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COMUNICAT
In ziua de 31 mai a. c. va avea loc ședinfa 

plenară a Comitetului Central al Partidului Muncito
resc Român.

Plenara va examina unele probleme în legătură 
cu pregătirea celui de-al IV-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc Român.

întrecerea în cinstea Congresului partidului
■A . .

REDUC
TERMENUL
REPARAȚIEI

Secția cazane — inima termocen
tralei Paroșeni —- cunoaște încă din 
primele ore ale dimineții o neobiș
nuită animație.
cazanul nr. 1 a intrat în reparație.

Printre coloșii plămădiți din be- 
ion, fier și cărămidă refractară ti- 
neri 
meni 
nală, 
neîntrerupt. •

•Deși oprit din
de două zile în regim de răcire, in- i 
tenorul cazanului dogorește încă pu
ternic.; Echipele conduse de Șmigu- 
leț losif, Vereș Arpad, Vodislav Vic
tor și Țențu loan nu iau însă în 

■mod. serios acest obstacol, fn cinstea 
celui de-al IV-lea Congres al P.M.R. 
ele s-au angajat să reducă timpul 
de imobilizare a 
două zile. Chiar 
greutăți, cuvîntul 
tat. . Aceasta este 
nimă.- Priceperea, hărnicia, 
rile lor de pînă acum și dragostea 
cu care se lucrează,, sînt o garan-. L. - - - . .

Conform planului,

SUCCESE IN ADINCURi

reușit să extra- 
decade ale lunii 
cărbune peste 
să ocupe ast- 

dintre

i

și vîrstnici, 
. u o înaltă 

forfotesc

în majoritate oa- 
calificare profesio- 
într-un du-te-vino

funcțiune și trecut

cazanului nr. 1 cu 
dacă vor întîmpina 
dat va ii respec- 
hotărîrea lor una- 

realiză-

ț sîg îră.'
...Un pachet de preîncălzitori 

aer cintărind aproximativ 8 tone, 
se introduce așa cu una cu două 
interiorul cazanului. Membrii din 
chipa lui Vereș Arpad sînt însă op
timiști. Față de planul lucrărilor, 
defalcat pe zile, ei au un avans 
simțitor.

Cu schimbarea armăturilor de la 
cazan au fost însărcinați oamenii 
lui Șmigufeț Iosif. I lotărîți să nu 
rătnînă mai prejos decît cei din e- 
chipa lui Țențu loan care, înlocuind 
serpentinele economizorului, s-au e- 
vidențiat prin lucrări de bună 
tate, ei au recondiționat pînă 
F'e<. 30 de armături.

. Primele zile de muncă sînt 
sebit de rodnice. Acum se merge cu 
un pas înaintea sarcinilor planifica
te. întrecerea însă continuă.

— Și dacă tot ce s-a obținut pînă 
acum s-a obținut numai într-o săp- 
tămînă — spunea maistrul ' Man 
iuliu — fără doar și poate că peste 
trei, rezultatele nu pot fi decît, cel 
puțin tot atît de bune.

de 
nu 
în 
e-

cali-
acum

Aproape de ținta
Rod al muncii însuflețite depuse 

de minerii de la Petrila, colectivul 
acestei exploatări a 
gă în primele două 
mai 1 430 tone de 
sarcinile de plan și
fel primul loc în întrecerea 
exploatările’ miniere ale Văii Jiului. 
Minerii din Petrila s-au angajat ca 
pînă la Congresul partidului să tri
mită la ziuă cu 9 800 tone cărbune 
mai mult decît prevăd sarcinile de 
plan. Pînă ieri' dimineața, din abata
jele minei au fost extrase, peste 
plan, 7 200 tone cărbune. ' Îndeosebi 
prin aportul adus de sectoarele II și 
111, colectivul minei 
tiginos de țintă — 
gajamentului luat în 
suini. ' ‘

ne, îndeplinind și depășind angaja
mentul asumat în cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului; de a 
extrage peste ' prevederi 6 000 tone 
cărbune. Economiile la prețul de 
cost realizate de sector de la înce
putul anului se cifrează la 100 000 
lei. Brigăzile ' minerilor Șerban Nico- 
lae, Sima Hie, Tucaciuc Mihai și 
Szabo Arpad au adus un' aport deo
sebit la realizările sectorului.'

Primii la calitate
lui

Perseverînd pe linia alegerii siștu- 
vizibil în abataje și la gurile

(Continuare In pag.. 3-a)

Sesiunea de examene de absolvire 
a școlii generale de 8 ani

Sesiunea de vară a examenului 
de absolvire a școlii generale de 8 
ani va avea loc între 5 și 11 iunie. 
La acest examen se pot prezenta 
absolvenții școlii • generale de 8 ani 
și ai școlii de 7 ani, care din 
rite motive nu s-au prezentat 
nu au promovat examenul de 
solvire.

Examenul constă în verificarea 
cunoștințelor elevilor din materia 
claselor V-VIII, la obiectele stabi
lite prin Regulamentul școlilor de 
cultură generală.

Concursul de admitere în clașa
a IX-a
nerală
anul I
vățători

dife-
sau 
ab-

a școlii medii de cultură ge- 
— cursuri de zi — și în 
al școlilor pedagogice de in

și educatoare pentru anuf
se apropie ver- 

îndeplînirea an- 
cinstea Cohgre-

1000 tone 
peste angajament

Antrenat în întrecerea însuflețită 
care se desfășoară în întîmpinarea 
Congresului partidului, la sfîrșitul 
primelor două decade ale lunii mai, 
colectivul sectorului, IV de la mina 
Vulcan continuă să ocupe locul de 

• frunte în .întrecerea dintre secțoa- 
I rele' bâzitiului. De la începutul anu

lui și pînă. ieri dimineață, acest co
lectiv destoinic a extras peste sar
cinile de plan 7 022 tone de cărbu-

[Issaralol hărniciei
Pe baza producției extrase în 

cele două decade ale lunii mai, 
în întrecerea ce se desfășoară în
tre sectoarele miniere din cadrul 
Combinatului carbonifer Valea Jiului, 
primele locuri sînt ocupate de: .

s
c
4

iectorul
ață de 
plan

%

Față de 
anga
jament 

%

Sect. IV Vtilean 116 115
Sect. V Lonea 114 113
Sect. Ш Petrila 107 .104
Sect. II Lonea 106 .106
Sect. II Aninoasa 106 105
Sect. IV Petrila 105 103
Sect. II Petrila 104 103
Sect. III Lupeni 104 102
Sect. IV В Lupeni 104 99

O Dăruire ф De ce-l iubesc oamenii pe 
Zaharia O Lecfie de etică în abataj ф Tofi 
cei 32 ca unul singur.

De vrei să dai partidului cedi cere 
Tu țara ta iubește-o cu putere.
Dă-i fier, cărbune, haine și bucate, 
Dă-ți inima ce pentru viață bate.

Mi-ат amintit de aceste versuri în 
timpul unei conversații cu minerul 
Zaharia Constantin, șef de brigadă 
la mina. Vulcan. In față mea stătea 
un tinăr cu un corp uriaș, armonios 
că o statuie grecească. Priveam o 

cu trăsături dirze — aidoma 
cap de țăran dăltuit de Vida 
— ce împrumută parcă ceva 
duritatea stincilor subterane, 
ce m-a cucerit însă mai mult

față 
unui
Geza
din
Ceea
la acest om a fost zîmbetul blajin, 
binevoitor ce-i lumina din cină în 
cînd tot chipul exieriorizînd un 
suflet mare, . o iniimitde deosebită.

Acest om, spun oamenii din sec
torul unde lucrează Zaharia,. a dă
ruit minei toată priceperea și pute
rea lui. Inima chiar / Nu-s vorbe 
mari I Zaharia Constantin, moldo
veanul acesta vin jos și' molcom, a 
fost crescut de veteranii Vulcanului 
în spiritul unei adevărate venerații 
pentru meseria de miner, în spiritul 
înaltelor exigențe ale mineritului. 
Cu 8 ani in urmă, Zaharia a fost 
lansat pe „timpul de bătălie". I seA. NICHIFQREL

deo-

Echipa de reparații a mașinilor de răsucit de la F-F.A. „Viscoza’ uupeni, condusă de Saiăjan Iuliu, lalucru.
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școlar 1965/66 va avea loc între 
17 și 27 iunie.

La concurs se pot prezenta acei 
absolvenți ai școlii generale de 8 
ani, ai școlii de 7 ani și ai șco
lilor care se echivalează cu acestea 
în vederea continuării studiilor, care 
împlinesc vîrsta de cel mult 17 ani 
în anul 1965..'

Concursul de 
probe scrise și
mână, și matematică din materia 
claselor V-VIII, ale școlii generale 
de 8 ani. La școlile pedagogice .de 
învățători și 
scrise și orale 
vizita medicală 
dini la. muzică,
de 15 iunie. La școlile medii 
artă, probele de specialitate se 
țin între 14 și 16 iunie.

admitere constă 
orale la limba

din 
ro-

educatoare probele 
sînt precedate de 
și. proba de aptitu- 
care încep. în ziua 

de
sus-

încredințase o .brigadă tînără și 
unul din cele mai mari frontale din 
stratul 15. Au trecut zile, luni și 
ani. Azi. de întrebi oamenii din sec
torul I al minei unde se află Zaha
ria Constantin, primești un răspuns 
unanim și semnificativ: „La Înălți
me I" Aprecierea are up ș°rfs figu
rat dar interlocutorii nu sini zgi.rct.ti 
cu precizările „ta propriu". „Ё cel 
mtâ. bun miner al nostru". spune tl- 
nărul inginer Surulescu Dan, șeful 
sectorului; „e un- organizator iscu
sit", declară tehnicienii din sector; 
„e un om adevărat"* spun ortacii lui. 
Sini superlative ce le merită cu pri
sosință. Și această stimă Zaharia a 
ciștigat-o prin fapte. Fapte multe și 
demne. Ca prolog în redarea citorva 
din ele să folosim cifre din cartea 
de raport a sectorului care, deși seci, 
redau cel mai fidel autenticul. Pal
maresul brigăzii cuprinde, bunăoară, 
cifra de 2700. Este suma tonelor de 
cărbune ce au ieșit „în plus" de la 
începutul anului din abataful lui Za
haria. In întrecerea cu timpul și du
ritatea stratului de cărbune, brigada 
a cucerit, de asemenea, 
ne de relevai. Brigadă 
vansări de 30—35 ml 
de 25 ml pian și o
de 5,7 tone/post, cu aproape o tonă 
pe post mal mare decît cel 'prevăzut

succese dem- 
realizeazâ a- 
pe lună față 
productivitate

Care este „cheia" succeselor bri
găzii lui Zaharia 2 Se spune că tina- 
mi miner e cel mai bun cunoscător 
al. stratului 15 Dar se pare că.Și 
straiul îl cunoaște* la fel. Cînd se 
apropie de peretele negru parcij-i 
aude șoaptele; destăinuirile. De biigtă 
seamă aceste destăinuiri nu le face

straiul decît unui om ce și-a dăruit 
și inima cărbunelui. Dar omul s-a 
dăruit la fel și semenilor, ortacilor 
lui: Acesta e motivul pentru care 
oamenii țin la el Și-l urmează cu în
credere in dirza bătălie • cu adîncu- 
rile. lată „cheile" ce deschid zăga
zurile cărbunelui în abatajul lui Za
haria.

• „Oamenii îl stimează-și-l respecte, 
spunea cineva despre brigadier, 
tru c'ă e cu un cap mai sds ’ 
ceilalți"' Aprecierea i se cuvine. Este 
vorua aici, țin primul rind, de 
iestrie profesională, de previziune și 
intuifie minerească, de. talent <tfgS- 
nizatoric și spirit de inițiativă.

Cu ciieva săptămîni în urmă la 
săparea galeriei direcționale de la 
orizontul 630 s-au ivii greutăți mart 
din" cauza unor mituri puternice de 
apă. Galeria, ce se săpa de către 
brigadă pentru deschiderea unui nou 
panou, nu mai putea înainta. Ce-i de 
făcut ? se întrebau îngrijorați mine
rii și ’chiar tehnicienii. .4 fost doar 
vorba de deschiderea la timp a uruit 
nou abataj — viitorul cirnp de bătă
lie al brigăzii. Soluția a fost dată 
de brigadier: să se sape un suitor 
de colectare a apelor din care să se 
croiască artera pentru deschiderea 
panoului — galeria de cap. Soluția 
a fost ideală: Potrivit propunerii bri
gadierului, deschiderea abatajului se 
desfășoară cu succes.

pen- 
declt

mă-

Dar iată. încă an exemplu de dă
ruire de sine, de fetid cum exemplul 
înaintat al acestui brigadier inimos 
reușește să înflăcăreze pe toți cei din 
jurul lui. La începutul anului, viitu
rile de apă din frontul de lucru de- 
ueniseru atît de puternice, incit au 
constituit o adevărată bariera in 

brigăzii. Stihia lumii subpărrdn-

lon DUBEK

fdțâ

(Continuare în pag. 3-a]

Unde mergem?
A Z I

de Stat, ora
în picioare"

19 — 
de A.

muncitoresc din Vul- 
— concurs literar pe

Ф Teatrul 
Copacii mor 
Casona.

♦ Clubul 
can, ora 18
tema: „Despre folclorul nostru".

♦ Campionat orășenesc lâ fot
bal : Constructorul Lupeni-Sânăta- 
tea Petroșani, teren Lupeni, ora 17 
și C.F.R. Petroșani-Preparatorul Lu
peni, teren Petrila, ora 18,30.

M î I N E
* Teatrul de Stat, ora 19 

Copacii mor în picioare" de 
Casona.

A.

♦ Ora 17, stadion Jiul — cam
pionat categoria■ В la fotbal: 
Jiul Petrila-C.S.M. Reșița.

♦ Teren Aninoasa, ora 17 — 
campionat regional de fotbal : Mi
nerul Aninoasa-Preparatorul Petrila.

♦ Handbal, campionat categorii 
A, — fete: S.S.E. Petroșani —• 
Voința Sighișoara, ora II; băieți: 
Știința Petroșani-Tractorul Brașov, 
ora 12; campionat regional: Ști
ința II Petroșani-Metalul Hune
doara, ora 13.

♦ Campionat orășenesc de fot
bal : Minerul Uricani-Energia Paro- 
șeni, ora 9,30, terenul Lupeni.



STEAGUL R©$D

POPAS LA CABANA VOIEVODUL

B. GEORGE Primăvara m cînt de funicular și... vioară.

Ultimele case răzlețe ale Gimpei 
își pierdeau acoperișurile lor de ți
glă roșie în marea de verdeață. Per
sonal aș ii vrut să fac drumul pe 
jos, dar tovarășii mei de drumeție 
au sărit, fără ezitări, în trenuțul fo
restier ce transporta trunchiurile de 
copaci la depozitul din Cimpa, cîn- 
tînd în cor „Trenul de duminică", 
deși era sîmbătă. Micuțul tren urma 
credincios firul apei în sens invers, 
și-n mersul lui monoton, ochii noș
tri mîngîiau priveliști de ‘neuitat.

Anini, plecați peste apă, străjuiau 
ca un încremenit cordon vertical pan
glica de un limpede pur și ramurile 
lor se împleteau deasupra bolții ne
guroase de verde viu. Pînă la pie
tricelele mici se zăreau pe fundul 
apei și nu arareori cîte unul din noi 
surprindea scînteierea fulgerătoare a 
unui păstrăv argintiu, în salt după 
rpusculițe.

De-o parte și de alta, dealurile ur
cau abrupt spre înălțimi înveșmîntate 
în mantaua foșnitoare a pădurilor 
proaspăt înverzite...

Trecem pe lingă o clădire în care 
pătrunde,' pi’in jgheaburi de lemn o 
șuviță de opal.

—- „Aceasta e o pescărie" ne-a 
lămurit muncitorul forestier, așezat pe. 
aceeași platformă cu noi. Adică un 
fel de „pepinieră" de păstrăvi, fiindcă 
aici sînt crescuți mii și mii de peș
tișori spre a fi „vărsați" în Jiu.

— 'Fii ! Și nu mi-arn luat undita, 
a oftat amicul meu, mecanic la

VITRINA DE CURIOZITĂȚI
Mobilă cu surprize

Se vinde numai celor ce vor nea
părat s-o cumpere, la magazinul nr. 
83 de mobilă din Lupeni. E adevă
rat că despre calitatea mobilei se 
poate spune că este ireproșabilă, in- 
să la capitolul anexe există anele 
mărunțișuri supărătoare. De pildă.

Pentru oamenii muncii din Valea 
Jiului pescuitul constituie un sport 
deosebit de preferat.

In zilele de odihnă, un număr de 
peste 400 de mineri, preparatori și 
funcționari, medici și învățători se 
răspîndesc in susul celor două jiuri, 
încercîndu-și norocul în undele ar
gintii de unde au scos, nu o dată, 
păstrăvi numai unul și unul, de die 
0 jumătate... de cot.

U.R.U.M.P., mare amator de pescuit 
(de altfel nu e numai amator de 
pescuit ci și de snoave).

...Ajungem ia destinație. Plictisiți 
de hurdueăitul trenului, sărim sprin
teni de pe platformă, mulțumim me
canicului și ne îndreptăm spre ca
bană. Trecem peste o punte și ur
căm serpentina îngustă ce duce la 
poarta deasupra căreia străjuiește 
firma „Cabana Voievodul".

— Oare despre ce voievod o fi vor
ba ?

Nimeni nu știe să răspundă din 
care negură de legendă va fi rămas, 
dăinuind peste veacuri, denumirea a- 
ceasta împămîntenită pe aceste lo
curi. Și totuși... simpla denumire, cu
vîntul în sine, ne întoarce imagina
ția spre vremuri îndepărtate, pe a 
căror pînză plutesc, informe, umbrele 
unor voievozi ca Gelu, Farcaș, Lito- 
voî...

Cabanierul ne întîmpină cu mi 
„bine ați venit", șe interesează de 
drum și ne întreabă dacă rămînem 
peste noapte.

Și-n timp ce eu aranjez cazarea și 
alte mărunțișuri, tovarășii mei s-au 
împrăștiat prin curte, unii au urcat 
în cele trei bărci și sfidează înălți
mile, în pendulări temerare. Doi din
tre ei au „mirosit" că în șopronul 
lung din spatele cabanei a fost cîndva 
o popicărie, acum deteriorată din pă
cate. Aceasta îi întristează, amîn- 
doi fiind popicari,

...Începe să se întunece. Ne sur

la tipul 101 fabricat in secția între
prinderii raionale de industrie locală 
de pe „Calea Moților" nr. 10 din 
Alba lulia, oglinzile lipsesc, iar bu
toanele ușilor și sertarelor nu slnt 
montate la locurile lor. Prețul a- 
cesîui tip de garnitură este de 8511 
lei, dar cumpărătorul trebuie să 
cheltuiască in plus, pentru monta
rea butoanelor și oglinzii. Unii lu
crători din comerț vor zice, poate, 
că asta-i treaba lor, a cumpărăto
rilor. O fi treaba lor, nu zicem ba, 
dar nu-i frumos din partea celor ce 
recepționează mobila de la produ
cător și o pune fără simț del răspun
dere spre vtnzare in magazin. Cu 
puțină atenție și conștiinciozitate, 
Crlsnic Maria, gestionara magazi
nului nr. 83, care primește și recep
ționează direct de la producător a- 
ceste garnituri de mobilă, poate să-i 
lipsească pe cumpărători de astfel 
de surprize.

„Specialist" 
în venituri personale

Nu este vorba de vreo nouă ma
șinărie, ci de o manifestare verbală 
ce poate fi auzită zilnic, după un 
orar bine stabilit, la măcelăria nr. 
123 din cartierul Sohodol dl orașu
lui Vulcan. Vînzătorul Bak Ștefan, 
care distribuie carnea se poartă ne
politicos cu cumpărătorii. Ori de oițe 
ori un cumpărător sau altul este ne
mulțumit de felul In care a servii 
carnea, vînzătorul ii răspunde scurt 
și stereotip: пи-ți convine, poți să 
pleci. Și nu se mulțumește cu atit, 
ci îi arată cumpărătorului usa mă
celăriei cu un gest semnificativ... 
Atlt și nimic mai mult. Lui îi place 
„disciplina" și e suveran. In măcelă
ria „lui" n-are nimeni voie să „cir- 
tească". Nici despre faptul că a pri
mit carne de altă calitate, mai infe
rioară la preț decit cea pentru care 
a făcut bon la casierie și nici despre 
servirea unor cumpărători în afară 
de rlnd. Multe gospodine din car
tierul Sohodol au fost astfel tratate 
șt sînt nemulțumite.

Poale se găsește cineva din con
ducerea O.C.L. Alimentara să ia mă
suri împotriva acestui „specialist" 
in venituri personale.

S. VASILESCU 

prindem privind ferestrele cabanei.
— Avem hidrocentrală proprie, ne 

explică parcă mîndru cabanierul. 
N-auziți vuietul prelung ai apei ? 
Chiar aici|Ș sub stînci, Jiul face o 
cascadă a cărei forță ne nună di
namul.

Deci.,, tot confortul I
îmi strig prietenii:
— Băieți, la culcare. Mîine vom 

porni mai departe pe firul apei că
tre izvoarele Jiului. Am aflat că mai 
sus e și o cabană silvică, lingă care 
e stupină.

Dar... pas de-i culcă; în sala de 
meșe în jurul unui aparat de radio 
portativ se dansează.

D
• Prin tratarea ziarelor vechi cu 

acid boric, tehnicienii americani au 
pus la punct un material izoiant 
ușor, ieftin, care rezistă la apă și 
foc. Exemplarele rămase nevîndute 
ale ziarelor devin astfel o materie 
primă prețioasă.

• In urma unei violente furtuni 
care a transformat în lac □ regiune 
deșertică din California s-a observat 
înmulțirea unor animale ciudate care 
samănă cu trilobiții — crustacei fo
sili, vestigii ale eelor mai îndepăr
tate ere geologice. Savanții se în
treabă dacă nu cumva ouăle lor s-au 
păstrat intacte în deșert timp de 450 
de milioane de ani.

; • In Afganistan s-a descoperit o 
veche inscripție budistă în limba 
greacă. Ea dovedește amploarea pă
trunderii elenice peste frontierele In
diei.

• Savanții japonezi au reușit să 
elimine stronțiul 90 din corpul unor 
șoareci, administrîndu-le o combinație 
de hidrogen sulfurat și un antibip-

I V E R S E

Fîntînile arzătoare de
Peecârii care pescuiesc pe lacul 

llmen (U.R.S.S.) au observat un fe
nomen interesant. In unele locuri 
apa „începe să fiarbă" și pe oglin
da iacului apar niște fîntîni enig
matice. Dacă arunci un băț de chi
brit într-o asemenea fîntînă. apa ia 
„foc" și arde cu o flacără vie, fără 
funingine și miros.

In timpul iernii pescarii aprind 
focuri pe Ilmen; este de* ajuns să 
faci o copcă și să-i dai foc. Iar dacă

Nutreț din pene
Fulgii și penele păsărilor conțin 

pînă la 85 к sută âlbumină — de 
patru ori mai mult decit carnea de 
vită. Dar această albumină este i- 
proape imposibil de digerat. Cerce
tătorii Z. Burdea și dr. I. Vavroușek 
din Praga au patentat o metodă de 
prelucrare a cojilor de ouă și a pe
nelor. Se obține un lichid de culoare 
brună conțirtînd apă, substanțe or
ganice și minerale, care adăugate 
la nutrețul obișnuit îl fac mult mai 
hrănitor.

Descoperirea unui nou fluviu 
submarin

Savanții de pe nava oceanogra- 
fică „Profesor Albrecht Penck" 
(R. D. Germană) au descoperit în 
Golful Guineei, în apropierea Ecua
torului, un fluviu submarin uriaș, 
necunoscut pînă astăzi. Uriașul flu
viu sumbarm „curge" spre răsărit, 
la o adîncime de 25—300 m sub 

tic, Acromîcina. Se știe că stronțiul
90 este unul din rezidurile cele mai
periculoase ale exploziilor nucleare.

• In S.U.A. se fabrică o țesătură 
din lină numită „Cameleon" care își 
schimbă culoarea după temperatură și 
condiții atmosferice. Luminoasă ziua 
în sezonul cald, țesătura se Închide 
la culoare toamna, iar iarna devine 
aproape neagră.

• In Cehoslovacia a fost construit 
un nou avion pentru acrobație aero
nautică. Denumit „R-7 Racek", avio
nul s-a dovedit la zborurile de probă 
a avea calități deosebite.

• Experții francezi au constatat că 
umflate cu azot pneurile autovehi- 
cirietor își păstrează presiunea mult 
mai mult timp. In pluș, azotul, spre 
deosebire de oxigen, nu atacă nici 
cauciucul nici părțile, metalice.

• Un specialist newyorkez vindecă 
definitiv bătăturile de la picioare 
prin injecții cu vitamina A, care ar 
bloca multiplicarea celulelor stratului 
cornos.

pe lacul llmen
răscolești fundul lacului cu o pră
jină, focul șe întețește și arde pu 
mai multă putere.

Care este cauza ? Specialiștii au 
stabilit că în ajutorul pescarilor vin 
bacteriile. Acestea descompun pe 
fundul lacului resturile de substanțe 
organice, în special turba, iar pro
dusele activității lor biologice — ga
zele naturale — se ridică la supra
față formînd fîntîniie arzătoare pe 
lacul llmen.

nivelul Oceanului Atlantic și măsu
rătorile de precizie efectuate au a- 
rătat că viteza lui este de cel pu- 
țin de trei ori mai mare decît a cu-, 
rentuiui de suprafață ce curge spre 
apus.

Geofizicienii americani au desco-

Din lumea 
științei 

$1 tehnicii

perit sub Arctica un lanț de munți 
submarini a căror înălțime atinge 
2000 de metri deasupra fundului 
marin. Această descoperire ar putea 
avea tot atîta importanță ca și cea 
a lanțului muntos Lomonosov, ca
re taie în două bazinul Arctfcei 
Cenți ale.

5u»f МЯ v
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• ADDIS-ABEBA înseamnă ,1-loa-
re nouă".

• AZORE (insulele) ale uliilor. 
Cînd navigatorii portughezi au desco
perit în secolul al XV-lea aceste in
sule, ele erau nelocuite și pline de 
păsări de pradă, în special uli.

• Orașul egiptean ALEXANDRIA 
poartă numele întemeietorului său, 
comandantul de oști Alexandru Ma
cedon.

• Arhipelagul ALEXANDRU de pe 
țărmul de vest al Atnericii de nord 
a fost denumit în cinstea șefului 
expediției A. I. Cirikov, care a des
coperit aceste insule în anul 1741.

• Denumirea orașului AK.TIUBINSK 
provine din cuvintele „ak“ = alb și 
„tiube" «= deal.

• Numele munților ALPI provine 
din cuvîntul celtic „alp“ ■= înalt.

• Numele munților ANZI este le
gat de cuvîntul „anta“= cupru; mun
ții din aramă. <

• Numele orașului belgian ANT- 
VERPEN (Anvers), vestit pentru șan
tierele sale navale, înseamnă de 
fapt „an der Werft", adică „pe șan
tierul naval".

• Denumirea APENINILOR provi
ne din cuvîntul celtic ,,pen“ = vîrf, 
culme.

• Numele munților APPALACFfl 
din S.U.A. și Canada provine de la 
tribul indian cu același nume.

Burghiu cu fotoni
•La institutele de cercetări știin

țifice din Uniunea Sovietică se ex
perimentează noi mașini-nnelte cu 
fotoni pentru prelucrarea metalelor. 
Un mănunchi de fotoni, țîșnind din- 
tr-un aparat, perforează ușor orice 
material, datorită temperaturii și 
mai ales presiunii enorme pe care 
o exercită In felul acesta în cîteva 
minute pot fi forate găuri extrem 
de fine în diamante sau orice me
tal dur, operație care înainte nece
sita cîteva zile.

Un nou tio de oarasut*
Un nou tip de parașută a lost in

ventat de tehnicienii americani. Ea 
se numejie Ballute", ' are forma 
unei umbrele răsturnate sau a unei 
flori și este foarte ușoară. Noua pa
rașută va fi probabil adoptată de 
astronauții care vor lua parte la o- 
perațiunea Gemini (aselenizarea 
unei nave cosmice cu echipaj).
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Mai multe forțe la refacerea 
drumurilor forestiere

Din jurnalul intim al unui abataj frontal
(Urmare din pag. l-a)

iene a fost învinsă tot după un „plan 
de bătaie" al brigadierului. Soluția 
a constat In săparea unui canal de 
colectare a apelor din galeria de ba
ză. A fost vorba deci de o lucrare 
specială dar mai ales urgentă. Orice 
timp irosit însemna ținerea pe loc a 
frontului, deci pierderi de sute de 
tone de cărbune. Primul schimb la 
săparea canalului l-a condus chiar 
brigadierul. Ore in șir, perforatorul 
n-a contenit să vibreze in miinile 
brigadierului. Rezultatul: au pușcat 
în acel schimb de 6 ori. iar lucrarea 
a înaintai 9 metri. Apoi, după ce 
s-a odihnit cîteva ore, în schimbul, 
următor, Zaharia a revenit din nou 
în mină. Ortacii l-au urmat. Așa s-a 
ajuns ca durata de execuție a lucră
rii să fie redusă la jumătate din 
timpul prevăzut. Brigada a învins. 
Apele au fost captate, iar frontul a 
putut avansa I

lată fapte pentru care-l iubesc 
și-l stimează ortacii pe Zaharia. E 
omul lor, iar ei sînt oamenii lui. 
Cînd in urmă cu cîteva luni în bri
gadă a fost primit un nou ortac — 
Manole Constantin, brigadierul l-a 
întrebat nu numai dacă a mai lucrat

0 întrebare la care se așteaptă răspuns
Doresc pe această cale să întreb 

pe tovarășii de la ghișeul subsecției 
I.R.E.H. din Aninoasa dacă e nece
sar ca plata garanțiilor pentru curent 
electric să se facă de două ori ? — 
întrucît se știe că atît timp cît un 
locatar nu părăsește domiciliul, a- 
ceastă garanție se percepe o singură 
dată.

Din anul 1957 nu am schimbat 
domiciliul dar am\ fost solicitat să

DIN EXPERIENȚA PROPAGANDIȘTILOR

Cum pregătesc convorbirile 
recapitulative

Sînt propagandist al unui cere de 
economie politică' anul I care funcțio
nează in sectorul VII al minei Pe- 
trila. In acest cerc sînt 19 cursanți. 
Deoarece ei lucrau pe schimburi, în 
cursul anului predarea lecțiilor și se
minarizarea lor am făcut-o in două 
schimburi. Datorită acestui procedeu, 
frecvența a fost bună, iar cursanții au 
avut posibilitatea să se pregătească pen
tru fiecare seminar.

Pregătirea temeinică a cursanților 
la fiecare lecție le va fi de un real 
ajutor acum eind ne pregătim în ve
derea convorbirilor recapitulative. In- 
vățămîntul de partid se încheie în 
această lună. Potrivit indicațiilor pri
mite la Cabinetul de partid din Pe
troșani în ședința de instruire a pro
pagandiștilor, ni-am străduit să iau 
cele mai potrivite măsuri ca cercul 
nostru să-și încheie cu succes acti
vitatea.

Astfel, am considerat ca o sarcină 
importantă pentru desfășurarea in 
mod corespunzător a convorbirilor re
capitulative pregătirea mea personală.

în frontale ci și despre familie ,și 
unde locuiește. Afllnd că are 3 copii 
și n-are condiții corespunzătoare de 
locuit n-a avut liniște pînă ce noul 
lui ortac n-a primit un apartament 
corespunzător intr-unui din noile 
blocuri.

Nu există abataj, In care să nu 
fie mbmente de tensiune, cînd pute
rea și răbdarea oamenilor să nu fie 
puse la mari încercări. Asemenea 
momente se ivesc, fără îndoială, 
și-n abatajul frontal din straiul 15. 
Șl totuși brigăzii lui Zaharia i s-a 
dus o faimă de care puține brigăzi 
de mineri se bucură deocamdată : 
In abatajul lui Zaharia nu se înjură, 
„nu se dă cu căciula de pămlni". 
spun oamenii, vorbind parcă de o 
realizare deosebită a brigăzii. Ade
vărul e că în brigadă domnește un 
„microclimat" spiritual sănătos, de 
autoexigență și exigență reciprocă, 
care înlocuiește cu succes expresiile 
jignitoare, brute.

S-a întîmplat în urmă cu mai mult 
timp un caz care l-a contrariat pro
fund pe brigadier. Unul din oamenii 
cei mai buni ai brigăzii, R. D., a 

achit — pentru a doua oară — taxa 
de garanție. Probabil la ghișeul 
I.R.E.H. Aninoasa s-au schimbat 
funcționarii sau... s-au pierdut re
gistrele de conturi. Și intr-un caz și 
în altul, cred că neglijențele func
ționarilor nu trebuie să se facă sim
țite în... punga cetățenilor.

CIOBANU VICTOR 
maistru sondor 

Iscroni 

De aceea am participat cu regulari
tate la cursurile de instruire de la 
Cabinetul de partid, am studiat te
meinic materialul bibliografic, apoi 
am formulat, intr-un caiet, scurte 
răspunsuri la problemele cele mai 
importante cu scopul de a avea un 
ghid în coordonarea convorbirilor. 
Ajutat de biroul organizației de bază 
care s-a ocupat de mobilizarea cursan
ților am stat de vorbă cu fiecare, 
indicîndu-i problemele cele mai im
portante care vor fi discutate, l-am 
sfătuit să consulte bibliografia, ce- 
rîndu-le in același timp să revadă 
schemele și graficele folosite la 
unele predări care le vor înlesni elu
cidarea problemelor neclare.

Curioscîndu-le conștiinciozitatea și 
interesul ce l-au manifestat pentru 
studiu în tot cursul anului, sînt 
convine că toți cursanții cercului nos
tru se vor prezenta bine pregătiți la 
convorbirile recapitulative.

RADU VALER 
propagandist

comis o abatere de neconceput în 
brigadă, a începui să absenteze ne
motivat. Care o fi cauza? s-au în
trebat oamenii. Cel în cauză tăcea 
cu încăpățînare. Adevărul a fost 
aflat de membrii brigăzii, iar a doua 
zi Zaharia a organizat o adevărată 
lecție de etică socialistă în abataj. 
R. D. s-a amestecat într-o încurcă
tură rușinoasă. A dovedit neseriozi
tate în viața personală care l-a sus
tras și de la îndeplinirea obligațiilor 
profesionale. Colectivul a intervenit, 
l-a judecat calm dar cu Intransigen
ță. Și opinia brigăzii și-a dovedit e- 
fectul.

Brigada lui Zaharia e socotită un 
colectiv omogen. Este adevărat; в 
o comunitate de preocupări, și inte
rese. Cînd la începutul acestui an, 
brigăzii i s-a decernat pentru a doua 
oară diploma de brigadă fruntașă, 
toți 32 membri ai brigăzii au fost 
distinși cu insigna rubinie de frun
taș. Deci, toți cei 32 compOnenți ai 
brigăzii îs unul ca unul. Afli in fața 
obstacolelor, în înfruntările înverșu
nate cu lumea subpământeană, cit șl 
la bucurii fie ale întregii brigăzi, fie 
ale unuia din membrii brigăzii. Cind 
Lupaș Roman și-a serbai căsătoria 
i-a avut ca nuntași pe toți din bri
gadă. Cind lui Roman Nicolae i s-a 
înmulțit familia i-a avut ca invitați 
pe toți ortacii.

Brigada e. un colectiv omogen, cu
tezător și intransigent — o adevărată 
brigadă de șoc în bătălia cu adincu- 
rile. Din jurnalul intim al acestei 
brigăzi se distinge personalitatea lui 
Zaharia Constantin: munca l“i pil
duitoare, străduința de a însufleți, 
mobiliza și educa pe toți cei din jur. 
Adevărată personalitate de comunist!

bușirea primăverii a fost așteptată 
cu mare nerăbdare de către îorestie- 
rii din Valea Jiului. In exploatări s-au 
preguiit in stoc mari cantități de 
uușieni de brad, lemn de Ioc, lemn 
rotund ae lag, traverse, doage de 
fag și alte sortimente care' trebuie 
sa fie transportate Ia rampele gă
rilor.

Timpul bun permite o puternică 
intensificare a .activității de exploa
tare a lemnului. Se întîmpină însă 
încă multe greutăți în efectuarea 
transportului. De multe ori, coloanele 
i.M.T.F.-ului nu pun la dispoziția 
sectoarelor forestiere numărul nece
sar de mașini, ori autocamioanele tri
mise fac transporturi puține din cau
za diferitelor defecțiuni. Greutatea 
cea mai mare o reprezintă insa sta
rea drumurilor forestiere. Inundațiile 
din toamnă, iarna cu zăpezi abun
dente și avalanșe au produs multe 
stricăciuni drumurilor forestiere. Cu 
toate că au întocmit planuri cu ter
mene precise pentru executarea refa
cerilor și remedierilor necesare, con
structorii de drumuri forestiere nu 
le-au respectat. Din această cauză, 
în exploatări forestiere ca Polatiște, 
Valea Boului, Cîmpușel, Gîrbovul, 
transportul materialului lemnos a în
ceput cu întîrziere și cu multe res
tricții de circulație. La exploatarea 
Jieț, de pildă, nu se poate intra de
cât cu autocamioane cacosate, iar 
circulația se face greoi, cu restricții 
de viteză. Auforemorcile care trebuie 
să scoată lemnul de brad aflat în 
trunchiuri lungi nu au condiții de 
drum ca să poată executa transpor
tul; aceasta, pentru că nu sînt încă 
gata digurile de sprijin, drumul r.u 
are lățimea suficientă, iar curbele 
sînt prea înguste, în așa măsură că 
o autoremorcă cu bușteni lungi nu 
poate trece. De asemenea, pentru că 
la Jieț drumul pe lingă mina- nu este 
reparat, autocamioanele care duc buș
teni de la exploatarea forestieră Jieț 
la gaterul I.onea, trebuie să ocolească

НОТЕ PE TEME GOSPODĂREȘTI
Băncile nimănui

Locuitorii orașului nostru s-au 
bucurat .aflînd că orașul se va îm
bogăți cu un palat al telefoanelor 
ce se va construi pe locul fostului 
parc de lingă oficiul P.T.T.R. Și 
într-adevăr aici a apărut un nou 
șantier. Săpăturile sînt în toi. Cum 
e și normal, pămîntul din aceste 
săpături s-a adunat în grămezi 
mari. Aceasta n-ar fi lin inconve
nient dacă el. pămîntul, n-ar fi a- 
runcat peste băncile din parc. Oa
menii muncii ce trec pe aici se uită 
cu părere de rău la băncile Ce sînt 
înghițite una după alta de pătnînt.

— Oare băncile cu priciiia sînt 
ale nimănui ? Ce bune ar fi ele lin
gă zonele verzi din cartierul nostru 
își spun ei cu părere de rău. Și 
au perfectă dreptate. Băncile ar fi 
folosite ' în scopul pentru care au 
fost construite, iar acest bun ob
ștesc pentru care s-au cheltuit bani 
n-ar rațiune acoperit cu pămînt.

P. S. Au mai rămas doar cîteva 
bănci încă neacoperite. E necesar ca 
tovarășii ce răspund de aceasta să 
se gîndească degrabă la salvarea 

prin Valea AAaJeii, Petroșani, Petrila 
și apoi sa ajungă la Lenea. La un 
singur drum, aceasta înseamnă pen
tru un autocamion un ocol de 20 
km. Intr-o zi, se pierd astfel 400-600 
km numai cu ocoluri inutile. Cine 
plătește însă risipa aceasta de ben
zină ? Asemenea situații sînt și ia 
exploatările Polatiște, Valea Boului și 
Gîrbovul.

Constructorii de drumuri forestiere, 
serviciul de investiții al 1. F. Pe
troșani trebuie să urgenteze la ma
ximum refacerea drumurilor forestiere. 
Numai printr-o puternică intensifi
care a transportului se poate scoate 
materialul stocat în exploatările fo
restiere și evita deprecierea lemnului 
tăiat care o dată cu venirea ano
timpului călduros „se sufocă", înce
pe să putrezească.

Starea drumurilor are o legătură 
directă cu felul cum reușesc mun
citorii forestieri să scoată și să ex
pedieze lemnul din pădure. De aceea 
trebuie concentrate mai multe efec
tive și mijloace materiale în scopul 
refacerii, într-un termen cît mai 
scurt, a dramurilor forestiere.

ȘT. MI H AI

Primii la calitate
(Urmare din pag. l-a)

de încărcare, aplicînd, acolo uncie se 
pretează, pușcarea selectivă, precum 
și ca urmare a realizării consecven
te si a celorlalte măsuri prevăzute 
în planul M.T.O. în ceea ce privește 
îmbunătățirea calității, minerii din 
Vulcan au reușit să expedieze în 
această lună cărbune energetic și 
cocsificabil avînd un conținut de 
șist cu 1,1 puncte mai mie decît 
cel admis. In acest fel, după două 
decade, minerii din Vulcan ocupă lo
cul de frunte între exploatările mL 
■niere din Ьайіп în ceea ce privește 
calitatea producției extrase.

lor de la înmormîntarea nedorită 
de nimeni.

„Flori" de piatră
Sub dalta sculptorului, piatra re

ce, diformă, parcă prinde viață, ca
pătă forme atrăgătoare ce încîntă 
privirea. Calupurile de piatră sînt 
însă, după cum este cunoscut, fo
losite la pavarea străzilor. In acest 
scop au fost aduse și calupurile ce 
sini aruncate pe peluzele ce se în
tind de Iz maternitate și pînă lingă 
cartierul Carpați, de ambele părți 
ale străzii principale a orașului Pe
troșani, fără însă a fi utilizate în 
scopul pentru care au fost aduse. 
Cu transportarea lor s-au cheiitrif 
bani, cu amenajarea peluzelor de a- 
semenea, și totuși mormanele de 
calupuri stau pe fostele zone verzi. 
Deci, nici unele nici altele nu sînt 
folosite. Dacă florile de pe peluze 
plac, „florile" sub formă de mor
mane de piatră sînt de-a dreptul 
respingătoare. Oare cei ce răspund 
de gospodărirea orașului nu văd a- 
cest lucru ? Dacă da, atunci de ce 
nu iau măsuri ?

PROGRAM
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PROGRAMUL I. 6,00 „Zi de o- 
dihnă cu voie bună"; 6,20 Concert 
de dimineață; 7,00 Radiojurnal; 7,15 
„Turiștii veseli" — muzică ușoară;
7,30 Jurnalul satelor; 8,00 Sumarul 
presei; 8,06 Melodii dragi — muzi
că ușoară; 8,30 Teatru la microfon 
pentru copii; 9,30 „Poate cînți și tu 
această melodie" — muzică ușoară; 
10,00 Interpret! ai operetei; 10,30 
„Yole, cer albastru" — cintece de 
dragoste; 11,30 „Răspundem scriso
rilor dumneavoastră" — muzică 
populară; 12,00 Buletin de știri; 
12,05 „A.m îndrăgit o melodie" — 
muzică ușoară; 12,30 Recomandări 
din program; 12,35 Concert de 
prînz; 13.30 De toate pentru toți; 
14,25 „Melodii de altădată" — cîntă

DE RADIO
mai
Mia Braia; 15,00 Rapsozi ai cînte- 
culiti popular : Maria Tănase și Ion 
I.uca Bănățeanu; (5,22 Nemuritoa
rea canțonetă (montaj);. 16,00 Cărți 
care vă așteaptă; 16,15 Matineu 
dansant; 17,00 Muzică; 19,00 „Astă 
seară să dansezi numai cu mine"; 
20,00 Radiojurnal; 20,20 Premieră : 
Teatru la microfon : „Banda de 
magnetofon" de Ch. Fraikin; 21,30 
Melodii și ritm; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22,20 
La microfon Ella Fitzgerald, Louis 
Armstrong și... jazzul; 22.35 Pentru 
amatorii de dans; 23,15 Simfonia 1 
în Re minor (de școală) de George 
Enescu; 23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II. 6,00 Cîntă fan
fara reprezentativă a Armatei; 6,20 

Cîntece și jocuri populare; 6,40 Es
trada instrumentelor; 7.30 Radiojur
nal; 7,45 Duete vesele din operete; 
8,00 Clubul voioșiei : „In cetatea lui 
Trim al Ifi-lea". Scenetă de Viorel 
Buriacu; 8,30 „Culori sonore" — 
muzică ușoară; 9,00 Din melodiile 
populare cerute de ascultători; 9,30 
Anunțuri, muzică; 9,45 Piese de 
estradă; 10,00 Ascultați și alegeți 
melodia preferată — muzică ușoa
ră; 10,30 Radiojurnal; 10,40 Scene 
dm operete; 11,00 Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stal „George Enes
cu". In pauză: Emisiunea „Cine
ma"; 13,15 „Murmurul mării" — 
muzică ușoară; 13.30 Fragmente din 
opereta „Timpul chitarelor", de Lo
pez; 14,00 Buletin de știri. Buletin 
meteorologic; 14,05 Recomandări din 
program; 14,10 Piese de estradă de 
mare popularitate; 14,30 La micro

fon Satira și umorul; 15,15 Muzică 
ușoară interpretată de Nico Fidenco;
15.30 Cîntă corul de copii al Radio- 
feleviziunii; 15,45 Muzică de pro
menadă interpretată de . fanfară; 
16,00 „Drag mi-e jocul românesc";
16.30 Selecțiuni din opereta „Paga
nini" de Lehar într-o nouă interp,'e- 
tare; 16,59 Concert ghicitoare; 17,15 
Frumoase versuri spune țara —- 
montaj de versuri; 17,25 Parada 
melodiilor; 18,00 Formații studen
țești de muzică ușoară; 18,20 Mu
zică de dans: 19,00 Buletin de știri; 
19,05 „Pentru un cuvînt de dra
goste" — program de romanțe;
19.30 Recital de operă susținut de 
baritonul Nicolae Herlea; 19,45 Re
cita! — Grigoraș Dinfcu; 20,02 Dans 
și Hnereje; 21,00 Radiojurnal; 21,20 
O voce pe сате o ascultați pentru 
prima oară: Michel I-egrand; 21.45 
Pagini umoristice în lectura actri

ței Draga Olteanu; 22,00 Vă invi
tăm la dans; 22,32 „Luminile ram
pei" — Din spectacolele Teatrului 
de operă și balet al R.P.R.; 23,00 
Buletin de știri; 23,05 Dans în miez 
de noapte; 0,52 Buletin de știri.

Cinem atograf e
23 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Gaudeamus igitur; REPUBLICA: 
Legea și forța; PETRILA : Viața 
sportivă; LONEA: Regina cîntece- 
lor; ISCRONI : Cei 4 călugări; A- 
NINOASA: Aventurile unui tînăr; 
VULCAN : Domnul Topaze; CRI- 
VIDIA : Regina stației de benzină; 
PAROȘENI: La stradă; LUPENI 
— MUNCITORESC: Ah 1 Eva; 
BARBATENI : Inculpatul 1040.
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Sosirea delegației 
la Djakarta

DJAKARTA 21 (Agerpres).
La 20 mai a sosit la Djakarta 

delegația C.C. al P.M.R. care, lă in
vitația C.C. al P.C. din Indonezia, 
va lua parte la manifestările orga
nizate cu prilejul celei de-a 45-a 
aniversări a P.C. din Indonezia. Din 
delegație fac parte tovarășii Paul 
Niculescu-Mizii, secretar al C.C. al 
P-M.R. și Petre Lupu, membru al 
C.C; al P.M.R., șef de secție. Pe 
aeroportul Kemaioran din Djakarta 
delegația ă fost salutată de Njoto, 
al doilea vicepreședinte al C.C. al

P.C. din Indonezia, Sudisman, mem
bru al Biroului Politic și șeful Se
cretariatului C.C. al P.C. din Indo
nezia, Peris Pardede și Anwar Ka- 
dir, secretari ai C.C. al P.C. din 
Indonezia, Karel Supit, șeful secției 
externe a C.C. al P.C. din Indone
zia, alți membri ai C.C., activiști 
de partid. Au fost prezenți, de ase
menea, V. Gîndilă, ambasadorul R. 
P. Române la Djakarta, membrii 
Ambasadei R.P.R., șefi ai- unor mi
siuni diplomatice și alți membri ai 
Corpului Diplomatic din Djakarta,

grecia Pregătiri în vederea
— maraton al păcii 

mașini. In diverse localități din țară 
au loc mitinguri în cadrul cărora 
se aleg delegații diferitelor orga
nizații, ale sindicatelor, întreprinde
rilor, instituțiilor care vor participa 
la marș. Și-au anunțat sosirea și 
numeroase delegații din alte țări. O 
ștafetă a participanților din Cipru 
la marș s-a îmbarcat pe un vapor 
cu destinația Pireu.

apropiatului marș
ATENA 21. Corespondentul Ager

pres,
In 

derea 
păcii, 
carii 
grupuri de participanți la marș au 
început să. plece spre Maraton 
trenuri, vapoare, bărci, autobuze,

C. Alexandroaie, transmite: 
Grecia se fac pregătiri în ve- 
a.propiat'ului marș-maraton ai 
importantă manifestare a miș- 

pentru pace grecești. Primele

eu.

INCIDENTE IN CAPITALA COLUMBIEI
BOGOTA 21 (Agerpres).
Greva generală a studenților din 

Columbia declanșată miercuri ca 
urmare . a incursiunilor poliției în 
localurile Universității din Medellin, 
a fost marcată . joi de numeroase in
cidente, . în timp ce o delegație a 
studenților încerca să obțină o au
diență din partea președintelui țării.

« •

Guillermo Leon Valencia, pentru a-i 
solicita medierea. In capitală țării, 
Bogota, s-au produs ciocniri între 
poliție și studenți în împrejurimile 
orașului universitar. Principala re
vendicare a studenților este demite
rea rectorului Universității din ‘ Me
dellin, care a adoptat o poziție- de 
sprijinire a poliției.

I

DESCOPERIREA UNEI COMPLOT
ANTIGUVERNAMENTAL 1N DAHOMEY

COTONOU 21 (.Agerpres).
Potrivit unui comunicat guverna 

mental, în capitala Dahomev-tdui a 
fost descoperit un complot antigu
vernamental. Serviciul de siguranță

a procedat la arestarea unuia dintre 
organizatorii complotului, M. Daga, 
fost subprefect al orașului Abomey, 
precum și a altor complici.

i

ROMA 21. (Agerpres).
Ziarul ,,L’ Unita" din 21 mai pu

blică interviul acordat de 
corespondent al 

Este absolut clar, a 
că numai imperia- 

sînt vinovați de 
extrem de încorda
și din Indochina.

Ho Și 
acestui 
decia-

Min' urnii 
ziar. „I 
raț.Ho ȘL Min, 
liștli americani 
crearea situației 
te din Vietnam
Deci, pentru a se restabili pacea în 
această regiune, 
lele Urtite să 
fînd acordurile 
anul 1954, să 
tatea, independența, unitatea și in
tegritatea teritorială a Vietnamului. 
Autoritățile americane trebuie să-și

este necesar ca Sta- 
respecte în primul 

de la Geneva din 
recunoască suverani-

retragă din Vietnamul de sud toate 
trupele, personalul militar, arma
mentul propriu și armamentul țărilor 
satelite. Ei trebuie să acorde popu
lației Vietnamului de sud libertatea 
de a-și rezolva singură problemele.

In același timp. Statele Unite tre
buie să pună capăt de 
cucilor și provocărilor 
D. Vietnam.

Aceasta, a adăugat
este singura soluție justă 
problema sud-vietnameză, 
soluție c.are corespunde intereselor 
poporului american și care poate sal
va onoarea Statelor Unite".

urgența ata- 
împotriva R.

președintele, 
pentru 

singura

NOI ACȚIUNI AGRESIVE 
ÎMPOTRIVA R. D. VIETNAM

HANOI 21 (Agerpres).
La 20. mai, avioane de recunoaș

tere și de luptă americane au pă
truns în cîteva rînduri in spațiul ae
rian al R.D. Vietnam, deasupra pro
vinciilor Nghe An, Thanh Hoa, Nam 
Ha și a părții de sud-vest a orașu
lui Hanoi. Numeroase localități de 
pe teritoriul R. D. Vietnam au fost 
bombardate și mitraliate.

La 21 mai. insulele Con Co și 
Hon Mat, din apele teritoriale ale 
R. D. Vietnam, precum și locali
tăți și căi de comunicații din pro
vinciile Thanh Hoa și Nghc An au 
fost bombardate și mitraliate de 
avioane americane. Unitățile Arma
tei Populare Vietnameze au doborît 
două avioane dușmane, avariind 
meroase altele.

ІШіІнеа îirnlii 
iaieraaiioiai ів la OiSaieita

BUDAPESTA 21. Corespondentul 
Agerpres, A .Pop, transmite:

La Budapesta s-a deschis Tîr- 
gul internațional, la care participă 
35 de țări, printre care și R. P. Ro
mână. .

La festivitățile de deschidere a 
tîrgului au participat delegații gu
vernamentale din numeroase țări, 
printre care și o delegație a R. P. 
Române, condusă de Mihail Petri, 
ministrul comerțului exterior al R.P. 
Române.

Fock Jeno, membru al Biroului Po. 
litic al C.C. al P.M.S.U., vicepre
ședinte al Consiliului 
a subliniat în cuvîntul 
re succesele obținute de 
gară în cei 20 de ani 
cut de la eliberare.

Fock Jeno, Apro Antal și Feher 
Lajoș membrii ai Biroului Politic 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri și alți conducători de partid 
și de stat ai R. P. Ungare au vi
zitat apoi pavilioanele expoziției. La 
standurile românești ei au fost în- 
tîmpinați de Mihail Petri, precum și 
de Mihail Roșianu, ambasadorul R. 
P. Române la Budapesta.

de Miniștri, 
de deschide- 
industri-a un. 
care au tre-

SAIGON

nu-
ч

Rezoluția adoptată de sesiunea 
Adunării Populare Supreme 
a R. P. D. Coreene

SITUAȚIA DIN
LA PAZ 21 (Agerpres).
Guvernul bolivian a anunțat joi 

mobilizarea imediată a .unui număr 
de 5 000 de rezerviști. Această mă
sură a fost luată la sfîrșitul celei 
de-a treia zi de la instituirea „stă
rii de. asediu", după ce; muncitorii 
bolivieni au declarat grevă generală 
îri semn de protest împotriva ex
pulzării din țară a liderului sindical 
și fostului vicepreședinte ai tării, 
Juan Lechin. Ministrul apărării, ge
neralul Suarez Guzman, a declarat 
că junta militară a luat această

BOLIVIA
hotărîre din cauza unui pretins 
„pericol iminent de subversiune îri 
țară".

Agenția France Presse relatează 
că greviștii au pus o serie de con
diții pentru a se înapoia la lucru, 
printre care: ridicarea stării de a1 
sediu, sporirea salariilor, restituirea 

de radio aparținînd sindb 
și indemnizații . .acordate fa* 
celor care au avut de su* 
timpul ciocnirilor.

stațiilor 
catelor 
inifîilor 
ferit in

Un membru al guvernului, a anun
țat că au fost arestate încă 150 de 
persoane.

SCURTE ȘTIRI
NEW YORK — Grupul de lucru

\. ai comitetului special Q.N.U. pen
tru examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la a < rdarec 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, a recomandat să fie în
scrisă pe ordinea de zi a acestui 
comitet problema Somaliei franceze.

. OTTAWA. — La Ministerul Afa
cerilor Externe al Canadei: s-a anun
țat joi că între Canada și Siria au 
fost stabilite relații diplomatice, la 
nivel de ambasadă.

NEW YORK. - Președintele Ce 
reel de sud, F-ak Cijan Hi, a 
avut ju o întrevedei e cu secretarul 
general ai O.N.U., U Thant in 

■ ursul căreia au discutai o serie de 
urobleme internaționale ’’.deosebi re- 
feritoare la regiunea Asiei de suli- 
'•st.

ATENA, 
comandantul șef 
armate cipriote, 
na, a avut o 
reprezentanți ai 
rării al

Gr/mr. 
forțelor 

la Ate- 
cu

Generalul 
al 

aflat 
întrevedere

Ministerului Apă- 
Greciei, după care a fost 

primii de primul ministru Papan- 
dreu și regele Constantin.

DJAKARTA. — Intr-un comuni 
cat dai pi.iblicrtălii de guvernul In
doneziei se arată că un număr de 
monopoluri străine care 
pe teritoriul, acestei 
puse sub controlul 
vor fi administrate 
Industriei Populare.

acționează 
țări au fost 

statului. Ele 
de Ministerul

CARACI. — Un reprezentant al 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Pakistanului a declarat că vizita 
pe care președintele Ayub Khan tre-

GEORGETOWN. — Guvernul Gu- 
yanei Britanice a anunțat adopta
rea unor, măsuri de urgență care 
acordă autorităților dreptul de a a- 
resta persoane „suspecte" și a le 
ține sub arest timp de opt zile, fără 
nici un fel de instrucție judiciară.

S-a consumat un nou episod 
al luptei pentru putere

SAIGON 21 (Agerpres). .
La Saigon, în noaptea de joi 

spre vineri, s-a șeșnaumat; ч»п nou 
episod al luptei pentru putere din
tre grupurile de militari. " 
de aviație Nguyen Cao Ky, fidel 
actualului guvern condus de Phan 
Huy Qtiat, a reușit să pună capă! 
loviturii de stat. organizată de un 
grup de militari' și civili, în frunte 
cu fostul colonel. Phan Ngo Thac. 
Agențiile de presă remarcau că ac
tualul lider al puciștilor a condus 
și rebeliunea din 19 februarie, în
cheiată de asemenea cu un eșec. In

în 
în

ca*
maî

cursul dimineții de 21 mai, 
drul unor emisiuni transmise 
multe rînduri, primul ministru Ouat 
a făcut cunoscut că, grupul puciș- 

Generalul . Iilor intenționa înlăturarea guvernu
lui și a șefului statului. Agenția 
France Presse considera, în comen
tariul său pe marginea evenimentu
lui de la Șaigon, că ..tentativa din 
capitala sud-vietnameză urmărea mai 

răfuială cu diverse persona- 
decît o încercare de lovitură

Potrivit unor surse auto-
au
ci- ! 

i

mult o
iităț;
de stal".
,'izate din Saigon, pînă acum
fost arestați 33 de militari și 17 
vili.

Intensificarea acțiunilor 
în Venezuela
CARACAS 21 (Agerpres).
Aiti sritățile venezuelene au anun

țai Că: iței militari au fost uciși și 
mai rnulți alți au fost răniți îri 
crirsul lupteior desfășurate în .ulti
mele zile îli diferite regiuni ale ță-

de partizani

detașamentele de partizani. In 
Falcon рагКгапіі au lorgani- 
ambusoaciă în: care au căzut 
i dintr-q coloană guvernamen- 

Șnția Associated Press re- 
potrivit știrilor din sur- 

, în ultima vreme

I

KHARTUM. — Sîmbătă, prtolul 
ministru sudanez Khalifa, va inau
gura prima ședință a Comitetului 
celor . 12, însărcinat cu urmărirea 
aplicării rezoluțiilor cnnferijiței tne- 
Sei rotunde din luna martie, refef 
ritosfe ia rezolvarea problemei su
itului țării.

NAIROBI. — In capitala Кшіуеі 
n , avut toc deschiderea, oficială a 
Centrului regional U.N.E.S.C.O. pen
tru Afilia. Directorul generai al 
t.EN.E.S.C.O. a fost reprezentat de 
profesorul .4. ' Matveev (U.R.S.S.). 
care a prezentat -.un raport despre 
țelurile și sarcinile V.N.E.S.C.O.

LONDRA. - Peste 2 000 de mun
citori se află în grevă la centrul 
englez de cercetări atomice din 
Harwell. Greva a feet declanșată 
încă cfe marți, în urma unui in
cident între contramaistru și un 
muncitor, care a adus în discuție 
problema relațiilor de muncă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani, str. Republicii or. 56. Tel. ffiftrfâtban 322 automat 269.
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rii cu 
•statul' 
zar o 
•> flit ar
cală. Agi 
latează că, 
se neoficiale, fa ultima vreme s-au 
intensificai acțiunile partizanilor atât 
în regiunile de vest, cît și în estul 
Vctiezu.c'ei.

PHENIAN 21 (Agerpres).
In cadrul lucrărilor- din ziua de 

21 mai, cea de-a 4-a sesiune a Adu
nării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene a adoptat în unanimitate o 
rezoluție condamnînd convorbirile 
care se duc în prezent între guver
nul japonez și guvernul sud-coreean. 
Rezoluție declară că orice acord sau 
tratat semnat între cele două gu
verne nu are nici o bază legală șl 
că guvernul R.P.D: Coreene nu 
recunoaște nici o hotărîre luată 
cursul convorbirilor respective.

BREVA MEDICILOR 
AR6ENTINIENI CONTINUĂ -

va
în

BUENOS AIRES 21 (Agerpres).
Greva medicilor argentinieni, 

care participă 40 000 de persoane, 
continuă de două săptămîni. Gre
viștii au declarat că nu vor relua 
lucrul pînă cînd autoritățile ne w” 
lua măsuri urgente de mărire c ’sa- 
larilor. Ministerul Sănătății e. 
fuzat să satisfacă cererile privind 
bunătățiirea condițiilor de viață, 
mitîndu-se doar la reîncadrarea

la

re- 
im- 
li- 

ce
lor 3 500 de concediați, fapt câre 
nu a mulțumit pe greviști.

Reactorul nuclear „Snap4O“ 
și-a încetat funcționarea

WASHINGTON 21 (Agerpres)-.
Comisia pentru energia atomică a 

S.U.A. a anunțai joi scara că reac
torul nuclear ..Snap-10“. care a 
plasat pe orbită la 3 aprilie, 
încetai funcționarea „din motive 
cunoscute, după 43 de zile 
tivitate". lp șase săptămîni 
reactor a produs în vid 
wați/oră de electricitate.

Inițial, se prevăzuse că „Snap-10” 
va funcționa timp de 90 de zile.

fost 
și-a 
ne- 
ac-de

acest
500 000

. In comunicatul Comisiei pentru 
energia atomică se subliniază că, 
deși pînă în prezent a foet anali
zată numai o mică parte a 
transmise, savanții americani 
ținut informații prețioase 
producerii de curent electric
inos, a intensității neutronilor, 
altitudinea de 1 300 km. la 
gravita reactorul și a 
materialelor aniira-Sva. ti,ve
ue sateliții aflați pe orbită.

Puternic cutremur de 
în Noua Zeelundă

WELLINGTON 21 (Agerp.es).
Vineri dimineața, in Noua Zeelan- 

dă s-a produs un puternic cutremii1 
de pămînt, apreciat de corespo, den- 
ții de presă ca fiind de aceeași in 
tensitate cu cutremurele dezastruoa-

datelor 
au. ob- 
asupra 

în Cos- 
la 

care
eficacității 

folosite

pămînt

se. de la Skoplje și Agadir. Epi
centrul este situai în sud-estul in
sulei în apropierea unor centre 
populate. Deși nu sînt încă evalua
te. pagubele provocate sînt consi
derabile.
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