

In acest fel, îndeplinind și depă
șind ritmic sarcinile de plan, după 
4 luni de muncă rodnică plusul se 
ridică la 5 300 tone de cărbune. Pe 
acest temei, colectivul sectorului IV 
s-a angajat ca pînă la Congresul 
partidului să extragă peste prevederi 
6 000 tone cărbune; cu 5 000 tone 
mai mult decît angajamentul anual 
inițial.

bogăția rezolvărilor 
tehnice vor fi mult 
gustate de iubitorii de 
forme și culori ' în
drăznețe. Fiecare vizi
tator, fiecare amator 
de frumos, va avea 
de unde să-și aleagă 
lucrarea de artă care 
se încadrează mai bi
ne în căminul lui, ne- 
mai vorbind de acela 
care vor să-și îmbo
gățească colecția de 
artă (sînt șî dintre a- 
ceștia destui în Valea 
Jiului),

Este prima — spe
răm că nu și ultima 
— expoziție de acest 
gen și caracter, orga
nizată de Uniunea 
artiștilor plastici din 
R.P.R., care face ca 
șirul bogat de expo
ziții organizate în 
holul ' clubului din 
Lupeni, numai în a- 
cest an, să fie încu
nunat de una de o a- 
semenea amploare.

IOSIF TELLMANN 
Lupeni

de brigadă — ni-l prezintă ingi
nerul Chicinaș Vasile, șeful sec
torului IV Aninoasa pe bărbatul 
voinic, intre două vîrste care ne 
întinde mîinile bătătorite cu un 
aer de gazdă.

Trei dintre oamenii de la orizontul IX mediu — șeful de schimb 
Roșu Vasile cu ortacii Iui.
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IV-lea al P.M.R.
Productivitate sporită, 
economii

Intr-o consfătuire de producție ți
nută în urmă cu cîteva zile, sala- 
riații depoului C.F.R. din Petroșani 
și-au exprimat dorința de a întînjpina 
cel de-al IV-lea Congres al P.M.R. 
cu noi succese în producție. Colecti
vul depoului s-a angajat să depă
șească cu 0,50 la sută planul de 
producție, să sporească cu 1 la su
tă productivitatea muncii. și să reali
zeze pînă la 15 iulie 100 000 lei 
economii la prețul de cost,

Ce-și propun 
cooperatorii

Cel de-al IV-lea Congres al 
P.M.R. este întâmpinat cu o activi
tate însuflețită și de lucrătorii coope
rativelor meșteșugărești. In cinstea 
acestui important eveniment lucrătorii 
cooperativei „Jiul" din Petroșani 
și-au fixat următoarele obiective: 
să realizeze pînă la 15 iulie, peste 
sarcina stabilită la începutul anului, 
produse în valoare de 230 00 Iei, 
iar produse marfă în valoare da 
80 000 lei. Ei s-au mai angajat să 
realizeze 300 000 lei economii la 
prețul de cost și 5 000 lei beneficii 
peste plan.

Adunări festive 
consacrate 
Zilei victoriei
La Institutul de mine

Ieri, a avut loc în aula Institutu
lui de mine din Petroșani, o adu
nare festivă consacrată sărbătoririi 
Zilei victoriei. Cu acest prilej, în 
fața unui auditoriu numeros format 
din corpul didactic, studenți și per
sonal administrativ, tovarășul Pîini- 
șoară Titus, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid, a expus 
conferința: Ziua victoriei și a inde
pendenței de stat a României.

La Școala medie din Petroșani
Peste 300 de elevi și. profesori de 

la Școala medie din localitate au 
participat, în după-amiaza zilei de 
vineri, 7 mai, la adunarea festivă 
consacrată zilei de 9 Măi. Iri cadrul 
adunării, expunerea a fost făcută de 
tovarășul colonel Baicu Florian.

Intr-adevăr, în galeria al cărei 
prag l-am pășit de cîteva mu te, 
acest miner e gazdă. El a făurit 
galeria, el cu 10 ortaci de-a lui o 
populează zi de zi. Și acum sa vă 
destăinuim adresa la care ne a-

Cu prilejul aniversării Zilei victoriei

Adunarea festiva din Capitală
La Teatrul de Operă și Balet al 

R. P. Române a avut loc vineri 
după-amiază o adunare festivă or
ganizată cii prilejul celei de-a XX-a 
aniversări a Zilei victoriei asupra 
Germaniei fasciste.

La adunare au luat parte tova
rășii Nicolae Ceausescu, Chivu Stoi
ca, Alexandru Bîrlădeanu, Alexan
dru Moghioroș, Dumitru Coliu, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț, Petre 
Blajovici, Gheorghe Gaston Marin, 
Gheorghe Rădoi, Gogu Rădulescu, 
Grigore Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai Comite
tului organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist și ai organiza
țiilor obștești, generali și ofițeri su
periori activi și în rezervă, foști co
mandanți de mari unități în timpul

Plecarea la Moscova a unei delegații 
de partid și guvernamentale 
a R. P. Române

vizie a C.C. al P.M.R., Petre Lupu,Vineri la amiază a părăsit Capi
tala, plecînd la Moscova, pentru a 
participa la sărbătorirea celei de-a 
XX-a aniversări a victoriei asupra 
Germaniei, hitleriste, o delegație de 
partid și guvernamentală, condusă 
de tovarășul Emil Bodnăraș, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de : Miniștri. Din delegație fac 

parte tovarășii Constantin Pîrvulescu, 
președintele Comisiei centrale de re-

Fetiță dragă, joacă-te liniștită : lu
mea întreagă e a ta. Blocurile mîn- 
dre din cartierul nou îți înconjoară 
copilăria senină, dragostea tuturor îți 
călăuzește pașii spre o viață lumi

noasă pe care și părinții tăi o făuresc. 
Fii fericită I

flăm: galeria principală de tran
sport — orizontul IX mediii, sec
torul IV Priboi. :

...Minerul Rădoi Andronic a po
posit pentru prima oară la acest 
orizont nou al minei Aninoasa 
abia cu 3 luni în urmă. De fapt, 
atunci orizontul încă nici nu a e- 
xistat. Doar rampa puțului. O ca
meră de clțiva metri pătrați — în 
care abia încăpuseră cu toții, cu 
uneltele cu care coborîseră cu co
livia la această cotă cunoscută 
doar pe hărțile topografilor. Ieșind 
din colivie în această cameră în
tunecată, împrejmuită de pereți- de 
stîncă, brigadierul Rădoi Andronic 
era copleșit de acea emoție plină 
de bucurie, pe care o simte mereu 
cînd se află la un început de drum, 
înaintea unei lucrări de înaltă răs
pundere ce-i solicită priceperea, pa
siunea, dăruirea lui de miner — 
deschizător al noilor drumuri sub
terane. închise pentru cîteva clipe 
ochii, iar gindurile-i zburau înain
te. Vedea o galerie feeric luminată
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războiului antihitlerist, veterani ai 
luptelor împotriva Germaniei fascis
te, oameni ai muncii, personalități 
ale vieții culturale.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice și atașați militari.

Sosirea conducătorilor partidului 
și statului nostru a fost întâmpinată 
cu îndelungi aplauze de participan- 
țri la adunare.

Tovarășul Florian Dănălache, mem
bru al C.C. al P.M.R., prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc Bu
curești al P.M.R. a deschis adu
narea, ■ după care a luat cuvîntul 
general de armată Leontin Sălă
jan, membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., ministrul 
forțelor armate ale R. P. Române. 
Cuvîntarea a fost subliniată de pu
ternice aplauze.

In încheierea adunării. Ansamblul 
de cîntece și dansuri al Armatei a 
prezentat un program artistic.

membru al C.C al P.M.R., Mihai 
Gere, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al regiu
nii Mureș-Autonomă Maghiară, și 
N. Guină, membru al C.C al P.M.R.. 
ambasadorul R. P. Române, la Mos
cova.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, au fost prezenți tovarășii Ale
xandru Bîrlădeanu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Rădoi, membri ai 
C.C. al P.M R. și ai guvernului, ac
tiviști de partid.

Au fost de față I.K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bu
curești, și membri ai ambasadei.

☆
In aceeași zi, delegația a sosit 

la Moscova. Pe aeroportul Vnuko
vo, delegația de partid și guverna
mentală a fost întâmpinată de D. S. 
Poleanski, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., N. A. Muraviova, 
președintele Comisiei centrale de re
vizie a P.C.U.S., I. Vț, Kapitonov, 
membru al C.C. al P.C.U.S., șef de 
secție al C.C., К. V. Rusakov, acti
vist al С. C. al P. C. U. S., S. T. 
Astavin, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, al Uniunii Sovietice, 
și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

Unde mergem ?
A Z I

♦ Teatrul de Stat, ora 19 — 
„Intrigă și iubire" de Fr. Schiller.

♦ Ora 16, clubul muncitoresc 
Petrila — „A XX-a aniversare a 
Zilei victoriei". Urmează un pro
gram susținut de brigada artistică 
de agitație a sectorului X.

♦ Clubul muncitoresc Vulcan, 
ora 19 — Jurnal vorbit: „44 de 
ani de la înființarea P.C.R." Ar
tiștii amatori ai clubului vor re
cita versuri dedicate partidului.

♦ Ora 18, clubul sindicatelor 
Lupeni — Seară tematică pentru 
pionieri și elevi: „9 mai, Ziua 
victoriei asupra fascismului",

M I I N E
♦ Teatrul de Stat, ora 19 — 

„Intrigă și iubire" de Fr. Schiller.
♦ Ora 8, sala Teatrului de 

Stat — Faza raională a concursu
lui cultural-artistic al elevilor șco
lilor medii și profesionale.

ф Clubul muncitoresc Vulcan, 
ora 10 — Conferința : „20 de ani 
de la capitularea Germaniei hi- 
tleriste".

ф Stadionul Jiul, ora 17 — 
campionat categoria В la fotbal: 
Jiul Petrila — Sătmăreana Satu 
Mare. In deschidere, ora 15 — 
Constructorul minier Petroșani — 
Preparatorul Lupeni, campionat o- 
rășenesc.

ф Ora 17, terenul din Lonea 
— campionatul regional la fotbal: 
Parîngul Lonea — Știința Petro
șani.

ф S.S.E. Petroșani — Știința 
Galați, ora 11, teren „Jiul" — 
campionat categoria A, seria a Il-a, 
feminin.
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Preocupări de primăvară
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Odihnă, și sănătate la toate altitudinile
Răsfirate pe întreg întinsul ță

rii, începlnd de la caia zero, scăl
dată de valurile înspumate ale 
Mirii Negre ți pînă pe crestele 
împădurite ale munților, stațiunile 
de odihnă sînt adevărate sanatorii 
dătătoare de sănătate. Fie că-și 
petrec concediul pe litoralul însorii 
al mării, ori la munte, oamenii 
muncii se bucură de condiții deo
sebite. Confortul, mesele îmbelșu
gate, totul exprimă grija deosebită 
pe care o acordă statul nostru a- 
dihnei celor ce muncesc.

Dacă unele stațiuni își desfă
șoară activitatea doar în „stagiu
nea" de vară, altele du program 
permanent. In fiecare an, stațiu
nile balneo-climaterice primesc zeci 
și sute de mii de musafiri. Aici 
vin să-și petreacă o paris din 
concediul de odihnă mineri din 
Paiea Jiului, metalurgiști din ce
tatea de oțel a Hunedoarei, con
structori de mașini și tractoare 
din. orașul de la poalele Tîmpei, 
oameni ai muncii din toate colțu
rile țării. Se odihnesc, își refac for
țele, leagă prietenii de neuitat. 
Așa cum construirea socialismului 
ii unește în muncă, zilele de con
cediu petrecute împreună li fac pe 
făuritorii vieții noi de pe diferite 
meleaguri să se cunoască mai bine, 
să-și spună reciproc năzuințele și 
pasiunile.

In rîridurile de mai jos vom vorbi 
doar de trei din stațiunile balneo
climaterice din cele multe ce îm

Vitrina de curiozități

Dacă intri în magazinul alimen
tar nr. 17 din Petroșani, fără să vrei 
îți pui această întrebare. Asta dato
rită grămezilor de ambalaje rînduite 
prin magazin ca într-o... magazie de 
ambalaje. A trecut mai bine de un 
an de cînd — spre bucuria cetățe
nilor din strada Vasile Alecsandri —- 
a luat ființa acest magazin. De a- 
tunci, pretențiile cumpărătorilor, jus
tificate de altfel, au sporit. De ce, 
adieă, magazinul lor n-ar puica să 
aibă un aspect mai civilizat ? Unii 
din ei au sesizat gestionarului aș- 
pectul neplăcut al magazinului. Za
darnic insă. Cum ar fi putut să ia 
măsuri, dacă el n-a sesizat nici fap
tul simplu, de sub nasul lui, că în 
dosul ușii de la intrarea magazinu
lui se află... cutia cu gunoi ? Alții 
zic, nepăsători; că asta îi privește pe 
vfnzăfori — treaba lor. cică...

O fi treaba lor, nu zicem ba, dar 
nu-i frumos. Strică aspectul estetic 
al magazinului spre nemulțumirea 
cumpărătorilor. .-

Ui M — ш
De vrei să bei o halbă de bere 

la bufetul „VînătatuT din cartierul 
Vișcoza-Lupeni, trebuie neapărat să 
comanzi două. Abia din două halbe 
poți umple una, bineînțeles numai 
dacă nu ești grăbit și aștepți pînă 
eînd se așează spuma. E drept însă,

Fără cuvinte.

podobesc ca niște nestenu&e întin
sul țării noastre.

...Legenda spune cum că bătrî- 
nul sacagiu Techir, care și-a pe
trecut veleatul cărind apă cu un 
măgăruș, ar fi aflai, așa din întîm- 
plare, calitățile curative ale ghio
lului in tratarea reumatismului. 
Chiar dacă nu corespunde realită
ții, legenda e frumoasă, iar lacul 
măi bogat în săruri decît apa mă
rii se numește Techirghiol. Caste
lul ce se oglindește in apa lacu
lui pare singuratic. Aici însă vin 
în fiecare an să se trateze de reu
matism mii de oameni ai muncii. 
Pe lingă calitățile terapeutice ale 
apei, ln sanatoriul de pe malul la
cului, reumaticii se bucură de în
grijire din partea unui numeros 
personal medico-sanitar.

...E liniște pe malul mării. Doar 
valurile neastîrițpărate alungîndu-se 
unul pe laltul se sparg mugind, iz- 
bindu-se de țărm. Eforie Nord, ca 
de altfel toate stațiunile de pe li
toral, cunoaște ..febra" pregătiri
lor pentru deschiderea noului se
zon balnear. Pavilioanele, maga
zinele, parcurile și aleile, toate vor 
îmbrăca o haină mai frumoasă 
decît în anul trecut. Ambianța va 
fi deosebit de plăcută. Vorba aceea, 
iu concediu la o stațiune fru
moasă ca-n povești.

...Stațiunea Tușnad-băi își are 
farmecul și pitorescul ei. Printre 
privelhlile cele mai încîntătoaie 
de aici este, fără îndoială, lacul

că acest lucru se întîmplă doar a- 
tunci cînd ai norocul să fii servit de 
vînzătoarea Pop Ana. Așa servește 
ea — iute, cu spumă și cu... lipsă, 
Iar, dacă ai curajul să-i ceri condi
ca de reclamați), pe care o ține 
gestionarul „întîmplător" după tej
ghea și nu la îndeniîna clientului, 
tot păcălit rămîi. Și cum „păcăliți" 
de ăștia se găsesc destui, să exem
plificăm cu dulgherul Boștină loan, 
constructor pe șantierul din localita
te. Acesta, în zilele trecute văzînd 
că halba e plină pe treisferturi cu 
spumă și un sfert (cu bere a cerut 
politicos să i se completeze. A fost 
repezit însă prompt de Pop Ana — 
„așa servesc eu“. Omul a înghițit în 
sec, dar n-a luat halba de pe tej
ghea. A așteptat pînă cînd s-a așezat 
spuma, i-a arătat coricret vânzătoa
rei că halba e umplută numai pe 
jumătate și a pretins Condica. De
geaba însă. Cum s-a văzut prinsă 
cu mîța în sac, vînzătoarea a vîrît 
iute sub tejghea condica. Au pro
testat și ai ți clienți ce se aflau „pă
căliți" cu berea în local atunci. Dar 
tot degeaba. Gum astfel de apucă
turi n-au ce căuta ta comerțul nostru 
socialist, se cere una și bună — să 
fie lichidate.

S. VAS1LESCU

Arzătoare cu plasmă
La Universitatea din California 

s-au realizat arzătoare cu plasmă 
cu ajutorul cărora se poate imita 
radiația stelelor cu cele mai înalte 
temperaturi.

Arzătoarele furnizează plasmă pu
ră, încălzită pînă la o temperatură 
foarte ridicată. Compoziția plasmei 
poate fi modificată în limite foarte 
largi. Modele de arzătoare, deja rea
lizate, permit e încălzire a plasme! 
pînă la 70 000° F. Alte arzătoare, a- 
flate în stadiul experimental, permit 
încălzirea plasmei, la o presiune de 
1 atm., pînă la 180 000® G.

Sf. Ana. Pădurea l-a încercuit ca 
pe o cetate asediată, formlnd în 
jurul lacului un imens parc natu
ral... In jurul lacului, prin pădu
re, alei frumoase pe care se plim
bă oamenii muncii veniți la odihnă 
sau tratament. Din loc ln loc banei 
pentru odihnă.

Peste tot, la toate altitudinile, 
in stațiunile balneo-climaterice din 
țara noastră odihna și sănătatea 
merg mină în mină. La acestea se 
mai adaugă bineînțeles voia bună, 
optimismul. Deși sezonul conce
diilor de odihnă nu a început încă 
în adevăratul înțeles al cuoîntutui, 
sute de oameni <d muncii din Va
lea I iul ui și-au petrecut concediul 
la Govora, Tușnad, Călimănești și 
alte stațiuni. S-au întors plini de 
vigoare, dornici să răsplătească 
prin noi succese în producție grija 
ce li se poartă.

D. CRIȘAN

TECHIRGHIOL — Sanatoriul.

ȘTIAȚI CA...
...N. Vasilescu-Karpeii este pri

mul om de știință care explică 
aderența fierului la beton (în be
tonul armat) ? Tot el a fost pri
mul care a propus utilizarea cu- 
reiiților de înaltă frecvență pentru 
telefonia la mare distanță, sistem 
folosit astăzi pe o scară largă.! 
Printre cercetările științifice ale 
lui Vasiiescu-Karpen se află și ex
plicarea pe o bază noua a meca
nismului presiunii osmotice, studiul 
original ăl difuziunii substanțelor 
dizolvate în apă, explicarea mult 
discutatului „efect Volta", elabora
rea unei interesante teorii cine
tice a acumulatorilor electrici etc. 
In electromagnetism, el enunță și 
demonstrează un principiu nou, re
lativ la repartiția liniilor de cîmp 
ale inducției magnetice, stabilește 
o regulă practică pentru determi
narea sensului tensiunii electromo
toare fără folosirea noțiunii de 
masă magnetică, deschide calea 
spre o nouă înțelegere, astăzi cu
rentă, a magnetismului, fără folo
sirea noțiunii de masă magnetică.

.„un grup de studenți de la In
stitutul agronomic „Tudor Vladimi- 
rescu" — Craiova a descoperit că 
în Oltenia trăiesc cîteva plante 
rate ? In dreptul Porților de Fier 
crește Parangos carinata, care are 
frunze asemănătoare cu ale măru
lui și a cărei tulpină poate ajun
ge pînă la 2 m. De asemenea, la 
Hinova, raionul Tr. Severin, la 
Popoveni, raionul Craiova și în

Peisajul care i se etala de la eta
jul III îi păru, de data aceasta mai 
nou, mai colorat. Iiișiră îndată pe 
masă tuburile de piși pentru pictură, 
pensulele, paleta și... iată-1 pe Șer- 
bănel lucrînd emoționat. Blocuri nu 
mai pictase niciodată ta „cei șase 
ani" cîți numără, dar peisajul La cu
cerit. Liniile paralele însă, „perspec
tiva" aceasta, îi cam dă parcă de 
furcă.

Paleta de uleiuri s-a transformat 
într-un bogat joc de nuanțe pe care 
le puteai întitoi aruocînd privirea 
prin geam spre blocările și balcoa
nele cartierului Livezenî. In ultimul 
timp combinația culorilor nu mai

V A IR II
Caz rar

Direcția Grădinii zoologice din 
Varșovia s-a adresat posesorilor de 
eîini cu rugămintea de a-i împrumu
ta o cățea-doică care să scape de 
la moarte prin inaniție trei teoparzi 
mici. Mama lor — Gina — pentru 
a șasea oară refuză să-și hrănească 
puii.

E

Felinare 
pentru... elefanți

in India a fost întocmit un regu
lament cu privire la circulația elefan
ților. Potrivit acestuia, uriașele pa
chiderme domesticite care circula pe 
străzi trebuie să poarte neapărat un 
felinar, care urmează să fie aprins 
de îndată ce se întunecă.

Crocodili paznici
ln partea de nord a Australiei, în 

bazinul rîului Robinson, se găsește 
o specie de crocodili puțin cunoscută,

„parcul poporului" din orașul Cra
iova crește planta Dianthus, care 
se aseamănă foarte mult cu o ga
roafă de cîmpie.

...în urma executării unor lucrări 
de punere țn valoare a terenurilor 
în pantă, țăranii cooperatori din 
comuna Dedrad raionul Reghin, au 
descoperit un depozit străvechi de 
grîu ? El era format dintr-o groa
pă nu prea adîncă, ai cărei pereți 
fuseseră arși. Pămîntul ars a con
stituit uu strat perfect izoiant, 
care a păstrat cerealele de-a lun
gul veacurilor. Examenele de labo
rator făcute de specialiști indică 
faptul că boabele ar fi fost depo
zitate aici cu circa două mii de 
ani în urmă-

...îh regiunea Mureș-Autonomă 
Maghiară există peste două sute 
izvoare de apă minerală ? Cele mai 
multe stnt folosite atîț în scopuri 
terapeutice, cît și ca apă de masă. 
Pe lîngă cele mai cunoscute iz
voare (Borsec și Harghita), în 
regiune mai există surse importan
te de apă minerală la Topljța, Tuș
nad, Sovata, Jigodin, Băile Chi
rul, Ideciul de Jos, Cristurul Se
cuiesc, Odorhei etc. Recent, lingă 
Mădăraș, a fost descoperită încă 
o sursă de apă carbo-gazoasă care 
erupe artezian. Aceasta este de ti
pul celor de la Vatra Dornei, Bu- 
ziaș, Borsec și poate fi folosită în 
scopuri termale, ca apă minerală 
de masă și pentru băi. 

este „o problemă*1 pentru Șerbănel 
și iată, una cite una, clădirile în
cep să prindă contur tot mai precis.

„Dacă mi-ar fi terminat tăticu șe
valetul — se gîndi micuțul pictor 
— lucrarea ar fi fost mai reușită...".

Blocurile se aseamănă dar balcoa
nele... Nu-i nimic. Mîine va relua 
tema. Poate pînă atunci va fi gata 
și șevaletul promis.

Culoare, paletă, șevalet... Pian, ‘ 
vioară, portativ... lată numai cîteva 
din preocupările copiilor, primăvara 
patriei noastre. Și cînd te gîndești 
că sînt mimai cîteva...

I. LEONARD

Ă T i
care trăiește „în pace" cu populația 
locală. Localnicii se scaldă fără 
nici o teamă, iar ștrengarii se urcă 
chiar pe spinarea animalelor, fără 
ca vreodată crocodilii să fi devenit 
agresivi.

Unul din motive este probabil că 
în aceste locuri nu numai că nu se 
vînează crocodili, dar aceștia sînt 
chiar hrăniți cu broaște țestoase și 
vînat mărunt care este pus pe ma
lul apei.

Razele gama folosite 
la păstrarea legumelor

La Institutul venezuelean de cerce
tări științifice din Caracas s-au efec
tuat experiențe care au dus la consta
tarea că o doză de radiație de 5 000 
rad. este absolut suficientă pentru 
a împiedica încolțirea cartofului m 
cursul a 3-4 luni de păstrare г 
tuia în întuneric la o tempe fură 
de 1Q-220 C și la o umiditate de 60-95 
la sută. Cartofii supuși la o iradiere
de 10 000 rad. nu au pierdut decît 
7 la sută din greutatea lor inițială 
după 8 luni de stocare.

In ceea ce privește ceapa, care de 
obicei începe să încolțească la 6-8 
săptămini după, recoltare, o doză de\ 
3 000 rad. a întîrziat încolțirea ei 
cu 4 luni. In aceste experiențe s-a 
folosit ca sursă de raze gama cobalt 
60, care emite 600 Roentgen pe oră. 
Iradierea s-a efectuat la o tempera
tură a aerului de 17° C,

Compușii unui gaz 
inert

Recent s-ац descoperit compușii 
unui gaz inert, care au trezit uu 
mare interes în lumea oamenilor de 
știință. La ora actuala, se profi
lează posibilitatea folosirii acestor 
compuși in. sinteza unor compuși or
ganici. Una dintre clasele de 
reacție, în care trei compuși 
și-au dovedit de pe acum utili
tatea în aceste scopuri, o constitu
ie fluorurarea olefinelor. De obicei, 
este foarte greu să se regleze adău
girea directă de fluor la olefine, de
oarece au loc. cu ușurință, reacții se
cundare, cum ar fi reacții de substi
tuție.

in prezent s-a stabilit că lluo- 
rixenonii sînt cei mai buni agenți de 
fluorurare.

Reacțiile cu folosirea bi-tetra și he- 
xafluorilor decurg la temperatu
ra ambiantă în stare gazoasă. Eti
lena și bifluorura de xenon reacțio
nează cu producerea celor două for
me principale de bifluoretiienă. Com
pușii, în care ambii atomi de fluor 
sînt legați de unul și același atom 
de carbon, sînt mai stabili.



f ROȘU

Oamenii de la orizontul IX mediu
(Urmare din. pag. I-a)

sub .bolțile căreia pășeau solemn 
minerii spre depărtările• întuneca
te, jormind un șuvoi de umbre și 
lumini sclipitoare. Aerul sub bol
țile de beton începu să vibreze, iar 
dinspre depărtări se rostogolea 
spre puț un șir nesfirșit de vago- 
nete transportau! spre ziuă cărbu
nele smuls din noile abataje.

— Deci de aici pornim bătălia... 
concluse el, incepînd pregătirile 
pentru atacarea noului orizont.

De atunci au trecut 3 luni. Ră- 
doi Andronic și ortacii lui au îna
intat in roca dură a adincurilor, 
la aproape 300 m de suprafață, 
147 de metri. Din rampa puțului, 
se deschide acum un adevărat tu
nel subpămîntean, susținut cu ar
mături Т.Н. 5. La săparea acestei 
galerii brigada a excavat peste 
1400 m c de steril. Este artera 
principală spre viitoarele cîmpuri. 
de cărbune din noul bloc al stra
tului 3. Oamenii brigăzii tși pun 
la bătaie toată energia, pasiunea 
și priceperea in minerit pentru a 
ajunge la straiul de cărbune in
tr-un timp cit mai scurt.

Am ajuns la ort la puțină vre
me după ce brigadierul Rădoi, 
împreună cu șeful de schimb Roșu 
Vacile, au terminat operația de 
pușcare. Au fost bătute 24 găuri. 
Ceea ce ne surprinde: aerul de la 
ort, din întreaga galerie, e perfect 
curat. Norii de pulberi, ce se pro
duc după perforare la înaintările 
în steril, lipsesc cu desăvîrșire. 
Explicația ne-o dă chiar brigadie
rul :

— Frontul a fost stropit, mai 
bine zis pulverizat cu apă. Treaba 
aceasta o facem de trei ori pe 
schimb, în timpul cit durează per
forarea găurilor, ca de altfel și 
după pușcare.

lată una din preocupările de 
seamă ale brigăzii, prin care se 
asigură în fiecare schimb un mi

Intrare în șut la mina Dllja.

croclimat optim la locul de mun
că. Este o măsură ce preîntlmpină 
inhalarea particulelor de steril de 
către mineri. Dar brigada are și alte 
preocupări demne de relevat, care îi 
asigură succesele în bătălia cu 
duritatea stîncilor subterane. Să a- 
mintim doar citeva: întreținerea 
in perfectă stare de funcționare a 
utilajelor, aerisirea perfectă a lo
cului de muncă, (coloana de ae- 
raj e prelungită mereu pînă ta 
ort), folosirea din plin a timpului 
de lucru etc. In brigadă mai există 
însă un element hotărîtor care ii 
chezășuiește succesele: spiritul to
vărășesc, de întrajutorare Intre oa
meni, intre schimburi.

— Cuointul de ordine al brigă
zii, ne spunea brigadierul, e ur
mătorul : fiecare schimb să-și facă 
datoria și, în același timp, să 
creeze condiții optime de lucru 
schimbului următor. Schimbul no
stru a perforat ortul, va pușca, va 
evacua sterilul și va pune armătu
ra; dar, totodată, se va îngriji ca 
schimbul 11 să aibă asigurate cel 
puțin 15 vagonete precum și armă
turile necesare susținerii. De mul
te ori rdușim să performă ortul și 
pentru schimbul următor.

Spiritul tovărășesc între oame
nii brigăzii, dorința de a pași cu 
toții, fiecare schimb în aceeași 
cadență, devine factorul hotărîtor 
ce îi unește intr-un colectiv omo
gen, cutezător în lupta cu adîncu- 
rile. Deși lucrează Intr-o galerie 
dublă, brigada realizează o viteză 
medie lunară de cite 45 m l față ■. 
de 37 m 1 — plan. Randamentul 
brigăzii este, de asemenea, demn 
de relevat: 1,90 m cjpost față de 
1,35 m cjpost cit este prevăzut.

Iată succesele de pe temelia că
rora brigada tși îndreaptă căută
rile, gîndurile înaripate spre vi
itor, spre noi succese în croirea 
arterele subterane spre viitoarele 
cîmpuri de cărbune.

Realizări ale oamenilor muncii 
din R. D. Germană
• In 1964 producția industrială 

a R. D. Germane a crescut cu 6,7 
la sută în comparație eu 1963.

Au foSt investite in к ornai tic 
17,4 miliarde mărci, adică cu 1 
miliard mai mult decît în 1963.

Volumul schimburilor de mărfuri 
cu străinătatea a crescut cu apro
ximativ .10 la sută, iar venitul na
țional a crescut cu 4,7 la sută.
• La oțel ari a specială „8 Mai 

1945“ din Freital este aproape în
cheiată construcția instalației de 
vid pentru elaborarea oțelului. Zi
lele acestea a inceput proba cupto
rului electronic de 1 200 kilowați 
care constituie inima noii oțelării. 
Produsele — oțeluri speciale ela
borate în vid — vor servi ca ma
terie primă la producerea pieselor 
care necesită o rezistență dease- 
hită cum sîht de exemplu rulmen

IN MUNȚII
Eram pe atunci șeful Statului ma

jor al Corpului 6 armată română. 
Păstrez și acum vie amintirea lup
telor eroice purtate de unitățile ro
mâne în acele zile. In rîndurile de 
mai jos încerc să redau citeva epi
soade din acțiunile desfășurate pe 
crestele de vest ale munților Me
talici.

...In dimineața zilei de 10 februa
rie 1945, cînd Valea Hronului și 
munții din împrejurimi vuiau de 
masiva pregătire de artilerie declan
șată de Corpul 2 armată română la 
vest de Brezno, Diviziile 1 cavalerie 
și 6 infanterie au trecut simultan la 
ofensivă. Lupta pe crestele de vest 
ale munților Metalici s-a іпеіпз, de 
la început, cruntă și sîngeroașă. Mi
litarii români erau însuflețiți de 
cauza dreapta a războiului antihitle
rist, de veștile sosite din patrie pri
vind lupta maselor populare, conduse 
de Partidul Comunist Român, împo
triva forțelor reacționare pentru in
staurarea unui guvern democrat, Qu 
un elan nestăvilit, ostașii regimen
telor de roșiori din Divizia I cava
lerie au luat pieptiș versanții su
dici ai masivului cu cota 1 240 — 
bastionul întregii apărări inamice din 
acești munți.

In fața celor două mari unități 
române se aflau Divizia 24 infan
terie ungară, cu efective complete 
și forțe din Divizia 3 munte germa
nă. Dușmăniți a dezlănțuit un na 
prasnic foc de arme automate. de 
artilerie și aruncătoare de mine. To
tuși, luptătorii noștri înaintau me
tru cu metru spre creastă și îm- 
binînd în mod ingenios focul cu 
mișcarea, răzbind prin zăpadă, că- 
țărîndu-se pe stînci și eXecutînd tra
geri precise de după copaci și buș
teni rostogoliți, au ajuns în prima zi 
de luptă la jumătatea pantelor masi
vului.

Aici focul intens al inamicului a 
oprit atacul unităților de roșiori. În
cercările făcute în cursul nopții de a 
relua înaintarea nu au dus la rezul
tate evidente. Atunci, comandantul 
Diviziei 1 cavalerie, analizînd situa
ția creată, a lîotărît ca regimentele 
1 și 2 roșiori să fixeze cu foc pu-

ții. Instalația urmează să intre în 
funcțiune la ,F. ianuarie 1966.
• La întreprinderea ,,Lauchham

mer" se afli in construcție un ex
cavator cu rotor gigant. Excavato
rul are înălțimea unei case cu 17 
etaje, greutatea de 4020 tone și 
va putea deplasa pe oră o canti
tate de 4 400 metri cubi.
• Ca multe alte localități din 

R.D.G., in cei 20 de ani de la e- 
liberare, Ffirstehwalde — fostul 
oraș comercial de pe rîul Spree 
— a renăscut din ruine. După ce 
bombardierele anglo-americane au 
distrus în ultimele zile «ie războ
iului 4 200 locuințe, bandele SS 
au dat foc la ceea ce a mai ră
mas.

Azi cea mai mare fabrică de an
velope din R.D.G. „Pneumant" își 
are sediul alei. Toi aici se află re

METALICI
General-maior in rezervă 

ION C. DIMITRIU

ternic inamicul de pe creastă, iar ce
lălalt regiment să execute o mane
vră de învăluire pe la flancul sting 
al rezistențelor dușmane, pentru a 
cădea în spatele acestora.

A doua zi, după-a miază cînd ata
cul frontal al celor două regimente 
era în toi, Regimentul 5 roșiori a 
lovit puternic și prin surprindere flan
cul stîng și spatele rezistențelor duș
mane. Inamicul a rupt-o la fugă, 
retrăgindu-șe pînă dincolo de comu
nicația ce ducea spre localitatea Șai
ba. Manevra reușise pe deplin. Cu 
pierderi relativ mici, divizia română 
de cavalerie pusese stăpînire, după 
două zile de luptă, pe masivul cu 
cota 1240.

Concomitent, Divizia 6 infanterie, 
atacînd impetuos pozițiile inamicului, 
a eliberat localitatea Tri-Vody, după 
care, continuînd înaintarea, a făcut 
joncțiunea cu forțele Diviziei 1 ca
valerie. Joncțiunea realizată s-a do
vedit cît se poate de oportună. Cu 
forțele unite, ale roșiorilor și infan
teriștilor noștri au fost respinse, unul 
după altul, contraatacurile inamicu
lui care încercă cu disperare să re
cucerească înălțimea.

In luptele din această zonă s-au 
distins ostașii batalionului 2 din Re
gimentul 10 infanterie. In urma unui 
contraatac puternic, trupele dușmane 
erau pe punctul de a pătrunde în 
spatele acestei subunități. Atunci, co
mandantul batalionului, maiorul Teo- 
fil Moldovanu, în fruntea companiei 
din eșalonul doi a atacat cu toată 
vigoarea în flancul inamicului ce 
înainta. In apriga încleștare, maio
rul Moldovanu a fost rănit mortal. 
Ostașii, avîntîndu-se în lupta la ba
ionetă, au dat peste cap contraata
cul dușmanului.

In ordinul de zi. dat la 13 fe
bruarie 1945 de către comandantul 
Diviziei 6 infanterie, după ce erau 
citate numele unor ofițeri ca loco
tenent A. Munteanu, sublocotenenții 1. 
Flarescu, S. Sorin și alți viteji dis- 

numita întreprindere Gasetan care 
produce aparate de măsurat și re
glat pentru gaze. In aceste noi în
treprinderi ridicate pe terenul uaai 
foste fabrici de armament, lucrea
ză în prezent peste 5000 salariați.
• Muncitorii și tehnicienii în

treprinderii V.E.B. Sterwadio Son
neberg au obținut rezultate deo
sebite în întrecerea socialistă ini
țiată în cinstea celei de-a 20-a a- 
niverșări a eliberării. Ei au pro
dus peste plan 1700 aparate de 
radio de diferite tipuri. Eforturile 
depuse de colectivul întreprinderii 
au fost sprijinite de măsuri teh- 
nico-organizatorice speciale, care 
prevăd un control sistematic și 
permanent al producției. Dispozi
tive conectate la benzile de mon
taj împiedică stocările sau prey'm 
eventuale alte greutăți.

SLOVACI
tinși în luptele pentru cucerirea șl 
menținerea înălțimii cu cota 1240, 
se arăta că prin tăria cu care au 
rezistat pe poziție, prin spiritul de 
sacrificiu și vigoare cu care au 
lovit în dușman, ostașii noștri s-au 
distins în mod deosebit dovedind încă 
o dată înaltele virtuți militare româ
nești.

In ziua de 12 februarie, la flan
cul stîng al Diviziei 1 cavalerie se 
crease o situație deosebit de dificilă. 
Inamicul acționase cu forțe nume
roase asupra Regimentului 2 roșiori 
reușind să-1 încercuiască. Timp de 
24 de ore. bravii luptători ai re
gimentului au rezistat pe poziție, res- 
pingînd atac după atac, lovind cu 
sete în dușman. Pericolul a fost în
lăturat prin venirea în ajutor a Re
gimentului 5 roșiori.

Pînă la 22 februarie 1945. trupele 
noastre au menținut cu fermitate co
ta I 240 și au reușit să respingă ina
micul spre nord, cucerind mai multe 
înălțimi printre care cele cu cotele 
I 196, 1 302, precum și vîrful Vepor 
cu cota 1 259. Inamicul dîndu-și sea
ma de situația dezastruoasă ce i s-ar 
fi creat prin pierderea crestelor de 
vest ale munților Metalici, a adus 
aici noi forțe din grupările ce ac
ționau în văile riurilor Hron și Sla
tina. Cu ele a contraatacat energic, 
reușind să oprească ofensiva divizi
ilor române.

In a doua jumătate a lunii mar
tie 1945 a fost reluată înaintarea 
spre vest și nord-vest, trupele inamice 
fiind izgonite din întreaga zonă.

Acțiunile eroice ale marilor unități 
române din munții Metalici Slovaci, 
care au obligat pe inamic să men
țină aici forțe importante, au contri
buit kt desfășurarea cu succes a ofen
sivei Corpului 2 armată român în lun
gul văii Hronului, precum și a ofen
sivei Armatei 40 sovietice pe valea 
Slatinei.

Faptele eroice săvîrșite de ostașii 
noștri pe meleagurile din inima 

muntoasă a Cehoslovaciei au sporit 
gloria armatei române. Ele s-au în
scris în istorie cu puterea sîngelui 
vărsat în comun de popoarele ce au 
luptat împotriva Germaniei fasciste.

PROGRAM DE RADIO
9 mai

PROGRAMUL 1: 6,00 Concert 
de dimineață (la ora 6,30 recoman
dări din program); 7,00 RADIO
JURNAL; 7,15 „Acordeonul vesel" 
— muzică ușoară; 7,30 JURNALUL 
SATELOR; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,06 Interpreți ai muzicii 
populare: Alexandru Girozuță și 
Nicu Stănesmr 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii : „(ia mai fru
moasă cupă", scenariu radiofonic 
de Camil Șerbart; 9,30 Săptămîna 
culturii cehoslovace : muzică popu
lară; 10.00 „Actualitatea muzicală"; 
10,45. Cîntă Ansamblul Armatei; 
11,00 Melodii populare; 11,30 Pa
gini alese din muzica de estradă; 
12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,05 
„Am îndrăgit o melodie" — mu
zică ușoară; 12,30 Prime audiții 
radiofonice; 13,00 Recomandări din 
program; 13,05 Concert de prînz; 
13,30 De toate pentru toți; 14,25 
Muzică ușoară interpretată de Ni- 

colae Nițescu; 15,00 Muzică popu
lară cerută de ascultători; 15,30 
Interpreți de muzică ușoară: Lu
minița Coșmin, Frank Schobel, 
Dalida, Gică Petrescu, Nada Kne- 
jevici, Aurelian Andreeșcu, Heli 
Liaiats, Andriano Celentano, Sara 
Montiel, Louis Prima; 16,00 Cărți 
care vă așteaptă; 16,15 Sport și 
muzică; 19,00 „9 Mai“; 19,20 Calei
doscop muzical; 20,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 20,20 Teatru la micro
fon : „Coliba pădurarului", scena
riu radiofonic de Mihail Joldea;
21,38 Muzică ușoară interpretată de 
Mina, (discuri noi); 22,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 
22,15 Petrecere dansantă; 23,15 
Din preația lui George Enescu; 
Suita a Ш-a în Re major „Săteas
ca"; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 6,00 Concert 
interpretat de fanfara reprezenta
tivă a Armatei; 6,25 Recomandări 

dâi program; 6,30 Cîntă orchestra 
de muzică populară a Ansamblului 
de cînteee și dansuri „Ctocirlia"; 
7,00 Dansuri din opere; 7,30 RA
DIOJURNAL; 7,45 Muzică ușoară; 
8,00 CLUBUL VOIOȘIEI; 8,30 
Muzică de estradă; 8,50 Cantata 
festivă de Aurel Stroe, pe versuri 
de Victor Tulbure; 9,00 Muzică 
populară cerută de ascultători; 
9,30 Anunțuri, muzică; 9,45 Cîfi- 
tece revoluționare antifasciste; 10,00 
La microfon muzica ușoară; 10,30 
RADIOJURNAL; 10,40 Pagini ale
se din operete; 11,00 TrahsmisiH- 
nea concertului orchestrei simfoni
ce a Filarmonicii de stat „George 
Enescu". ki pauză: Emisiunea 
„Cinema"; 13,15 Din folclorul mu
zical al continentelor; 13.45 Me
lodii distractive: „Itnî place un 
cîntec vesel" de Edmond Deda; 
„Primăvara cîntă" de Gheorghe 
Ursan; „Melodie de dans" de Noru 
Demetriad; „Greieraș" de fancy 
Kor sy; „Cicliștii veseli" de Coste] 
Stîngacni; 14,00 BULETIN DE 

ȘTIRI. Buletin meteorologic; 14,05 
Recomandări din program; 14,10 
Valsul veșnic tînăr; 14,30 La mi
crofon : Satita și umorul; 15,>5 
Pagini din operetele compozitori
lor : Ion Hartulary-Darclăe, Nico- 
lae Cliircuiescu, Filaret Barbu; 15,43 
Tineri interpreți : Pianistul Dan 
Grigore. In program noi înre
gistrări; 16,00 Muzică populară 
interpretată de Angela Buciu, Sofia 
Popa și Dan Moisescu; 16,30 Me
lodii nemuritoare; 16,45 Concert 
ghicitoare; 17,15 Pagini alese din 
muzica ușoară românească; 17,45 
Simfonia de Viktor Kalabis — in
terpretează orchestra simfonică a 
Radloteleviziunii cehoslovace; 18,15 
De la o melodie Ia alta; 18,30 
PAGINI LITERARE; 18,45 Recital 
Marfo Lanza; 19,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 19,05 „Au înflorit salcîmii 
iară" ;— album de romanțe14; 19,30 
Pe strunele viorii „Melodii lăută
rești44 de Sarasate; „Dansul vră
jitoarelor4* de Paganini; 19,48 Mu
zică populară interpretată de Ma

ria Lătăfețu și Iosif Milu; 20,03 
Toată lumea cîntă și dansează; 
21,00 RADIOJURNAL. Sport; 21,20 
Dansul celor șapte note; 21,46 Pa
gini de umor universal; 22,00 Can
țonete interpretate de Valentin 
Teodorian; 22,15 Lieduri pentru 
luna mai; 22,25 Noutăți pentru iu
bitorii muzicii de operă; 23,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 23,05 Invitație 
la dans; 0,52 BULETIN DE ȘTIRI

Cinematografe
9 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
O poveste neinventată; REPUBLI
CA: Sărutul: LONEA: litanie 
vals; ANINOASA: Cauze drepte; 
VULCAN : Străinul, seria I și II; 
CRIV1DIA : Totul despre Eva; PA- 
ROȘENI: Dragoste la zero grade; 
LUPENI — MUNCITORESC: Un 
enoriaș ciudat; BĂRBATENl: Va
canță la mare.
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Cu prilejul sărbătoririi 
celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei

PRAGA 7. Corespondentul Ager
pres, Al. Liță, transmite :

Vineri, după-amiază,
Olsany 
mîntați 
luptele 
cier, și 
noscut 
coroane de flori din partea C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, guvernului și 
C.C. al Frontului Național, a dele
gațiilor de partid și guvernamentale 
ale .R P. Bulgaria, R. D. Germane, 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Polone, R. 
P. Române, R. P. Ungare, U.R.S.S., 
a delegațiilor Partidelor Comuniste 
din Austria, Franța, Germania și 
Italia, invitate la festivitățile prile
juite de cea de-a XX-a aniversare 
a eliberării Cehoslovaciei.

In seara aceleași zile, delegațiile 
străine au fost primite de Prezi
diul C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
în Hradul din Praga. După aceea, 
în sala „Vladislav" delegațiile au 
asistat la concertul Filarmonicii ce-

la cimitirul 
sînt înmor- 
căzuți în 
Cehoslova-

din Praga unde
militari sovietici 
pentru eliberarea
la mormăitul Eroului necu- 

de pe Vitkov au fost depuse

he, care a interpretat ciclul „Patria 
mea" de Smetana.

☆
La Bratislava a avut loc o ședință 

festivă consacrată celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist. Michal Chu- 
dik, membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Consiliului Național Slovac a rostit 

o cuvîntare. Particîpanții au asistat 
apoi la dezvelirea monumentului ri
dicat în memoria comuniștilor slo
vaci ilegaliști și а luptătorilor îm
potriva fascismului care și-au pierdut 
viața la 19 și 20 februarie 1945 în 
apropiere de Melk și în lagărul de 
la Mauthausen.

☆
In aceeași zi, la cimitirul Slavin, 

din Bratislava, unde sînt înmormîn- 
tați militari sovietici căzuți în lup
tele pentru eliberarea Cehoslovaciei, 
a avut 
coroane
C.C. al 
siliului

loc ceremonia depunerii 
de către reprezentanți 
P.C. din Slovacia și

Național Slovac.

de 
ai 

Con-

i

Române,
tovarășul Alexandru

consacrată celei de-a 
a eliberării poporu- 

sub fascism, in pre- 
au luat loc W. Ul-

fost deschisă de prof, 
președintele Consiliului 

Frontului Național al

Situația din Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 7 (Agerpres).
Un nou incident tatre trupele ame

ricane și forțele constituționaliste s-a 
petrecut joi în capitala Republicii 
Dominicane cînd trei militari ame
ricani au fost uciși, doi răniți și alți 
doi au fost luați prizonieri după ce 
două automobile în care se aflau au 
pătruns fa zona ocupată de „con- 
stițuțidnaliști". Mai tîrzîu, cei doi pri
zonieri au fost predați autorităților 
nord-americane. Din surse ale gu
vernului provizoriu dominican se 
menționează că tensiunea este pro
vocată fa mod deliberat de forțele 
nord-americane care, nerespectînd 
acordul de încetare a focului, în
cearcă să-și extindă zonele pe care

le controlează în capitala Republicii 
Dominicane.

Potrivit informațiilor transmise de 
surse oficiale nord-americane, numă
rul militarilor S.U.A. implicați ta 
imixtiunea în Republica Dominicană 
depășește cifra de 30 000, dintre 
care peste 20 000 au fost debarcați 
pe teritoriul dominican, restul aflîn- 
du-se pe bordul navelor militare ce 
patrulează în apele teritoriale ale aces
tei țări.

Intr-un interviu acordat ziarului 
mexican „Novedades" președintele 
guvernului provizoriu «Jominican, co
lonelul Francisco Ga a mano, a decla
rat că „Statele Unite fac o mare 
greșeală împotrivindu-se mișcării de
mocratice a poporului dominican".

Noi trupe americane 
debarcate
în Vietnamul de sud

SAIGON 7 (Agerpres).
Agențiile de presă anunță că alte 

trei batalioane de pușcași marini și 
tehnicieni americani, de aproximativ 
6 000 de persoane, au început să 
debarce 
sud de 
regiunea 
sud.

Noile 
a treia 
pe insula Okinawa. O dată cu de
barcarea lor, scrie agenția Associa
ted Press, efectivul pușcașilor ma
rini americani în Vietnamul de sud 
se ridică la 
persoane.

vineri dimineața la 80 km 
baza aeriană Da Nang, din 
centrală a Vietnamului de

trupe fac 
divizie de

parte din cea de 
marină, dislocată

aproximativ 13 000 de

*
(Agerpres).

ale Republicii Domi- 
cuvîntul cu acest pri- 
argentinian al aface- 
Miguel Zavala Ortiz,

Ședința festivă consacrată 
celei de-a 20-a aniversări 
a eliberării poporului german
BERLIN 7 Corespondentul Ager

pres Șt,. Deju transmite :
La 7 mai a avut loc la Berlin 

ședitița festivă 
20-a aniversări 
lui german de 
zidiuJ ședinței
bricht, W. Stoph, membri ai Birou
lui Politie al CC. al P.S.U.G., prof. 
J. Dieckmann, președintele Came
rei Populare, prof. E. Correns, pre
ședintele Consiliului Național al Fron
tului Național ai Germaniei democrate, 
conducătorii tuturor partidelor.

Au participat delegații de partid și 
guvernamentale ale Bulgariei, 
Cehoslovace, R. 
Coreene, 
.Mongole, R. P. Polone, 
gare, 
nam,
a
lui Gentral al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, de
legațiile partidelor frățești din Ita
lia, Franța, Grecia, Germania oc
cidentală, Finlanda, Norvegia, Spa
nia, Turcia, Iran și alte țări

A participat delegația de partid

P. Chineze, 
R.S.F. Iugoslaviei, 

R.
U. R. S. S„ R. D. 
delegația 

R. A. U„

R. S.
R.P.D.
R. P.

P. Un- 
Viet-

guvernamentală 
delegația Comitetu-

și guvernamentală a R. P. 
condusă de 
Drăghici.

Ședința a 
E. Correns, 
Național al
Germaniei democrate.

Stoph, membru al Biroului 
al C.C. al
Consiliului 
a rostit o

A. N. Kosîghin, 
legației de 
sovietice a 
care a dat 
al C.C. al 
vietului Suprem, Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

w. 
Politic 
dintele 
R.D.G.,

P.S.U.G., prece
de Miniștri al 
amplă cuvîntare. 
conducătorul de- 

partid și guvernamentale 
rostit o cuvîntare, după 
citire mesajului de salut 
P.C.U.S.. Prezidiului So

BUENOS AIRES 7 (Agerpres).
Congresul angentinian, întrunit în- 

tr-o sesiune specială, a examinat joi 
problema intervenției S.U.A. în afa
cerile interne 
nicane. Luînd 
lej, ministru) 
riior externe,
a exprimat „regretul" pentru faptul 
că S.U.A. au acționat fără să con
sulte Organizația Statelor America
ne, dar a declarat că această acțiu
ne a fost justificată „din cauza ur
genței situației din Republica Do
minicană".

Reprezentanți ai majorității parti, 
delor politice din congres au criti
cat poziția ambiguă a guvernului și

au condamnat amestecul deschis al 
S.U.A. în Republica Dominicană. 
După cum transmite agenția Asso
ciated Press, partidul de guvernă- 
mint Uniunea civică radicală a po
porului a criticat, de asemenea, li
nia politică a guvernului și a ce
rut Congresului „să protesteze cu e- 
nergie împotriva intervenției unilate
rale a S.U.A. ta Republica Domi
nicană" și să „condamne interven
ția oricărui stat în afacerile altui 
stat, direct sau indirect".

In timp ce avea loc ședința,
de persoane adunate 
Congresului scandau 
damnare a imixtiunii

SAIGON
Generalul 

cepreședinte 
namez și ministrul apărării, a anun
țat oficial dizolvarea Consiliului for
țelor armate.

Comentînd acest fapt, agențiile de 
presă anunțau că în următoarele zi
le se așteaptă să aibă, de aseme
nea, loc unele schimbări în guvern, 
scopul lor fiind și încercarea de a 
realiza un „echilibru între fracțiu
nile politice și religioase’.

Puternic uragan în S.U.A
NEW YORK. — Un puternic ura

gan s-a abătut asupra orașului Min
neapolis, statul Minnesota. însoțit de 
ploi torențiale și descărcări electri-

de

Acțiuni ale forțelor răsculate 
din Federația Arabici de sud

CAIRO 7 (Agerpres).
Un nou atac a fost lansat

forțele răsculate din Federația Ara
biei de sud împotriva garnizoanei mi
litare britanice de la Daleh. Potri-

SCURTE ȘTIRI

vit comunicatului dat publicității de 
Frontul Național de Eliberare din 
Arabia de sud, trei soldați britanici 
au fost omorîți și 
răniți. Două care 
distruse.

In comunicat se 
au minat o șosea

ceea ce a provocat distrugerea 
autocamion și rănirea a doi sol- 
Răsculații au declanșat o ofen- 
în regiunea Showeib provocînd

mulți alții au fost 
de luptă au fost

arată că răscula(ii 
din regiunea Rad-

7
Nguyen Van Thieu, vi- V 
al guvernului sud-viet-

„Cosmos-66"
mii 

în fața clădirii 
lozinci de con- 
S.U.A.

ce, uraganul a pricinuit importante 
pagube materiale, care sînt evaluate 
la aproape un milion de dolari. Nu
meroase case au 
altele au rămas 
trie și legături 
primelor știri, opt
și peste 200 au fost rănite.

MOSCOVA 7 (Agerpres).
La 7 mai. în Uniunea Sovietică 

a fost lansat un nou satelit arti
ficial al Parafatului — „Cosmos-66". 
Pe bordul satelitului a fost insta
lată aparatură științifică, destinată 
continuării explorării spațiului cos
mic în conformitate cu programul a- 
nunțat de agenția TASS 
tie 1962.

Satelitul a fost plasat 
cu următorii parametri

la 16 mar-

к

<

fost dărîmate, iar 
fără curent elec- 

telefonice. Potrivit 
persoane au murit

Anglia

BELGRAD. — Ambasadorul Re
publicii Populare Române la Bel 
grad, Aurel Mălnășan, a predat 
Academiei Sirbe de Științe și Arte 
din partea Academiei Republicii 

o colecție de 
diferite domenii

Accra s-au în

Populare Române 
200 de cărți din 
ale științei.

ACCRA. — La
cheiat lucrările seminarului inter
național al cadrelor didactice afri
cane din domeniul ziaristicii, la 
care au fost reprezentate 15 țări. 
In cursul seminarului particîpanții 
au discutat probleme privind 
fuzarea informațiilor în țările 
cane și folosirea acestora în 
pul ridicării nivelului cultural 
populației.

SEUL. — Deși autoritățile

asupra situa- 
s-a creat în 
a politicii gu-

La Salisbury

di- 
afri- 
sco- 

al

gu
vernamentale sud-coreene au insti
tuit măsuri severe împotriva de
monstranților, joi s-a desfășurat o 
nouă manifestație a studenților de 
la institutul superior din orașul 
Qwangju.

NEW YORK. — Reprezentantul 
Ciprului Ia O.N.U., Zenon Rossi- 
des, a adresat Consiliului de Secu
ritate o scrisoare fa care arată că 
ciprioții turci amplasează piese de 
artilerie pe dealul Hilarion, la 
nord de Nicosia.

NEW YORK. — Președintele Go-

mitetului special O.N.U. însărcinat 
cu cercetarea politicii dc apartheid 
a guvernului Republicii Sud-Afri- 
cane, Achkar .Mar of (Guineea), a 
propus comitetului să sesizeze Con
siliul de Securitate 
ției serioase care 
R.S.A. ca urmare 
vernului Verwoerd.

SALISBURY. —
s-a anunțat oficial că guvernul in
dian a hotărit să-și retragă ime
diat misiunea sa diplomatică din 
Rhodesia de sud in semn de deza
probare față de politica guvernu
lui Smith și de solidaritate cu 
lupta poporului sud-rhodesian pen
tru drepturile sale.

BLANTYRE. — Un purtător de 
cuvînt al guvernului din Malawi 
a anunțat că în închisorile din 
capitala statului se află în de
tențiune 150 de persoane acuzate 
de a fi participat la acțiunile an
tiguvernamentale desfășurate ta 
luna februarie la Fort Johnston.

LONDRA. — Guvernul britanic 
a hotărit, joi să impună noi res
tricții asupra livrărilor de arme, 
avioane și echipament militar, des
tinate Republicii Sud-Africane. Pen
tru exportul acestor materiale in 
Republica Sud-Africană va fi nece
sară o licență specială.

fan, 
unui 
dați. 
sivă
de asemenea pierderi unităților bri
tanice.

o orbită 
perioada 

inițială de revoluție — 89,3 minute; 
distanța maximă de Ia suprafața Pă
mîntului (la apogeu) — 291 km; dis
tanța minimă de la suprafața Pă- 
mîntuluî (la perigeu) — 197 km, în
clinația orbitei — 65 grade.

pe

Rezultatele alegerilor parțiale pentru completarea 
unui loc vacant în Camera Comunelor

LONDRA 7 (Agerpres).
Alegerile parțiale desfășurate joi 

în districtul Hall Green (Birming
ham) pentru completarea unui loc va
cant în Camera Comunelor, au fost 
cîștigate de candidatul conservator 
R. Eyre, care a obținut 17130 de 
voturi. Candidatul laburist D. Aluri-.

ford a obținut 8 980 de voturi iar cel К 
liberal P. Jesse, — 5 122 de voturi.. <+

Prin victoria obținută, opoziția 
conservatoare și-a sporit numărul lo
curilor în Camera Comunelor, redu- 
cînd în felul; acesta majoritatea de 
patru voturi, deținută de laburiști, 

. la numai trei voturi.

Obiectivul sesiunii S.E.A.T.O nu a fost atins
Principalul obiectiv al sesiunii

Consiliului ministerial al blocului 
militar al Asiei de sud-est (S.E.A.T.O.), 
care a avut loc la Londra între 3 
și 5 mai, a fost ca S.U.A. să ob
țină sprijin pentru acțiunile lor a- 
gresive din Vietnam și de către An
glia pentru acțiunile ei în Malaye- 
zia. Deși lungul comunicat dat pu
blicității la încheierea sesiunii( 29 de 
puncte în versiunea agenției U.P.I.), 
se străduiește să convingă că 
obiectiv a fost atins, lucrurile 
altfel in realitate.

De ia început trebuie arătat
Franța, desolidarizîndu-se de lucră
rile sesiunii S.E.A.T.O., a participat 
doar ca 
ranțelor 
ței nu a 
declarații
care se preciza că : 
poate să existe o poziție comună a 
guvernelor membre (ale S.E.A.T.O.) 
și cu atît mai puțin o acțiune co
mună în problemele grave care sînt

în joc". Și ca o consecință logică 
a acestei poziții lipsite de echivoc, 
observatorul francez a cerut și a ob
ținut ca în comunicat să se preci
zeze că „întrucît nu a participat !a 
elaborarea comunicatului, guvernul

• •

acest 
stau

că

observator. In pofida spe- 
S.U.A., observatorul Fran- 
tăcut ci a dat citire unei 
a guvernului francez în 

„Nu există și nu
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Cronica evenimentelor 
internaționale

angajat fatăfrancez nu se consideră 
de acesta".

Așa cum se așteptau 
Pakistanul —• cea mai 
asiatică din acest bloc 
cizat oficial importante
municatul menționînd clar 
gatul Pakistanului ...a 
consiliului îngrijorarea sa 
în legătură cu consecințele 
rii conflictului armat

observatorii, 
mare țară 

— și-a pre- 
rezerve, co

că „dele- 
exprimat 
specială 

continua
ta Vietnam",

cerînd ca pe baza acordurilor de la 
Geneva să se depună 
rîte pentru restabilirea 
ceasta regiune.

Comunicatul exprimă
țîa acestei țări și în problema con
flictului dintre Indonezia și Mala- 
vezia, precizînd că „delegația Pakis
tanului și-a exprimat îngrijorarea fa
ță de continuarea divergenței din
tre Indonezia și Malayezia și a sub
liniat punctul de 
divergență poate 
mijloace pașnice, 
nuate eforturi în

Deci, nici S.U.A..
au obținut, contrar așteptărilor lor, 
totala adeziune a membrilor 
S.E.A.T.O. pentru acțiunile lor agre
sive în Asia de sud-est. In nici un 
caz nu se poate vorbi, cum se ex
primă comunicatul, de „un cald spri
jin pentru politica guvernului 
S.U.A.". Poziția Franței și Pakis
tanului arată existența unor puter
nice divergențe în cadrul S.E.A.T.O.

eforturi hotă- 
păcii fa a-

limpede pozi-

vedere că această 
fi rezolvată cu 

că trebuie conti- 
acest scop",

nici Anglia nu
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