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Colectivul întreprin
derii forestiere Petro
șani, conștient de sar
cinile importante izvo- 
rîte din Directivele 
C.C. al P.C.R. cu pri
vire la organizarea în
trecerii socialiste, se

Din care pînă la 3 
Mai:
• 100 m c bușteni 

gater fag;
• 50 m c bușteni 

de derulaj fag;
O 50 m c lobde pen

tru distilare;
• 5 m c traverse 

speciale;
O 50 m c lemn con

strucții fag și 50 tone

O 8 000 lei economii 
la prețul de cost;
• 8 000 lei reducere 

la cheltuielile de cir
culație.

OLF. Petroșani
Colectivul O.L.F. Pe

troșani s-a angajat să 
obțină în acest an :
• Depășirea planu-

AN6AJAMENTE
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA PE 1966
angajează ca în anul 
1966 să realizeze ur
mătoarele depășiri:

Ș 4 ha împăduriri 
cu specii repede cres
cătoare, cu realizarea 
unui procent de reuși
tă de 85 la sută;
• 300 m c bușteni 

gater fag;
• 50 m c bușteni 

de derulaj fag;
ф 20 m c doage fag 

butoaie;
• 200 m c lobde 

pentru distilare;
• 10 m c traverse 

speciale;
,o • 200 m c lemn 
construcții fag și 200 
tone lemn de foc, am
bele destinate expor
tului;
• 50 000 lei la pre

țul* de cost.

lemne de foc, destina
te exportului.

Ili.1. Petroșani
Colectivul de lucră

tori din întreprinderea 
comercială cu ridicata 
— metalo-chimice, se 
angajează să realizeze 
peste plan în 1966:
• 720 000 lei la des

facerea de mărfuri că
tre unitățile comerțu
lui socialist;
• 20 000 lei econo

mii Ia prețul de cost;
• 20 000 lei reduce

re la cheltuielile de 
circulație a mărfurilor.

Pînă la 8 Mai vor 
realiza :
• 110 000 lei la des

facerea mărfurilor;

Iui anual de desfacere 
cu 150 000 lei;
• 25 000 lei econo

mii, prin reducerea 
cheltuielilor de circu
lație.

Dintre acestea, pînă 
la 8 Mai, se va rea
liza :
• Depășirea planu

lui de desfacere cu 
50 000 lei;

0 5 000 Iei econo
mii, prin reducerea 
cheltuielilor de circu
lație.

O deosebită atenție 
va acorda colectivul 
oficiului ridicării cali
ficării personalului de 
deservire și recepțio- 
nare, îmbunătățirii de
servirii cetățenilor și 
întreținerii unităților 
de desfacere.

Studentul Popescu Petre din anul III, grupa 1 140 primește din mina 
lectorului Hirean Cornel, o dată cu carnetul de student — în care a fost 
trecută nota 10 — și felicitările examinatorului pentru răspunsurile foar
te3 bune.

CIND 
BARIERA 
A FOST 
RUPTĂ

Calendaristic, am intrat în 
ultima treime a iernii. Februa
rie ne obișnuise cu gerurile 
lui aspre, cind zăpada scirțiie 
sub picioare și copacii trosnesc 
de ger. De data asta se dez
minte; poate nu pentru mult 
timp. Fratele său mai mare, 
ianuarie, a fost ceva mai aprig 
citeodată. In ianuarie s-a năs
cut ideea de a rupe bariera pe 
care iarna o pune in calea 
constructorilor. S-a concretiza1 
Ia Lupeni, cind constructorii 
au fost siliți să dea înapoi în 
fața iernii. Ii prinsese pregă
tiți numai pe jumătate-, și a 
executa construcții monolite 
de beton armat-fără să fi luat 
toate, dar absolut toate, mă
surile de precauție, e un lu
cru riscant. Constructorii de la 
Lupeni n-au vrut să riște ni
mic. Au înconjurat clădirea 
blocului D 3 cu serpentină de 
țeavă prin care circulă apa 
caldă și au izolat frontul de 
lucru de atmosfera „de afară". 
Apoi au fost luate maximum 
de măsuri pe dinăuntru.

Așa a fost creat precedentul 
Cînd toate pregătirile prelimi
nare au fost gata, au intrat cu 
toată forța în frontul de lucru. 
Platformele calrajului glisant 
au început să urce, centimetru 
cu centimetru. Oamenii au 
rupt bariera iernii.

Este a doua oară cind la Lu
peni constructorii reușesc în- 
tr-o încercare îndrăzneață. Pri
ma încercare au făcut-o în va
ra trecută. Atunci învingeau 
necunoscutul, iar acum înving 
restricțiile impuse de timp.

Șaizeci și șase de aparta
mente capătă contur pe zi ce 
trece. Toate acestea vor ti, 
poate, darul de primăvară pe 
care constructorii îl vor face 
iocuitorilor Lupeniului. Acum 
îngrijesc zidurile acelea așa 
cum îngrijești și ierești de bru
mă, florile plăpinde. Și se gli
sează.

Fotografia noastră reprezintă 
un aspect din timpul glisării 
blocului D 3 de la Lupeni.

Uluitoarea poveste 

de dragoste
a unui Făt... bătrîn 
și a unei zîne cu... cazier

PĂRERI9 IMPRESIISesiunea de e- 
xamene universi
tare s-a terminat. 
Acum studenții se
pregătesc să plece în vacanță. Po
tecile înzăpezite ale munților, ca
banele călduroase, cluburile studen
țești sau familiile dragi, toate îi 
așteaptă.

In rîndurile care urmează vom 
împărtăși părerile, impresiile, apre
cierile unor cadre didactice de la 
Institutul de mine referitoare la 
sesiunea de examene care s-a termi
nat, zilele acestea.

Conf. ing Nicolae Brădeanu : „Re
dau doar un aspect din perioada 
sesiunii : în 25 ianuarie am exami
nat pe studenții grupei 1 118 din 
anul V mine la disciplina Instalații 
electromecanice miniere. Din cei 27 
de studenti ai grupei, trei și-au amî- 
nat' examenul din motive obiective. 
In general cei care au susținut exa
menul au fost Лпе pregătiți. Am 
constatat că studenții cunosc proce
sele de lucru, cunosc sensul lor fi
zic. putînd să le pună ușor în ecua
ție matematică, să Ie gîndească și 
nu să le memoreze.

Din 24 de studenti prezentați la 
examen, doar unul singur n-a putut 
promova. Cele mai frumoase răs
punsuri le-au dat studenții : Tranda
fir Nicolae, Scrofan Alexandru, Co-

despre examenele
de la I. P

lumbeanu Mihai, Bulz Gheorghe, 
Găvruș Alexandru și alții. Subli
niez totodată spiritul de disciplină 
manifestat de studenți în timpul e 
xamenului, seriozitatea și ținuta lor 
corectă".

Pe tovarășul dr. ing. Uiaș Nico
lae, prodecanul Facultății de mine, 
l-am rugat să ne prezinte pe cîțiva 
dintre studenții care s-au prezentat 
bine la examene și pe unii care 
s-au situat la antipodul primilor, 
precum și cauzele care au generat 
obținerea rezultatelor respective.

„Evident că predomină prima ca
tegorie de studenți. De aceea îmi 
vine foarte greu să scot cele mai 
semnificative exemple. N-aș vrea sa 
rămînă nici unul pe dinafară. To
tuși notati-i pe : Rotunjeanu Ilie. 
Iureș Stan. Turcu Ovidiu divanul 
V, lancu Candin, Dogoși Florin, 
Jiju Pavel Teodorescu Adrian, Do
goși Petrox ?la. Pisică Nicolae din. 
anul IV, Todască Onisin, Pop Ni

colae, Rancea Gheorghe, Copșorea- 
nu Pompiliu din anul III, Kwanka 
Walter și Negreanu Vasile din anul 
II, Răbonțescu Aurel, Ceteraș Avram, 
Lazăr Iulian, Gîzău Titus din anul 
1, toți de la Facultatea de mine.

Factorii obținerii acestor rezultate 
bune șe știu : studiu perseverent, 
disciplină, conștiinciozitate în pre
gătire, frecvența bună la cursuri, 
seminarii, lucrări de laborator.

Iată și cîteva exemple de stu
denti din categoria celor... de pe 
urmă. Rangu Diomid și Georgescu 
Octavian din anul I, Sasu Felix, Voi
ce Nicolae, Macarie Gabriela, Ma- 
nolescu Emilia, Timar Maria din 
anul II, Marinescu Paul și Titingă 
Romeo din anul III, Dîrnu Dumi
tru, Vidican Augusta, Papuc Nico
lae din anul IV, Trufaș Nicolae din 
anul V“.

Sînt desigur doar cîteva, impresii 
aspecte, rezultate desprinse din se
siunea de examene de iarnă de la 
I.M.P.

A fost odată ca nicio
dată... Așa încep de 
fapt toate poveștile, 
fie ele triste sau ve
sele, adevărate sau 
imaginare. Așa vom 
începe și noi, deși po
vestea noastră conti
nuă și azi.

Ca personaje mai 
principale vom înlîlni 
in cursul povestirii pe : 
Făt-Frumos în virstă 
de 40 de ani, pe Ilea
na Cosinzeana, soția 
lui, pe Zina Rea de 28 
de ani și două Mume 
ale Pădurii cu vîrste 
neidentificate. In rest 
prinți, paji și valeți, 
însă de mai mică im
portanță.

Povestea începe cu...

...Dimineața de aur
Poate că nunta lor 

nu s-a ridicat la di
mensiunile epice ale 
„Nuntei Zamfirei" de 
Coșbuc. Cert e însă că 
și aici ca și în poezia 
amintită li s-a urat mi
rilor din partea nuni
lor și nuntașilor : „Cit 
mac e prin livezi / A- 
tîția ani la miri u- 
rez / Și-un prinț la a- 
nul, blind și mic / Să 
crească mare și voi
nic / Iar noi să mai 
jucăm un pic / Și la 
botez". Și profeția s-a 
împlinit : pe lume a a- 
părut o prințesă, iar 
peste alți 2—3 ani a 
apărut și un prințișor. 
Tare s-au mai bucurat 
Făt-Frumos și soția sa 
de acest lucru l Se în
grijeau de ei așa cum 
numai un părinte bun 
știe să o facă. Dar anii 
au trecut, în casă era 
pace, înțelegere și dra
goste. Cei doi prinți 
au crescut mari, au

început să meargă la 
școală și să învețe bi
ne. Prințesa obținea 
numai note mari, iar 
la siirșitul anului se a- 
legea cu cite un pre
miu la Învățătură. Asta 
pînă cind...

...Apar nori negri 
la orizont

Norii aceștia nu au 
apărut din senin, cum 
s-ar crede. Nu, ei au a- 
părut treptat. Mai in- 
tii Făt-Frumos s-a pri- 

. vit in oglinda ■. retrovi
zoare a mașinii „Car- 
pați" pe care o- con
ducea și a observat' că 
în fizionomia lui se 

. produc adinei modifi
cări : părul începuse, pe 
la Umple, să • prindă 
culoarea ghioceilor, iar 
fața să-și piardă din 
prospețimea tinereții. 
Ce mai, Făt-Frumos iși 
dădea seama că îmbă- 
trînește. Și atunci l-a 
străfulgerat gindul că 
viața trebuie „trăită". 
Hotărirea luată, a tre
cut la fapte." Zilele țiu-i 
mai ajungeau, nopțile 
erau scurte. Salariul de 
1 200—1 500 Iei lunar 
ajungea în casă Înju
mătățit. Soția, deși mi
rată, apoi îngrijorată a 
dat totuși, crezare ex
plicațiilor lui, mereu 
altele. Și rău a făcut 
mat ales că sosirile 
lui intîrziate erau în
totdeauna însoțite de 
certuri. Iar printișorii 
sim[indu-se neglijați, 
sătui de atîtea certuri, 
au început să cam pu
nă ghiozdanul în cui. 
Firește, notele mici au 
început să curgă cu 
duiumul. Dar nu aceas
ta' era totul. I s-a părut 
Făt-Frumosului că nu 
are destulă „libertate". 
Și iată-1 descotorosit 
de soție și copii pe 
care chipurile, îi tri
mitea în fiecare an 
cite 3 Iutii la țară în 
„vacanță" cu promi
siunea că-și va face și 
el concediul cu ei. Ce 
grijuliu l

Și au mers așa lu
crurile pînă in vara a- 
nului Î9r > cînd...

...Se deziănțuie 
furtuna

S-a derj ~nțuit puter
nic și pe neașteptate 
pe capul bietului Făt- 
Frumos că un clocot 
de valuri zdrobite de 
țărm. Misterul se dez
văluie pe o țesătură 
sumbră. Soția, prea 
credulă pînă atunci, 
află printr-o întimpla- 
re cum era irosit tim
pul și eîștigul lui. Prins 
la strimtoare, el se 
destăinuie... ...

...Anul de cotitură
— 1962. Intr-una din 
zile, în iureșul de du- 
te-vino, Făt-Frumos a- 
lias DEZSI PETRU, șo
fer la S.T.R.A., zărește 
prin patbrizul mașinii 
o ființă cu galeșe' o- 
cheade care l-a făcut 
să uite de toți și de 
toate. Mai ales de fa
milie ! Zina, alias BAKl 
ANA din Lonea, l-a 
zărit la rîndu-i și a 
simțit același fior. So
cotelile între ei au fost 
simple : el dornic de 
„viață"; ea, avidă de 
slăbiciuni. Amindoi ..lo
viți" din plin de săge
țile lui Cupidon dau 
uitării orice scrupule 
și procese de conștiin
ță. Pe Zina blondă nu 
o interesează că Făt- 
Frumos are o soție șl 
doi copii. Pentru ea fi
ința lui — mai puțin
— și salariul lui — 
mai mult — de
vin singurele ei ros
turi. începe o viață 
de piăceri în care

C. COTOȘPAN 
AL IOTOVia

(Continuare In pag. 3-a)
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Ministerul industriei 
construcțiilor de mașini 
a avizat fabricația a în
că două produse noi.

Primul dintre acestea, 
șepingul S-800 — mașină 
unealtă realizată de u- 
zinele „înfrățirea" din 
Oradea, prezintă o ca
racteristică importantă : 
noua mașină permite 
prelucrarea pieselor cu 
suprafețe diferite — pla
ne, verticale, orizontale 
sau înclinate. Ea dispu
ne și de unele dispoziti

ve speciale pentru pre
lucrarea pieselor cu pro
file mai complicate.

Al doilea utilaj nou 
este un troliu reversi
bil folosit la transportul 
cărbunelui în exploatări. 
Produs de uzinele „U- 
nio" din Satu-Mare, el 
are o productivitate cu 
20 la sută mai mare 
decît utilajele similare 
produse pînă acum.

După aprecierile spe
cialiștilor, noile utilaje 
sînt realizate la un ni
vel tehnic superior, pu
țind fi comparate cu 
produse similare realiza
te în alte țâri.

Moli NI 
ІІ0І H|il N11 
de tilitiii

Constructorii de ma 
terial rulant din Arao 
au realizat prototipul 
unui vagon nou de că
lători, necompartimen
tat, destinat circulației 
pe liniile secundare de 
cale ferată. Vagonul are 
o capacitate de 110 lo
curi, este iluminat fluo
rescent și încălzit cu 
aer cald, care se reglea
ză automat în funcție de 
temperatura de afară. 
Băncile lui sînt de două

și trei locuri, suficient 
de comode pentru călă
torii scurte. Carcasa ex
terioară, suspensia și sis
temul de frînare sînt în 
general asemănătoare cu 
cele de la vagoanele de 
călători aflate în pro
ducție de serie, ceea ce 
permite folosirea sa ia 
viteze de pînă la 140 
km pe oră.

Noul vagon, care du
pă omologare va intra 
în fabricație de serie, 
este al 18-lea tip con
struit în anii șesenalu- 
lui la uzina din Arad.

Prindea nlgioal 
de oklliere a liliel 
faralere

BRAȘOV. — Un nou 
procedeu de obținere a

fainei furajere a fost 
pus la punct de specia
liștii brașoveni. Produ
sul este obținut din de
șeuri de la abatoare cțji- 
re după ce Sîht supuse 
sterilizării timp de 4—5 
ore la 100—130 de gra
de pentru distrugerea 
microorganismelor sînt 
uscate sub vid la o tem
peratură ridicată. Făina 
furajeră realizată astfel 
are o mare valoare nu
tritivă, fiind folosită la 
creșterea porcilor și a 
păsărilor, care pe lîngâ 
o rezistență organică 
sporită față de boli, ca
pătă astfel importante 
creșteri în greutate.

(Agerpres)

Turnul Gohei ZILE DE ODIHNĂ
IAȘI. — La un milion se estimea

ză numărul persoanelor care, în de LA MUNTE
CURIOZITĂȚI 

ILUSTRATE

• STANDARDIZARE: 
Un american și un en
glez ocupă aceeași ca- 
bina pe un pachebot. Jj. 
Englezul se rade. Ame- ~ 
ricanul ii spune :

— Cum se poate ? ,Vd 
mai radeți manual ? In 
America avem o mașină 
in care, dacă iți bagi 
bărbia, ești ras intr-o 
clipa.

— Păi, protestează en
glezul, nu toți bărbații 
au aceeași bărbie.

— Ba da, răspunde a-

Astronomul:
— Da, am descoperit 
nouă stea...

• SOȚIA : auzi, 
pe viitor, bărbații 
purta cămăși fără 
turi.

Soțul: Grozav',
știam că sînt atît
modern. Păi eu port de 
15 ani cămăși fără nas
turi.

(li • PENTRU tine, Edith.

ANECD

cică, 
vor 

паз-

nu 
de

cursul anilor, au urcat pe platforma 
Turnului Goliei pentru a contempla 
panorama lașului. Acest monument 
are o vechime de 420 de ani, fiind 
clădit pe vremea lui Vasile Lupu, 
o dată cu zidurile înconjurătoare 
ale Bisericii Golia. In 
curilor, turnul a avut < 
cauza cutremurilor și 
El a fost restaurat în 
s-a reînnoit clopotnița 
partea superioară. In 
fcst restaurat din nou.
forma a fost îngrădită și împodobită 
cu arcade mici din piatră.

(Agerpres)

plină iarnă, o iarnă frumoasă, încărcată

OTE
mericanul, după ce și-au 
băgat-o in aparat...

• DOI PSIHIATRI, dis- 
cutind in probleme pro- 
lesionale ;

— Clienții mei 
tați sint cel care

a

pr ele

m-aș duce și la capătul 
pămîntului.

— Dai Și de ce nu 
te duci ? Ți-aș rămîne 

. foarte recunoscătoare.

4
de o dedublare 
nalității.

— De ce ?
-— Pentru că 

fac să plătească 
ori.

,___  • MĂMICO, uite ina-
sufe răS poi cei 20 de cenți pe 
perso-

pot să-i 
de două

• SOȚIA 
lui:

— Dragul 
leva nopți 
tr-una.

ast ronomu-

meu, de cî- 
lucrezi in-

care mi i-ai dat.
— Bine, dar 

spus să cumperi 
timbre și să le 
pe scrisoare...

— Să vezi că eu ți-am 
făcut economie. Am pin- 
dit un moment' cînd nu 
era nimeni lingă cutie 
să mă vadd și am stre
curat în ea plicul iără 
timbre.

fi-am 
cu ei 
lipești

PERIPEȚIILE

L
Papagae, cum se vede 
De studiu s-a apucat 
Să fie la punct cu toate 
Din N.T.S.-ul nou schimbat 
— Uite aicea un articol 
Care trebuie-nsușit 
Șl arată că In mină 
Nn e voie de dormit

decursul vea- 
de suferit din 
a incendiilor, 

i 1855, cînd i 
și s-a rezidit 

I anul Î900 a 
. Atunci, plat-

Sezon 
de recoltare 
a blănurilor

TG. MUREȘ. — In apropierea ata
șului Tg. Mureș se află prima cres
cătorie de animale cu blănuri pre
țioase din țară. Aici sînt găzduite 
pe aproape 30 de hectare, sute de 
vulpi argintii, platinate și albastre, 
nutrii și nurci, animale ale căror 
blănuri sînt mult căutate pentru 
frumusețea lor. Pentru îngrijitorii 
crescătoriei, iarna este sezonul re
coltării 
vor fi 
blănuri

blănurilor. In 
obținute aici 
prețioase.

acest anotimp 
circa 300 de

(Agerpres) I

LUI PAPAGAE PAȚITU’

Sîntem în plină iarnă, o iarnă frumoasă, încărcată 
de atribute proprii : zăpadă, ger, puțin viscol, vînă- 
toare șl excursii.

Mii de bărbați și femei, tineri și vîrstnici pornesc 
pe drumuri de munte spre diferite stațiuni balneare 
care-și așteaptă oaspeții, ca de fiecare dată, cu tradi
ționalul : „Bine ați venit". Așa au fost întîmpinați 
cel aproape 3 000 de oameni venlți la Borsec, Sovata 
și Tușnad în prima serie a anului 1966.

Am pornit și noi pe un "drum ce măsoară peste 400 
de kilometri, prin aceste stațiuni, iar rodul acestei 
călătorii sînt rîndurile de mai jos.

Primul popas l-am făcut la Sovata, stațiune vestită 
atît datorită lacurilor sărate de aici cît și împrejuri
milor ei de o rară frumusețe. Ștefan Biro, directorul 
stațiunii, ne-a informat că în actualul sezon de iarnă 
în fiecare serie își vor petrece concediul de odihnă 
și tratament cite 1 300 de oameni ai muncii. In acest 
scop s-au amenajat noi vile, se extinde încălzirea 
centrală, s-a adus mobilier nou.

La policlinică lucrează în prezent 13 medici de di
ferite specialități, precum și un mare număr de cadre 
medii. Cîteva proceduri terapeutice noi cum sînt: 
vibroterapia, galvanoterapia, dușul subacval etc., apli
cate în tratamentul reumatic, au dat rezultate bune, 
iar în prezent specialiștii studiază folosirea apelor 
sărate și a nămolului de Sovata în alte afecțiuni.

...Mașina se strecoară printre dealurile cu stînd 
de sare ale Praidului, gonind către masivul Harghita. 
La Tușnad, mașina, cu botul plin de zăpadă și obo
sită, a oprit în fața casei de cultură. Prima impresie: 
atmosferă tinerească exuberantă. Am coborît la lacul 
Ciucaș. Parcă întreg Tușnadul s-ar fi mutat aici. Cris
talul de gheață al lacului, megafoanele și luminile 
de neon, au invitat oaspeții la o după-amiază plăcută 
de patinaj. Cerem și noi niște patine.

— Sînt date toate. Avem vreo 40 de perechi și 
aproape încă p dată pe atît echipamente de schiuri. 
In această serie a venit mult tineret și tot materia
lul sportiv este împrumutat.

Sînt la Tușnad și oameni veniți să-și recapete să
nătatea. Doctorul Octavian Udriște, directorul serviciu
lui medical-balnear ne-a informat că pe lîngă cele 30 
tratamente ce se aplică în prezent, se studiază noi 
proceduri, ce se vor aplica la diferite boli asociate 
cum ar fi : reumatismul, spondiloza, gastrite, etc.

Stațiunea Borsec a devenit și ea cunoscută datorită 
izvoarelor de ape iplnerale cu deosebite calități tera
peutice. Cura de apă, băile carbogazoase, nămolul de 
turbă ca și celelalte multe proceduri de hidroterapie, 
electroterapie, fizioterapie etc. sint indicate în modifică
rile patologice ale tensiunii arteriale, în unele afec- 

__________ țiuni valvulare compensate, precum 
și in unele tulburări vasculare pe
riferice.

Ce e nou la Borsec ?

•FARAONUL RAMSES al 
Ш-lea al Egiptului a fost ta
tăl lui Ramses al IV-lea, Ram
ses al Vl-lea, Ramses al ѴП- 
lea, Ramses al VIII-lea șl frâ- 
tăle lui Ramses al V-lea.

• REGELE CAROL AL IX- 
lea al Franței (1550—1574) a 
suferit fără întrerupere de du
reri de cap în toți cei 24 de 
ani ai vieții sale.

IL IIL

Dar la locul Iul de muncă 
l-a cuprins ața o lene 
Și-a plătit tribut cu somnul 
Mult poznașului Moș Ene 
Dar un g uz a prins mișcarea 
Că din fund de galerie 
Exact către Papagae 
Guzul începu să vie.

A scăpat din nou pățitul 
Care a dormit la ort 
Că de nu-1 trezea guzganul 
Ar fi adormit de tot
• ••••• • • •
Intîmplarea-i inventată
Dar pentru unii, adevărată 
Și s-ar putea s-o pățească 
Pe gux de-or să se bixuiască.

* N. T. Seul

Ne răspunde medicul-șef ai sta
țiunii, dr. Constantin Răduț.

— In scopul îmbunătățirii trata
mentului s-a deschis recent un sa
natoriu pentru bolnavii cardiaci. 
S-a extins secția de băi carboga- 
zoase. Serviciul nostru medical a 
fost înzestrat cu noi aparate de 
tratament balnear ca: magnetodia- 
flux, masă vibratorie, duș subacval, 
bipuisator etc, Toate acestea ne 
permit să aplicăm paclențllor un 
tratament complex și eficace. Pa
ralel se efectuează modernizarea 
și repararea secțiilor de fiziotera
pie și hidroterapie.

Am regretat că drumeția noastră 
prin munți a luat sfîrșit așa de re
pede, cu atît mai mult cu cit cu
vintele nu vor putea înlocui fru
musețea locurilor si bucuria oa
menilor pe care i-am cunoscut. Fie 
trebuie văzute și trăite.

AUREL URZICA 
Corespondentul Agerpres în regiunea 

Mureș-Autonomă Maghiară

• Marele vizir KARA MUS
TAFA din Turcia a avut 3 000 
de soții.

• Sultanul TIPPOO SAHIB 
(1753—1799) din Mysore (In
dia) a proclamat visurile sale 
drept... documente oficiale de 
stat. Timp de 17 ani și cinci 
luni, fiecare vis de-al său a 
fost scris ■ cu litere de aur.



LA ÎNCEPUT DE DRUM
la cursul lunii ianuarie. Ia toate 

uniHtiie economice din Valea Jiu
lui an fast înființate colective de 
specialiști care studiază probleme 
legale de organizarea științifică a 
producției și muncii. In componența 
acestor colective intră, în total, 150 
de cadre — ingineri, economiști, 
tehnicieni, maiștri, oameni cu o pre
gătire politică și profesională ridi
cată, buni cunoscători ai probleme
lor tehnice și economice pe care le 
ridică producția în unitățile în care 
muncesc. Se înțelege că- aceste co
lective se află cu activitatea la în
ceput de drum,- este o muncă în 
care lipsește deocamdată, experien
ța. La comitetul orășenesc de partid 
au sosit scurte informări despre 
munca depusă de aceste colective. 
Să răsfoim cîteva informări.

In marea majoritate a cazurilor, 
una din primele teme care a fost 
luată spre studiu este folosirea ra
țională a forței de muncă, a tutu
ror categoriilor de salariați. Au fost 
trase primele concluzii, au început 
■ă fie întreprinse primele măsuri.

Iată lucrarea întocmită la Termo
centrala Paroșeni de colectivul con
dus de inginerul Rebreanu Alexan
dru. Totul bine documentat, argu
mentat. Una din primele concluzii: 
avînd în vedere că anul trecut a 
fost folosită forță de muncă din a- 
fară și s-au efectuat și ore supli
mentare se impune necesitatea su
plimentării schemei la personalul de 
la formațiile de reparații si labora
toare. S-a ajuns totodată la conclu
zia că Ia deservirea generală și, la 
schemă pot fi reduse două posturi.

La mina Petrila comisia a obser
vat '-«că repartizarea efectivului pe 
locuri de muncă prezintă unele de
ficiențe : . în timp ce la abataje și 
pregătiri posturile nu sînt plasate 
conform planului, la regie există 
muncitori peste plan. De asemenea, 
s-a făcut propunerea ca intrarea 
personalului pe puțul centru să în
ceapă cu 15 minute mai devreme. 
La mina Vulcan, în urma propu
nerilor prezentate au fost reduse 7 
posturi neproductive, iar muncito
rii respectivi au fost repartizați la 
fronturi de lucru. Membrii comisiei 
formate Ia Exploatarea minieră Uri- 
cani au propus îmbunătățirea re
partizării pe schimburi a personalu

Preparația cărbunelui Lupeni
ANGAJEAZĂ

Un tehnician I. electromecanic, 
care să cunoască și desen tehnic 

Salarizarea : 1250 — 1675 lei lunar. 
Informații suplimentare, la biroul personal 

al preparafiei Lupeni.

PROGRAM DE RADIO
6 februarie

PROGRAMUL I: 6,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Sport,- 6,05 Concert de 
dimineață; 7,00 RADIOJURNAL. 7,15 
Valsul veșnic tînăr; 7,40 Muzică 
populară; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,13 Melodii din filme; 8,30 Teatrti 
la microfon pentru copii; 9,30 Frag
mente din opereta „O noapte la 
Veneția" de Johann Strauss; 10,4c 
Din creația de muzică ușoară a com
pozitorului Gherase Dendrino; 11,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 11,05 Răspun
suri muzicale la scrisorile dum
neavoastră — melodii populare; 11,30 
Refrene fără vîrstă; 19,00 DE TOA
TE PENTRU TOȚI; 13,00 RADIO
JURNAL; 13,13 Mic dicționar de 
muzică ușoară; 14,15 Concert fol
cloric,- 15,00 In lumea canțonetei 
cu Valentin Teodorian; 15,15 Varie 
tăti muzicale; 16,25 O tînără inter
pretă de muzică ușoară : Sheila 
16,45 Noi înregistrări de muzică 
populară oltenească realizate în 
studiourile noastre. Cîntă Maria Cio- 
banu; 17 00 Orchestra Cornel Po

lui de la sectorul electromecanic 
pentru a putea asigura o interven
ție imediată în cazul unor avarii. 
Iată cîteva soluții propuse și în alte 
domenii. La preparația Petrila s-a 
trecut la raționalizarea consumului 
de apă și energie electrică; prin a- 
plicarea propunerilor prezentate de 
comisie a crescut cantitatea de căr
bune cu granulație 3-10 mm spălat. 
Colectivul de la întreprinderea fo
restieră Petroșani a luat în studiu 
posibilitatea reducerii personalului 
auxiliar prin organizarea de depo
zite de tranzit mari, capabile să 
asigure sortarea integrală a mate
rialului lemnos. Preocupări asemă
nătoare au existat și la Grupul 2 de 
construcții, mina Aninoasa, T.C.M.M., 
Preparația Lupeni, U.R.U.M.P., I.C.O., 
I.L.L., D.R.T.A., O.L.F., O.C.L. Ali
mentara. In , fruntea colectivelor 
care s-au achitat bine de sarcini și 
au muncit cu simț de răspundere se 
află ingineri sau tehnicieni activi și 
competent! ca Georgescu Elena, Do- 
nin Francisc, Cocotă Dan, Stanciu 
Vaier, Cruceru Gheorghe.

In alte unități însă, comisiile se 
află în fază de alcătuire sau de 
planificare a activității, nerezolvînd 
pînă acum practic nimic, sau aproa
pe nimic. Este cazul colectivelor de 
la F.F.A. „Viscoza" Lupeni. Com
plexul C.F.R., Preparația Coroești, 
mina Lupeni,, E.D.M.N. La aceste u- 
nltăți nu s-a realizat aproape nimic 
pentru că a lipsit controlul și în
drumarea din partea celor în mă
sură să o facă — comitetele de 
partid, conducerile de unități.

După o lună de la înființarea co
lectivelor de specialiști care se 
ocupă de organizarea științifică a 
producției se impune o primă con
cluzie ; pe viitor, activitatea acestor 
comisii să se bucure de o îndru
mare corespunzătoare,- să li se cre
eze condiții de muncă optime pen
tru a-și putea duce la bun sfîrșit 
sarcina ce le-a fost încredințată — 
perfecționarea permanentă a proce
sului de producție, aplicarea cuceri
rilor științei și tehnicii avansate, 
creșterea productivității muncii, spri
jinirea electivă a conducerilor teh
nice în rezolvarea sarcinilor ce le 
stau în față.

Francisc VETRO

pescu,- 17,15 Interpret celebri ai 
personajelor lui Gounod; 17,40 „Am 
îndrăgit o melodie" — muzică ușoa
ră românească; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 18,03 Radio atlas; 18,15 Nou
tăți duminicale,- 18,35 Nume ale ar
tei lirice contemporane; Zenaida 
Pally și Dan Iordăchescu; 19,00 Pro
gram pentru iubitorii muzicii popu
lare,- 19,30 Din cîntecele Festivale- 
lor de la San Remo,- 19,55 Melodia 
zilei; 20,00 RADIOJURNAL. Sport; 
20,15 TEATRU LA MICROFON .- Pre
miera „Gaițele"; 21,30 Muzică de 
dans,- 22,00 RADIOJURNAL. Sport,- 
22,25 Seară de bal; 23,26 Festivaluri 
muzicale internaționale: „Săptămî- 
nile festive berlineze — 1965",- 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 6,00 „Trenul ve
seliei" — muzică ușoară; 6,30 BU
LETIN DE ȘTIRI; 6,35 Drag mi-e 
cîntecul și jocul, 7,00 Uverturi la 
operete,- 7,30 RADIOJURNAL. Sport; 
7,50 Melodia : „Tu-mi ești desti
nată" de Paul Anka; 8,30 „De prin

Aspect de la cercul mtfnilor Indemînatice al Casei Pionierilor din Lupeni.

Uluitoarea poveste de dragoste
a unui Făt... bătrîn și a unei zîne cu... cazier

(Urmare din pag. l-a)

cheltuielile nu aveau măsură. Zîna. 
„femeie de lume" și cu experien
ță, il invită la restaurante, grădini 
de vară, cofetării, iar Făt-Frumos, 
bine crescut și sensibil Io gestu
rile ei, încheia notă de plată, o 
Îmbrăca și o copleșea cu cadouri. 
$1 cu cit micile atenții creșteau, 
ea se „îndrăgostea" tot mai mult 
de el. Pe Dezsi nu-1 mai interesa 
trecutul ei, iubirile ei, adulterele 
ei șl nici faptul că a fosl cîndva 
pensionara unui penitenciar. Nu, 
pentru el prezentul era totul, tre- 
cind cu vederea chiar și micile ei 
escapade nocturne în anturajul al
tora. Voind-o liberă — căci avea 
femeia încurcăturile ei cu primul 
soț — Dezsi se dovedește încă o da
tă om de onoare, plătindu-i dru
mul, și pe deasupra si ceva bani 
de buzunar, pentru București șl 
alte călătorii. Ba generozitatea lui 
a mers pînă acolo încît i-a p'ătit 

, amantei lui călătoria pînă la Bu
dapesta unde aceasta spera să în
cheie o căsătorie. Dar cum căsă
toria planificată nu s-a realizat, 
Zîna s-a reîntors în brațele pri
mitoare ale Fnl-Frumosului ei.

De acum ea Iși „consacră" toate 
gindurile lui. Atîta grijă manifes
ta incit în lipsa soției, plecată în 
„vacanță" s-a transformat ad-hoc, 
în stăpîna casei „îngrijind" cu a- 
tentie de bucătărie și îndeosebi de 
cămară si administrînd cu „chib
zuială" salariul. Ghinion însă I Pre
zența ei în casă a fost semnalată 
soției, care, reîntoarsă din „vacan
tă", are o discuție serioasă cti so
țul și acesta, de voie, de nevoie 

sate adunate" — melodii populare; 
9,00 „La cabană" — muzică u- 
șoară,- 9,30 Suita de balet „Pati
natorii" de Constant Lambert; 9,47 
„Hai să cîntăm" — emisiune pen
tru cei mici; 10,00 Anunțuri și mu
zică,- 10,15 Pentru iubitorii muzi
cii de operă; 10,30 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 10,35 Melodii populare în
drăgite de ascultători; 11,00 Trans
misiunea concertului orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat „Geor
ge Enescu". In pauză : Scena și e- 
cranul; 13,00 Tangouri celebre; 
13,18 Concert de prînz,- 14,00 RA
DIOJURNAL. Spori,- 14,10 La mi
crofon, Doina Badea; 14,30 CINE 
ȘTIE, CÎȘTIGĂ; 15,15 Muzică u- 
șoară,- 16,00 „Așa-i jocul pe la 
noi"; 16,30 Știință, tehnică, fante
zie; 17,00 Pagini din opereta „Va
gabonzii" de Ziehier; 17,15 Muzi
că ușoară; 17,30 INTÎMPLĂRILE 
NEOBIȘNUITE ALE LUI GRUIA 
GROZOVANU; 18,00 Noutățile dis
cului românesc,- 18,45 Cîntece de 
petrecere și jocuri; 19,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 19,03 începem dansul; 
19,45 Mari cupluri ale iubirii: „Ta

ii spune adevărul. Trezită la rea
litate iși propune să aibă o discu
ție pașnică cu Zîna care-și luase 
rolul de „înger păzitor" al- casei. 
Ignorînd însă „calitățile" adminis
trat ivo-gospodărești ale Zînei, so
ția îi atrage atenția să-l lase pe 
Făt-Frumos în pace pentru a-și ve
dea de familie și copii.. Baki Ana 
acceptă de formă dar în gînd își 
făurea alte planuri. Și inevitabilul 
s-a produs: la prima întîlnire, Zi
na, care s-a dovedit a nu fi una 
din cele bune, a fost zgîlțîită pu
ternic de soție, luind totodată con
tact cu pămîntui. Smocul de păr 
din cap care l-a lăsat, amintire, în 
mîinile soției, nu i-a fost de învă
țătură. Orgolioasă, fiind făcută de 
rîs, caută o rezolvare grabnică. 
Scăpată, îi trimite lui Făt-Frumos 
o scrisoare-ullimatum, ajunsă însă 
în mina soției :

„Pityule ! eei îți place ce știe să 
facă soția ta. Totdeauna mi-ai pro
mis că o pui la punct. Dacă astăzi 
nu pleci cu totul de acasă să știi 
că va eși urăt. Tu imediat vii sus 
la mine ca să discutăm totul, să vii 
neapărat chiar dacă este aici do- 
mana dacă nu să și că vă fac o 
petrecere minunată de va urla toa
tă lonea. Vam promis-o de fapt". 
De prisos orice comentariu.

Pe scenă intervin de acum și 
cele două Mume ale Pădurii: pri
ma, mama Iui Făt-Frumos care nu-și 
suferise niciodată nora, și care se 
prezintă într-una din zile la Zînă 
recomand!ndu-se în calitate de vi
itoare soacră. Cea de-a doua Mu
mă a Pădurii — mama Zînei blon
de — deși a cunoscut în întregime 
povestea de „dragoste" a celor 

mara și Demonul"; 20,15 Taraful 
Ioniță Bădiță; 20,30 Parisul și cîn
tecele sale, 21,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 21,15 Cîntă Barbel Wacholz 
și Dan Spătaru; 21,54 Dansați în rit
mul orchestrelor: Jean lonescu, 
Caravelli și Billy Vaughn; 22,30 
Voci care au cucerit lumea, 23,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 23,10 Melodii 
de pretutindeni; 0,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

Cinematografe
6 februarie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Dulcea pasăre a tinereții; REPU
BLICA; Colina; PETRILA: Judecă
torul de minori; ISCRONI: Onora
bilul Stanislas,- ANINOASA: Soții 
în oraș.

(Responsabilii cinematografelor 
din Lonea, Livezeni, Vulcan, Paro
șeni, Lupeni, Bărbăteni și Uricani 
nu au trimis programul filmelor pe 
luna februarie). 

doi, totuși a ocrotit-o și încura
jat-o. Drept pentru care la o în- 
tîlnire cu soția Făt-Frumosului, a 
avut un schimb de cîteva „amabi
lități" care l-au adus o admones
tare pe loc și cîteva vînătăi pe 
țrărțile moi. Și acum, finalul:

Făt-Frumos fiind descoperit ca 
om de afaceri și implicat într-un 
dosar penal a fost pur și simplu 
dat uitării de către Zînă. Ea nu 
mai avea nevoie de el. „Micile" 
atenfii nu-i mai puteau fi satisfă
cute și, deci, nu mai prezenta in
teres pentru ea. Despre idila lor 
Zîna spunea: „Nu l-am iubit nici
odată. Am făcut totul din compă
timire căci nu puteam să las un 
om așa de bun (și de darnic N.N.) 
pe mîinile soției tui care nu-i a- 
precia calitățile. Pentru mine dra
gostea nu există. Important e să 
aîndești superficial și atît. Dacă 
nu era povestea cu dosarul, (fin 
ambiție, îl despărțeam de soție și 
nici nu mă căsătoream cu el. Ge 
se întîmpla cu această familie nu 
mă interesa. Concepția mea este 
să sufere toate femeile, indiferent 
cine ar fi ele, că nici eu n-am foșt 
mai fericită. Si așa vom ajunge să 
nu mai existe căsătorii pe care eu 
le consider o tîmpenie, Acesta fi
ind adevărul pe care mi-am clădit 
comportarea în societate și pe ca
re-} consider de o realitate pură, 
nu văd de ce as fi condamnată". 
Ce idei 1 Ce inepții I Azi cînd fa
milia are la bază principii noi, cînd 
este ocrotită, cînd morala are un 
conținut nou, asemenea idei debi
tate pe un ton impertinent, volt 
sarcastic, nu pot stlrni decit in
dignare și revoltă. Ele sînt o ur
mare a unei mentalități învechite 
despre viață și muncă, expresii ale 
egoismului și ttîndăviei ei.
. Ele se datoresc și faptului că pel 
în jurul cărora s-a dezvoltat $1 
crescut Baki Ana, nu s-au ocupat 
îndeaproape de ea, nu au căutat 
să-i îndrume gîndurile șl pașii pe 
dmmul demnității și cinstei. Si to
tuși ea nu-i îpcă un element pier
dut. La cel 2S de ani pe care îi 
are. poate reveni pe drumul cel 
bun. îsi poate reclădi viața pe te
melii sănătoase. Să o ajutăm pînă 
nu e prea tîrziu.

-In casa familiei lui Dezsi Pe
tru...

...Soar*’’* răsare Hfn nou
în viața fiecărui om exista u- 

neori rătăciri sau descumpăniri. 
Ele sînt fără îndoială momente 
critice, dificile, constituind chiar 
„crize ale căsniciei". Dar rațiunea 
șt simțul de răspundere pentru fa
milie trebuie să le denăsească. Cri
za produsă în familia Dezsi. prin 
tactul si delicatețea soției, a fosl 
și ea depășită. Azi familia este din 
nou unită. In casa iamitiel lui Dezsi 
Petru, soarele răsare din nou.
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Іяягаяів Alexandru Birlădeanu 
a efiriritAțile britanice

4. De la trimișii speciali 
Viaai dimineața Ale- 

сПЫвааш. prim-vicepre- 
Omsffînlni de Miniștri, 

delegației guverna- 
п. a avut o întreve- 

■ei Stewart, ministrul 
externe al Marii Britanii.

convorbirilor, care au 
ore, au fost discutate 

ale relațiilor dintre cele 
Uri și ale vieții internaționale.

™1 relațiilor bilaterale 
probleme pri- 
comerciale și 

schimburilor în 
și tehnic, arie- 

româno-britanice

sr-inmhnrîlf» 
creșterea 
științific 

financiare
si п-іа{иЪ» consulare.

ÎMPOTRIVA NOILOR ACȚIUNI AGRESIVE
ALE S. 0. A. ASUPRA R. 0. VIETNAM
• Hei raiduri ale aviației 

americane
• Nave ale flotei a 7-a în 

apele teritoriale ale R. D. 
Vietnam

ф 868 avioane agresoare do- 
borite

HANOI 4 (Agerpres). — Șeful 
misiunii de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a transmis președinte
lui Comisiei Internaționale de Su
praveghere și Control din Viet
nam. o notă de protest împotriva 
unor noi acțiuni agresive ale 
SKA. asupra teritoriului R D. 
Vietnam. La 3 februarie, se arată 
In notă, numeroase formațiuni de 
avioane americane, decolînd de la 
băzele din Vietnamul de sud și Tai- 
landa, ca și de pe navele port
avion ale Flotei a 7-a au pătruns 
în spațiul aerian al R. D. Vietnam 
și au bombardat și mitraliat re- 
tjiunî populate din provinciile 
Thanh Hoa și Nghe An. După 
respingerea acestor atacuri, două 
distrugătoare ale Flotei a 7-a au 
pătruns în apele teritoriale ale R.D

Opinii deosebite în Congresul
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Intensificarea intervenției S.U.A. în 
Vietnam a prilejuit în ultimele zile 
o vie activitate în Congresul S.U.A 
In sprijinul hotărîrii președintelui 
Johnson s-au pronunțat în primul 
rfnd congresmenii aflati în strînsă 
legătură cu Pentagonul și marile 
monopoluri ale industriei de răz 
boi Unul din liderii republicani în 
Congres Melvin Laird a cerut izo 
larea pe mare a R D Vietnam si 
si-a. manifestat nemulțumirea pen- 
tn> faptul că S.U.A. nu au antrenat 
pînă acum în războiul din Vietnam 
on număr mai mare de aliati ai lor.

Glasuri lucide au avertizat însă 
asupra pericolelor intensificării es 
caladării războiului Liderul majo
rității democrate din Senat, Mike 
Mansfield, a cerut să „nu se piar
dă -timp" și situația din Vietnam 
<ă fie reglementată în baza acor
durilor de la Geneva din 1954. El 
a cerut să se întreprindă „acțiuni 
urgente" pentru convocarea unei 
noi- conferințe la care să se dis- 
CDte problema vietnameză. Această 
cerere a fost sprijinită de preșe
dintele Comisiei senatoriale pentru 
afacerile externe, Fulbright, ca și 
de senatorii Albert Gore și Clark, 
membri ai acestei comisii. Criti
când hotărârea președintelui John-

Cele două părți și-au exprimat, 
de asemenea, punctele de vedere 
asupra relațiilor Est-Vest, situației 
din Vietnam, problemei dezarmării 
și nediseminării armelor nucleare.

★
In cursul aceleiași dimineți 

Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior al Republicii Socia
liste România, membru al delega
ției guvernamentale, a avut o con
vorbire cu Roy Mason, ministru de 
stat la Ministerul Comerțului al 
Marii Britanii, iar după-amiază a 
făcut o vizită la sediul Societății 
Vickers, unde a fost primit de Sir 
Leșlv Rowan, vicepreședinte al so
cietății.

Vietnam și au deschis focul asu
pra unor regiuni populate ale pro
vinciei Nghe An. Aceasta este pri 
ma oară cînd navele de război ale 
Flotei a 7-a au bombardat terito
riul R. D. Vietnam, concomitent cu 
raidurile aviației americane, se 
subliniază în notă.

In momentul reluării bombarda
mentelor, Statele Unite au pretins 
că acestea sînt îndreptate exclusiv 
împotriva obiectivelor militare. „Ac
țiunile aviației și flotei americane 
au dezmințit aceste afirmații înșe
lătoare ale autorităților americane 
Aceste acte de război ale S.U.A 
reprezintă o încălcare grosolană a 
suveranității, teritoriului și securi
tății R. O. Vietnam, precum și o 
încălcare a acordurilor de la Ge
neva din 1954 cu privire la Viet
nam, și a normelor de drept in
ternational". se spune în notă.

★
Primele rapoarte primite din pro

vincia Nghe An arată că forțele 
armate au doborît cinci avioane cu 
reacție americane și au capturat 
cîțiva piloți americani. Pînă în 
prezent, deasupra Vietnamului de 
nord au fost doborîte 864 avioane 
americane.

S.U.A.
son, Edmund Brown, membru al 
Camerei Reprezentanților din par
tea statului California, a declarat 
că prin reluarea bombardamentelor 
„noi demonstrăm încă o dată, și 
într-un mod mai convingător, slă
biciunea poziției noastre în Viet
nam Acționînd în acest mod ne 
slăbim și mai mult legăturile în 
cadrul alianței occidentale. Cred 
că președintele Johnson a comis 
o greșeală tragică".

ÎN CITEVA RÎNPURI
0 PEKIN. In provinciile Sîn- 

ciuan, Anhoi, Șensi și Ghirin 
au intrat recent în funcțiune 
patru noi mine carbonifere, cu 
o capacitate anuală de 450 000- 
800 000 tone.

• KHANG KHAY. Postul de 
radio „Vocea haosului" a anunțat 
că la 2 februarie un număr de opt 
avioane americane „F-105", care 
an decolat din Tailanda, au bom
bardat mai multe regiuni elibera
te din provincia Xieng Kuang. A- 
tacnl aerian a provocat pierderi

BELGIA

DtDioitritll ii liniaritate 
ța tipia aiiaeriior

BRUXELLES 4 (Agerpres). — In 
numeroase orașe ale Belgiei au a- 
vut loc zilele acestea demonstrații 
de solidaritate cu minerii din estul 
țării, care luptă împotriva hotări- 
rii guvernului de a închide o se
rie de mine sub pretextul „neren- 
tabilității lor". Astfel, aproximativ 
500 de studenți de la universitatea 
din Louyain au participat la o de
monstrație pe străzile orașului, ce- 
rînd demisia guvernului. De ase
menea, muncitorii din orașele Ou- 
gree și Seraing, din apropiere de 
Liege au organizat greve și de
monstrații de solidaritate cu acțiu
nile minerilor din Limbourg.

„Să înceteze 
imediat 
agresiunea"

BUDAPESTA 4 (Agerpres). — A- 
genția M.T.I. anunță că într-o de
clarație a guvernului R. P. Ungare 
în legătură cu reluarea atacurilor 
aeriene asupra teritoriului R. D. 
Vietnam se arată că poporul ungar 
condamnă în modul cel mai cate
goric această nouă acțiune agre
sivă.

Guvernul R. P. Ungare și între
gul popor ungar cer ca S.U.A. să 
înceteze imediat agresiunea lor îm
potriva R. D Vietnam.

Guvernul R. P. Ungare, poporul 
muncitor Ungar vor considera și 
pe viitor ca o datorie internationa- 
list'ă să acorde pe măsura posibili
tăților lor ajutor politic, moral, 
material și de orice altă natură e- 
roicului popor vietnamez în lupta 
lui împotriva agresorilor americani.

O provocare
PHENIAN 4 (Agerpres). — Mi

nistrul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o decla
rație în care condamnă reluarea 
bombardamentelor asupra R. D 
Vietnam și încercările S.U.A. de a 
aduce problema vietnameză în fața 
Consiliului de Securitate. „Extinde
rea de către imperialiștii americani 
a războiului împotriva R. D. Viet
nam constituie o provocare la a- 
dresa țărilor socialiste și a tuturor 
popoarelor care luptă pentru pace, 
libertate și independentă națională" 
— se arată în declarație.

considerabile populației din aceste 
regiuni.

• RIO DE JANEIRO. Sub acu
zația de-a fi desfășurat acțiuni 
„subversive", tribunalele militare 
din statele braziliene „Sao Paulo 
și Minas Gerais au condamnat un 
număr de 17 lideri sindicali la un 
total de 183 de ani închisoare.

0 WASHINGTON. Comisia pen
tru energia atomică (CE-A.) a co
municat că la baza sa din statul 
Nevada a fost efectuată o expe-

Aselenizarea lină a stafiei sovietice ..Luna-9“
O realizare minunată, 

fără precedent
MOSCOVA 4 (Agerpres). — Ase

lenizarea lină a stației sovietice 
„Luna-9“ a suscitat un interes deo
sebit în întreaga lume. Referindu- 
se la importanta acestei realizări, 
Kenneth Gatland, vicepreședinte al 
Societății interplanetare brita
nice, a declarat: „Aceasta este o 
realizare minunată, fără precedent. 
Ea reprezintă o nouă etapă impor
tantă în explorarea Cosmosului de 
către oamenii de știință sovietici. 
Informațiile pe care le va putea 
transmite stația „Luna-9" vor avea 
o mare importanță pentru astro
nomi și pentru alți oameni de ști
ință din întreaga lume. Savanții so
vietici vor obține informații pre
țioase pentru studiul evoluției și 
naturii Lunii. Pentru prima oară 
se vor obține informații direct re
feritoare la suprafața lunară, ceea 
ce este deosebit de interesant".

Cunoscutul specialist în domeniul 
tehnicii rachetelor, profesorul Ma- 
sao Sanukî, de la Universitatea din 
Tokio, a declarat că în istoria cu
ceririi Cosmosului, aselenizarea li
nă a unei nave cosmice constituie 
evenimentul cel mai important du
pă lansarea, cu nouă ani în urmă, 
a primului satelit artificial al Pă- 
mîntului, realizată de oamenii so
vietici.

★

MOSCOVA 4 (Agerpres). — In 
interviul acordat unui corespondent 
al agenției TASS, dr. Alia Mase 
viei, cunoscut astronom sovietic, a 
declarat, comentând rezultatele zbo
rului stației automate „Luna-9", că 
„noul asalt al Lunii s-a Încheiat 
cu o victorie".

Aselenizarea lină a stației auto
mate, a spus în continuare Alia

In nordul Irakului

Ciocniri între kurzi 
și trupele 
guvernamentale

TEHERAN 4 (Agerpres). — Pre
sa iraniană informează că în pri
mele zile ale lunii februarie s-au 
înregistrat noi ciocniri între kurzi 
si trupele regulate ale armatei ira
kiene în regiunea de nord a Ira
kului.

Ziarele „Kayhan" și „Le Journal 
de Teheran" publică informații po
trivit cărora detașamente ale kurzi
lor au inițiat acțiuni asupra ora
șului Mosul și Kirkuk — mari cen
tre industriale din nordul Irakului. 
In împrejurările orașului Kirkuk, 
trupele guvernamentale irakiene au 
pierdut circa 200 de soldați, morii, 
răniți sau prizonieri.

riență atomică subterană de mică 
intensitate.

• TEL AVIV. Golda Meir, fost 
ministru al Afacerilor externe al 
Izraelului, a fost aleasă în funcția 
de secretar general al partidului 
Mapai.

• DAR ES SALAAM. „Tanzania 
a botărît să suspende toate tran
zacțiile financiare încheiate cu Rho
desia, în semn de protest față de 
rasiștii albi care au acaparat în 
mod ilegal puterea", a declarat joi 
un purtător de cuvlnt oficial al gu
vernului de la Dar es Salaam.

Masevici, va permite să trimitem 
pe Lună cele mai diferite aparate, 
al căror scop va fi culegerea in
formațiilor științifice și transmite
rea lor pe Pămînt.

Alia Masevici a spus în înche
iere că această experiență „ne a- 
propie de ziua în care pe suprafața 
Lunii va păși pentru prima oară 
piciorul omului".

★
NEW YORK 4 (Agerpres). — Nu

meroase personalități științifice din 
Statele Unite au salutat aseleniza
rea stației automate „Luna-9". Dr. 
Edward Welsh, secretar general al 
Consiliului Național pentru spațiul 
cosmic, a declarat că aselenizarea 
lină a stației automate sovietice 
demonstrează pentru prima oară 
că suprafața lunară este solidă. El 
a apreciat că realizarea sovietică 
este încurajatoare pentru savanții 
americani care pregătesc trimiterea 
vehiculului lunar „Surveyor", cu atît 
mai mult cu cit „Luna-9" a putut 
transmite semnale radio după a- 
selenizare.

Potrivit relatărilor agenției Asso
ciated Press, în cercurile științifice 
americane se consideră că prta a- 
ceastă realizare Uniunea Sovietică 
se află înaintea Statelor Unite în 
ce privește eforturile întreprinse 
în direcția cercetărilor asupra Lunii.

„Luna-9“ 
transmite imagini 
ale peisajului 
lunar

MOSCOVA 4 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că vineri la 
ora 4 și 50 minute (ora Moscoveil 
stația „Luna-9" a început să exami
neze suprafața lunară și să trans
mită pe Pămînt imagini ale peisa
jului lunar.

După încheierea cu succes a a- 
selenizărîi line pe suprafața Lunii, 
a fost stabilită o trainică legătură 
radio cu stația „Luna-9". La 4 fe
bruarie au fost stabilite patru le
gături prin radio cu o durată to
tală de 3h 20‘.

In timpul acestor transmisiuni 
s-au obtinut informații telemetrice 
care au confirmat functionarea nor
mală a sistemelor de bord ale sta
ției. Transmiterea imaginilor peisa
jului lunar s-a efectuat la o co
mandă de pe Pămînt.

Criza de guvern 
din Italia continuă

ROMA 4 (Agerpres). — Criza de 
guvern din Italia a intrat in cea 
de-a zecea zi, fără însă să se poa
tă prevedea rezolvarea ei. Intrucît 
încercările fostului premier Moro 
de a cădea de acord cu liderii ce
lor patru partide politice, care au 
alcătuit precedentul guvern de 
centru-stînga asupra structurii vi
itorului program al guvernului nu 
au dus la nici un rezultat, preșe
dintele Republicii, Saragat, va pre
lua discuțiile sale cu președinții 
celor două camere ale parlamen
tului, precum și cu președinții gru
purilor parlamentare ale partidelor 
politice.

Potrivit observatorilor politici, în 
cazul cînd președintele Republicii. 
Saragat, nu va reuși =ă înlăture 
pînă la sfîrșitul acestei săptămîni 
piedicile care mai stau în calea 
formării noului guvern, perspectiva 
unei dizolvări a Camerei Deputa- 
tilor și a organizării unor alegeri 
generale anticipate va deveni imi
nentă.
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