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Atenție la calitate — 
tovarăși mineri de la Uricani

RĂSPUNDE 
PREZENT

“iConsfătuirea operativă ținută <^e 
dUnineață s-a terminat. Inginerul 
Mță jheorghe, șeful secției con
st: ucl ii metalice de la U.R.U.M.P. 
a intrat ingindurat în birou, a scos 
ița. dosar pe care l-a consultat cu 
atenție, apoi a chemat la el pe 
Chiș Teofil, șeful unei brigăzi de 
lăcătuși.

— Cărucioarele ne ard pe dege
te — i s-a adresat șeful secției de 
cum a intrat în birou. Minele au 
rîevoie de ele. 25 de bucăți tre
buie să terminăm înainte de sfîr- 
șitul lunii...

Lăcătușul s-a gîndlt citeva minu
te. A calculat ceva pe o hîrtie 
apoi a spus cu voce hotărîtă:

— Dacă le terminăm pînă Ia 22 
februarie — e tîrziu ?
:— Nu, e bine. Dar cuvîntul să 

fie cuvînt.
— N-aveți grijă.
Din ziua aceea, cei șase oameni 

■dirr echipa lui Chiș au lucrat la co- 
'manda cea mai urgentă — căru-

CARNET
£ ;

cidarele. In cursul zilei de 22 febru
arie, potrivit angajamentului asu
mat de brigadă, cele 25 de căru
cioare au fost gata, așteptînd să 
fie transportate la exploatările car- 
b litere.

—Borna Gheorghe șl brigada sa 
lortnată din cinci lăcătuși avea de 
terminal, pînă la finele lunii februa
rie mai minte comenzi. Pen
tru ca timpul să fie judicios folo
sii, șeful de brigadă și-a împărțit 
Й1 așa fel oamenii incit concomi
tent ei să lucreze la cîte două co
rt nzi. Bunăoară, în timp ce Gîț 
< HI și Benkovici Nicolae se în
deletniceau cu îndreptarea stîlpilor 
de ■ abataj, Medrega Nicolae și Pa- 
tO&l ‘Alexandru lucrau împreună cu 
Bârna Gheorghe la moaze.

Strădania depusă de întregul co
lectiv al acestei secții iese în e- 
vidență din rezultatele obținute. Pe 
luna ianuarie, de pildă, secția con
strucții metalice și-a depășit cu 20 
la sută prevederile planului. Da
torită muncii însuflețite a meseria
șilor, in frunte cu comuniștii, și 
luna februarie a fost încheiată cu 
succese. Numai între 1—24 ale lu
nii cantitatea planificată de piese 
de schimb a fost depășită cu 10 
tone. La fel se prezintă situația și 
la alte obiective. Astfel, au fost 
executate pînă la data arătată 70 
de tone tuburi de aeraj, 140 tone 
tuburi flanșate precum și 70 tone 
diferile construcții metalice.

Atunci cînd întregul colectiv 
răspunde cu entuziasm prezent la 
apelul pentru îndeplinirea sarcini
lor de plan, rezultatele nu întîr- 
zie să se vadă.

M. CHIOREANU

Colectivul minei Uri
cani și-a îndeplinit și 
deipășit sarcinile de 
plan în luna februarie. 
Este un succes demn 
de relevat. Mai puțin 
lăudabil este însă fap
tul că la mina Uricani 
calitatea cărbunelui 
continuă să nu se bu
cure de atenția cuve
nită. Astfel, conținutul 
de cenușă a fost depă
șit cu 4,6 puncte față 
de norma admisă. De
pășirea se datorește în 
cea mai mare parte 
faptului că la clasa gra- 
nulometrică de peste 
80 mm cenușa 's-а ri

dicat la 63,4 la sută; 
dovadă a lipsei de 
preocupare pentru ca
litate este numărul blo
curilor de șist mai mari 
ca 400 mm oare au fost 
în medie de 37 bucăți 
pe schimb. Acest lu
cru, pe lîngă consecin
țele tehnico-economice 
negative, creează mari 
greutăți și în fluxul 
telnologic al prepara- 
ției Lupeni și cauzea
ză neajunsuri în reali
zarea recuperării glo
bale și a producției 
nete.

In Directivele Con
gresului al IX-lea al 
P.C.R. se arată că este

necesar să se intensifi
ce în toate ramurile 
economiei naționale ac
țiunea de îmbunătățire 
sistematică a; calității 
produselor. De aceea, 
consider că îmbunătă
țirea calității .cărbune
lui extras și livrat tre
buie să constituie o 
preocupare de prim or
din а minerilor de la 
Uricani, aceasta fiind 
una din condițiile. . de 
bază pentru . satisface
rea nevoilor de produc
ție și' consum ale in
dustriei.

Ing. Elena GEORGESCU 
Preparația Lupeni

Ж
Bobinatoarea Cioacă Olimpia 

de la A.R.E. Vulcan, este evi
dențiată lună de lună în între
cerea socialistă pentru calita
tea bună a lucrărilor ce le e- 
xecută.
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IN OBIECTIV : 
cei ce pâteazâ 

onoarea colectiva

Cu aerul cel mai firesc din lume, 
fără nici o urmă de remușcare, sau 
cel puțin regret, omul în puterea 
vîrstei răspunde :

— Da, e așa. Am absentat nemo
tivat. Doar nu-i o crimă... Pămîntul 
nu s-a oprit în loc și nici...

Intr-adevăr, e așa cum spune el. 
Pămîntul nu s-a oprit; nici abatajul 
unde lucrează nu s-a surpat; nici 
vreo altă nenorocire nu s-a produs. 
Pămîntul se-nvîrtește, abatajul înain
tează în stratele din adîncuri, oa
menii continuă să trăiască, să lu
creze. $i totuși, omule în puterea 
vîrstei, ar trebui să-ți roșească o- 
brazul, să nu îndrăznești să-ți ridici 
privirea din pămint.

Guță Dumitru ts cheamă și ești 
vagonetar într-un abataj frontal la 
sectorul II al minei Aninoasa; faci 
parte dintr-o brigadă care numără 
mulți oameni vrednici. Dar brigada 
bate pasul pe loc, de luni de zile 
nu reușește să-și facă planul din 
simplul motiv că în cadrul, ei nu 
se prestează posturile planificate.

UNDE MERGEM ?
în ziua de

LA PETROȘANI
• Sala C.C.V.J. — 

ora 10, program artis
tic susținut de elevii 
Școlii populare de artă.

• Aula ІЛ4.Р. — ora ■ 
10, gală de box juniori 
în cadrul Turneului 
primăverii, intre forma
țiile Jiul Petrila, Mine
rul- Vulcan, Știința Pe
troșani, Minerul. Lupeni 
și Știința București.

• StadidnUl -JiiiP Pe
troșani — ora )5,45, 
meci amical de fotbal 
între Jinl-Petrila și Gaz 
Metan-Mediaș.

•Sala C.C.VJ. — 
ora ltf, adunare festivă (

6 martie
Zilei interna- 
femeii, urma- 

program ar
de orchestra 

ușoară a

închinată 
ționăle a 
tă. de un 
fistic . dat 
de muzică 
I.C.T. Paroșeni. •
-• Sala Teatrului de 

stat —* ora 19, premie
ră cil piesa „Simple co
incidențe" de Paul E- 
verăc.

LA PETRILA
• Sala clubului mun

citoresc — ora 9—ІЗ, 
concurs de șah.

LA LONEA
■ De la ora 9. între

ceri sportive îfi cadrul

Mulți membri ai brigăzii fac neiho- 
tivate. Printre aceștia, Guță Dutni- 
tru, ești cap de listă, cu 33 absen
țe într-un an (4 numai din luna ia
nuarie a.c.), căruia i s-au anulat 3 
luni la rînd foile de boală pehtru 
că în zilele cînd ortacii te știau 
bolnav, colindai bufetele și provo- 
cai scandaluri prin comună.

Leșa Nicolae te cheamă Și ești 
miner tot la un abataj frontal. Din 
luna august 1965 ai nu mai puțin 
de 31 nemotivate. Si știi că în lo
cul unui miner lipsă nu se poate 
plasa în abataj o 
țiune din frontal 
avansează, frînînd 
fîșii. ,

Mereuță loan te cheamă și ești 
muncitor în circuitul puțului prin
cipal, la orizontul IX; De prezența 
ta la „datorie" depinde aprovizio
narea brigăzilor de mineri din sec
tor. Absența ta din post produce 
stagnări în desfășurarea transportu
lui; minerii pierd ore prețioase, stau 
pe cărbunele rupt din strat și aș

echipă, și o por- 
stă pe ' loc, nu 
depilarea întregii

asociației Paringul Lo- 
nea.

• Sala clubului — 
ora 10, program artistic 
prezentat de formațiile 
de amatori aie căminu
lui cultural din Cimpa.

• Stadionul din Lo- 
nea — ora 15,30, meci 
amical de fotbal; între 
echipele Parîngu-Lonea 
și Pandurii-Tg. Jiu.

LA ANINOASA
• Pe terenul de 

hapdbal, la ora 10, meci 
de handbal între echi
pele Minerul-Aninoasa 
și Straja-Lupeni, iar pe 
stadion, cu începere de 
la ora 10,45, meci de 
fotbal între echipele 
sectoarelor minei.

(Continuare în pag. 3-a)

teaptă după vagonete. Dar parcă 
n-ai Ști toate acestea ? ! Și totuși...

Cățel Aurel, Cioată Florean, Apos- 
tu loan, Vraja Petru, Muscalu Du
mitru sau Giurgiu Petru te chea
mă și ești miner sau ajutor miner, 
vagonetar sau muncitor la întreți
nere. Cu toții aveți răspunderi, a- 
tribuții precise; oamenii v-au înves
tit 
pe

cu încrederea lor, s-au bizuit 
contribuția voastră în realizarea

Dan STEJARU

(Continuare în pag. 3-a)

Lecție Ia școala atelierului... •
„Profesorul1' — meseriașul cu ex

periența — sudorul Tunsoiu Ma
nea, șeful atelierului de sudură, de 
la sectorul IX al minei Vulcan, iar 
ucenicul — tînărul Nagy Carol, 
elev al Grupului școlar minier Pe
troșani.

In lupta cu minutele
Zilele trecute, trenul 

2 354, din a cărui gar
nitură se. formează apoi 
trenul 2 006, a fost în- 
tîrziat pe R.C.M.-ul Si- 
meria cu 17 minute, 
din. cauza trenului 205 
care a venit și el întîr- 
ziat de pe Regionala 
Craiova. Mecanicul Ba
laș Petre de pe loco
motiva nr. 230 024 care 
remorca trenul 2 354 
și-a dat seama ce în
seamnă această întîr- 
ziere pentru sutele de 
călători , și, : împreună 
cu fochistul Ungur Vio
rel, a început să dea 
lupta cu -timpul și dis
tanța. .Viteza trenului 
a fost mărită la maxi
mum și' kilometru după 
kilometru rămîneau în 
urmă. De la Subcetate 
pînă în stația Pui au 
fost recîștigate 2 mi 
nute. De aici urma să 
se atașeze locomtiva 
dublă, iar în doi, trea
ba merge mai bine...

Așa gîndea mecani
cul Balaș. înainte de a 
intra in stația Put Bu
curia i s-a spulberat

însă. Impiegatul de 
mișcare din stația Pui 
l-a anunțat că nu are 
locomotivă dublă și va 
trebui să remorce tre
nul de unul singur pî
nă la stația Baru Mare. 
Ca să remorci tonaj 
pentru două locomoti
ve cu una singură și 
să respecți totodată 
timpul de mers, niî-i o 
treabă tocmai ușoară. 
Totuși, mecanicul Ba
laș a reușit să respec
te timpii de mers de 
la Pui la Baru Mare: 
pînă aici însă s-au a- 
dăugat încă 4 minute 
la întîrzierea inițială. 
Mecanicul locomotivei 
duble/ Văideanu Ale
xandru a intrat la du
blarea trenului 2 354, și 
garnitura-, o pornit.

"A urmat: o adevăra
tă luptă cus minutele. 
Din Baru Mare pînă la 
Băriița sînt o seamă de 
ratnpe lungi ■ și curbe 
aspre' care opun rezis
tență înaintării trenu
lui. Totuși cei doi’me
canici și doi fochiști 
erau un singur gind:

readucerea trenului în 
grafic și plecarea tre
nului 2 006 din stația 
Petroșani conform pla
nificării. Preocuparea 
mecanicilor și. a fochiș- 
tilor, cunoașterea profi
lului liniei și buna , în
treținere a locomotive
lor a făcut ca pînă ,Iă. 
Banița să fie recîști-' 
gate 8 minute. La Bă
nită, locomotiva dublă 
a fost detașată, urmînd 
ca trenul să fie remor
cat mai departe cu o 

.singură ' locomotivă. 
Mecanicul Balaș a con-' 
tinuat lupta cu minu
tele sosind în Petroșani- 
cu numai 6 minute în- 
tîrziere 1 ColecSvursta- 
tiei Petroșani și. cel -al’ 
reviziei de vagoane-au, 
depus și ele : un .efort 
deosebit pentru scljim-. 
barea rapidă a loco
motivelor și atașarea 
vagoanelor, astfel incit 
călătorii din trenul 
2 006 au plecat conform 
graficului 1 - .,

L CRIȘAN " ’ ’ ’ 
operator R.CLM.



STEAGUb ROS»

SUPERLATIVE
CSL MAI „FRlNT" ȘIR DE 

MUNȚI NN LUME este lanțul 
Carpatic. Explicația fenomenu
lui este aceea că la formarea 
■■■Uler, In convulsiunile geo- 
lagfce din era terțiare, masele 
da roci s-au izbit mai întii de 
авшЦП Clmerici — surpați in 
aiteeul plmintului Moldovei 
de axl — care i-au împins 
tpre mlazixi. Apoi, s-au lovit 
de temelia munților — mult 
■ai bltrinl — al Măcinuluf 
«re in ratele de milioane de 
aal de la formare au fost roși 
de ape și vfnturi dar a căror 
rezistența in adinclme a de
terminat crearea in dreptul lor 
a cotului apusean al munților 
Carpați. După aceasta, Carpații 
fac un nou cot spre miazăzi, 
avind numai pe teritoriul țării 
noastre trei schimbări de di
recție.

СИ. MAI VECHI DOCU
MENT SCRIS găsit de arheo
logi in Europa este papirusul 
din mormintul unei căpetenii 
a fostei cetăți antice Callatls 
(Mangalia de azi). Papirusul 
are 2 400 de ani și conține un 
act de laudă șl mulțumire din 
partea cetățenilor cetății Calla- 
tis pentru activitatea depusă 
In folosul obștei de către res
pectiva căpetenie.

* CEL MAI MARE MOZAIC 
ANTIC DIN EUROPA este cel 

< descoperit in anul 1959 Ia Con
stanța, avind o suprafață de 
peste 2 000 m p. Mozaicul Îm
podobea podeaua marii săli 
a palatului cu patru etaje care 
servea ca antrepozit șl bursă 
de mărfuri fn portul antic To
mis.

CELE MAI ÎNTINSE Șl MAI 
BOGATE PĂȘUNI ALPINE din 
Europa se află pe crestele 
munților Carpați. Aici pasc cele 
mai numeroase turme de oi de 
pe continent, socotite la su
prafața de teren. De obicei, a- 
cestea iernează in cîmpii, răs-. 
flrfndu-se pină fn Dobrogea, 
de unde se întorc primăvara 
In munți.

CEA MAI FRUMOASA PEȘ
TERA din țara noastră este 
aceea din munții Căliman. A- 
flată Intr-un străvechi coș vul
canic, ea are concrețiuni din 
Hihonit (oxid de fier) și cao- 
lin. Trepte, coloane, arcade, 
nișe se întind pe sute de metri 
de galerii, într-o feerie de cu
lori în nuanțe de roșu, brun 
Șl alb. Dintr-o boltă picură Sta
lactite de culoarea porțelanu
lui, ocrotind o lume înmăr
murită și tăcută, ca într-un 
basm. Peștera este singura for
mație carstică din lume, cunos
cută pînă acum, care s-a for
mat într-un masiv de origină 
vulcanică, ale cărui cavități 
sînt săpate în oxid de fier și 
caolin.

(Agerpres)

A

SINT NECĂJIT
Avea tot ce-i trebuia ca să fie 

un tip bine! Pălăria de 50 și ceva 
de Iei ii cădea minunat peste lațele 
întoarse la spate gen „coadă de 
rățoi". Fularul cu motive orientale 
era înnodat savant sub reverele pal
tonului de ultimă croială „deasupra 
genunchilor", lăsînd să se vadă pan
talonul de culoarea oului de rață.

In plus, avea ceea ce-mi inspira 
respect: ciocul 1 Ei, ciocul ăsta îl 
„aranja" grozav. îi dădea un aer 
distins care impunea, Cînd și-a fă
cut apariția în compartiment, mi-am 
controlat involuntar ținuta, cu toa
te că era destul de decentă. Și-a 
aruncat degajat valiza în plasă pes
te servieta mea în care aveam niște 
ouă fierte, a scos un pachet de ți
gări Snagov, a tras din el o „Mă- 
rășească", ml-а cerut chibrit, și-a 
aprins-o și a intrat în vorbă.

— Mergi departe ?
— La Petroșani, zic eu, cu toate 

că nu-mi aduceam aminte să fi 
băut servus cu el.

Cînd a auzit cuvîntul „Petroșani", 
a făcut o grimasă zbîrlindu-și cio
cul.

— Eh! Am fost și eu pe acolo. 
Cunosc. Lucrezi la mină ?

—- Da, la Aninoasa.
— Aninoasa, Aninoasa... Hm! 

Nu-mi aduc aminte, făcu el ginditor, 
slobozind un covrig de fum. Stai 
prost tinere (tînărul eram eu), cit 
se poate de prost!

Mă gîndeam că fiind cam o- 
bosit, rezolvasem niște probleme

urgente-n Capitală, oi fi arătînd 
cam șifonat la față. Totuși am în
trebat :

— Cu ce anume ?
— Cu distracția, făcu el sculu- 

rind scrumul pe lingă scrumieră.
Nu sînt vanitos, dar imediat s-a 

trezit în mine patriotismul local:
—■ Nu stăm prost de loc! Avem 

cluburi, Teatrul de stat din Valea 
Jiului, cinematografe și...

— Dar cu muzica ce faci ?
— Avem o setnisimfonică, o ope

retă la Petrila, formații de amatori 
de rnuzică populară șl ușoară..,

— Eh, făou el, nu muzică de 
somn puiule! (puiul tot eu eram), 
una așa a la Modugno sau Sara 
Monțiel aveți ?

He, mi-am zis în gind m-a în
cuiat bărbosul.

— Păi avem în regiune ansam
blul de estradă de la Deva, muzică 
ușoară, coregrafie, momente vesele.

— Da!... ar fi ceva. Și ce spec
tacol ai văzut ultima dată ?

Fi-ți-ar țăcălia a naibii, îl grati
fic eu tot în gind, de unde știi tu 
că estrada din Deva n-a mai dat 
pe la Aninoasa de nu mai țin min
te!

— Păi să vezi, eu n-am reușit 
să.„

— M-am prins, făcu el netezin- 
du-șl cu mina „frumusețea" de 
cioc; ești in restanță cu muzica 
ușoară. Ceau ! cobor la prime! Și-ți 
înșffcă valiza cu care-mi terciuse

gustarea ’pentru drum și mă lăsă cu 
gîndurile mele.

Ca să vezi cum te poate prinde 
pînă și unul d-ăsta cu cioc că ești 
de la Aninoasa. Tare-я amărît!

De ce ne-o fi ocolind pe noi, a- 
ninosenii, ansamblurile de estradă ?

Piteștiul nu vine, O S.T.A. nu pro
gramează nimic și nici Deva nu 
vrea să știe de noi.

Avem public bun, sală bună, sce
nă bună, numai bunăvoință nu se 
găsește pe la conducerile formații
lor profesioniste.

Adică aninosenii nu sînt iubitori 
de spectacole bune î

Sau latura comercială primează 
cînd se face progrâmarea unor a- 
semenea turnee?

Avea dreptate ăla cu cioc.
Noi aninosenii ștăm prost la Ca

pitolul ăsta.
Uite de aceea sînt necăjit.

Gheorghc NEGRARU

AFORISME
• Adevdru/ așienpid, numai min

ciuna e grăbită (A. VLAHUȚĂ).

• Amintirile — o munca ce ne 
vine de undeva de dincolo de o- 
rizont (G. IRBĂILEANU).

• Cine cunoaște lumea știe ce 
multa schimbare aduc anil (M.. E- 
MINESCU).

• la seama, Iu care te crezi pu
ternic pentru ci știi sa te ascunzi. 
Are să fie o vreme Cin# di să te 
cauți și n-ai să te mai găsești (A. 
VLAHUȚĂ).

• Tot clinele iese din iarna, dar 
numai pielea tui știe (ANTON 
PANN).

• Doliul este umbra ce-o atun
ci cei duși in altă lume asupra 
chipurilor celor rămași pe pâmlnt 
(M. BMINESCU).

• Toți sintem Iritabilii expresivi 
sini numai unii (1. L. CAR AGI ALE).

• Toi ceea ce iubim cu mare 
poftă, cu mare lesnire credem (D. 
CANTBMIR).

• De multe ori limba taie mai 
mult decît sabia (ANTON PANN).

(Agerpres)

MOZAIC

ȘTOAT»
Specii de insecte din 

perioada glacială trăiesc 
la Poiana Stampei, în 
bazinul Domelor? Unele 
dintre ele — cum ar îi 
furnica de tinoave — 
pot fi întîlnite cu greu 
doar în Groenlanda sau 
in bordul Siberiei.

In imobilul de pe str. 
Ștefan cel Mare nr. 14, 
din Gluj, a fost înfiin
țați în 1870 prima sce
nă de teatru din Tran- 
sâvaaia ? Aici s-a des
chis nu de muM un club 
at oamenilor de artă dir 
tooalttate.

Intilntre pe drumul aerian al cărbunelui.

CA ?...
de V. Alecsandri. Bi
blioteca mai deține ma
nuscrisele „Papagalul 
simpatic" de același au
tor, studiul „Răsunete ale 
pindului în Carpați" de 
Al. Odobescu, poezii în 
manuscris de G. Coș buc 
și Al. Macedonski, scri
sori autografe ale lui V. 
Alecsandri, Jean Bait, 
Victor Hugo, Emile Zola!) 
Jules Verne.

Cernei. Lucrarea, iluzo
rie pentru tehnica ace
lor vremuri, trebuia să 
dea o nouă albie Cer
nei în aval de Orșova. 
Dar anul prevăzut ca 
termen în stipulațiile cu 
austriecii a trecut repe
de, iar Cerna a rămas 
și astăzi în vechiul său 
făgaș, străbătind una din 
cele mal pitorești) locur 
muntoase din Banat.

fabrica „Solea", din nor
dul Moldovei, in beciul 
construit pe vremea tul 
Tomșa Vodă, între anii 
1613-1620? Săpat intr-un 
deal din apropierea fa
bricii cu zidăria sa de 
piatră, beciul asigură o 
temperatură constantă 
necesară fermentației be- 
rel. Instalațiile adăpos
tite aici au o capacitate 
de 600 de vagoane.

Acum mei bine de 223 
de ani s-a internat 
schimbarea cursului Ger- 
nei? Urmele de con
strucție, ce se pot vedea 
la cîteva sute de metri 
de gara Topleț, între li
nia ferată și meiul de 
piatră al muntelui, vor
besc de intențiile arma
tei turcești, care, după 
încheierea războiului și 
a păcii din 1739, au în
cercat să-și mențină un 
cap de pod pe Valea

In comuna Zău de 
Cîmpie, raionul Luduș, 
există un castei care în 
intenția constructorilor, 
prin cele palm turnuri, 
52 de încăperi și 365 de 
ferestre, trebuia să a- 
mintească astfel numărul 
anotimpurilor, săptămî- 
nilor și zilelor anului ? 
Castelul, devenit monu
ment istoric, găzduiește 
astăzi copii orfani care 
învață și trăiesc aici.

ffl

I

Potrivit datelor exis- 
mte la Institutul de ge- 

..atrie din București, la 
începutul . acestui ай 
trăiau în România peste 
400 de persoane In vîrstă 
de 100 de ani și mai 
mult. Alți circa 2 000 de 
bărbați și femei șl-au 
sărbătorit, in cursul a- 
nulul, Intre 95 și 99 de...
primăveri. Două treimi 
dintre cei mal bltrinl 
ononi din țară sînt fe-

(Agerpres)

■

Problema radiocomu- 
nicațiilor în mină, di
ficilă din cauza condi
țiilor speciale de pro
pagare a undelor elec
tromagnetice în subte
ran, a găsit o rezolva
re prin construirea de 
către un grup de ingi
neri șl tehnicieni de le 
catedra de radloeomu- 
liieații a Institutului 
politehnic din Bucu
rești a urnii radiodis- 
pecer pentru minele 
Fllipeștii de Pădure. In 
prezent, cu ajutorul 
stațiilor de emisiune și 
recepție tranzistorizate 
mecanicii de pe loco
motivele de mină pot 
comunica bilateral, cu 
stația fixă a dispeceru
lui din orice punct *1 
galeriilor în care s-ar 
afla. Prin simpla apă
sare a unui buton și 
ridicarea receptorului 
telefonic, mecanicul lo
comotivei intră în le

gătură cu dispecerul, 
iar acesta, la rîndul 
lui, poate transmite 
dispoziții ia orice colt 
de mină.

£
Săpăturile arheologi

ce din ultimii ani au 
dat la iveală o serie 
da documente cu ca
racter artistic cere în
tăresc și fundamentea
ză teza largilor preocu
pări muzicale ale lo
cuitorilor meleagurilor 
noastre. Diatînd din 
secolul al IV-lea cele 
două fragmente de „au- 

■los", -descoperite în 
mijlocul cetății milita
re de la Sucidavo, sînt 
considerate ca primele 
instrumente de suflat 
apărute pe teritoriul 
Olteniei de azi. Am
bele fragmente au fost 
confecționate din os 
de pasăre, primul a- 
vînd patru orificii pen
tru degete, iar al doi
lea — spart pe toată 
lungimea superioară a 
tubului — relevă exis
tența unui singur ori
ficiu.

începutul secolu- 
jfii nostru, mai exact 
la 1 aprilie 1910, petru 
tineri români — toți 
îmbrăoați în costume 
naționale — au plecat 
din București pentru a 
face o Călătorie în ju
rul lumii. Dintre toți, 
numai Dumitru Dan a 
reușit să lupte cu toa
te piedicile, realiziod 
100 000 km străbătuți 
pe jos. Bilanțul glob- 
troterului român con
semnează trecerea prin 
1 500 localități din 74 
țări, precum și... rupe
rea a 497 de perechi 
de opinci, deteriorarea 
a 28 costume naționa
le etc. Astăzi, după e 
activitate de 40 de ani 
in cfmpul muncit Du
mitru Dan, om cu pâr 
cărunt și bogate amin
tiri, trăiește la Bu2ău, 
respectat de concetă
țeni și, bineînțeles, În
drăgit de cei tineri, că
rora le povestește ade
sea despre peripețuid 
Călătoriei lui în jurul 
lumii.

(AgerprM)

Radiografii pe hîrfie obișnuită
MOSCOVA. — Un grup de specialiști sovietici a realizat a* 

paratul „Kontrast", care permile să se obțină radiografii pe hîr- 
tie. Aparatul „Kontrast" este de dimensiuni reduse, El posedă un 
dispozitiv de încărcare, unul de developare și unul de fixare. In 
loc de peliculă roentgen, în casetă se pune o placă specială. Apoi 
caseta este introdusă în aparatul roentgen și se face fotografia, 
care este developată fără chimicale lichide. Pe placă se aplică O 
foaie de hîrtie obișnuită de scris și imaginea se transpune pe ea. 
Pentru ca imaginea să fie trainică, ea este fixată printr-un proce
deu uscat. Toate aceste operații nu durează decît 2-3 minute.

Aparatul „Kontrast" lucrează la lumina zilei, și pentru folosi
rea sa, nu este nevoie de laboratoare speciale și nici de chimicale 
speciale. Pe una și aceeași placă se pot face cel puțin 2 000 radio
grafii extrem de clare.

Tratament rapid aplicat
Medicul american Milton Cobey, 

profesor la Universitatea George
town din Washington, aplică un 
nou tratament în caz de fractură 
a membrelor inferioare. Tratamen
tul constă doar în sudarea părților

la fracturi
fisurate cu ajutorul unei substanțe 
adezive speciale badijonarea in 
exterior a piciorului cu aceeași 
substanța, după care bolnavul poa
te umbla la 24 de ore după apli
carea acestui tratament.

Mumii și amulete descoperite In Chile
SANTIAGO DE CHILE. — O importantă descoperire arheolâ- 

gică a fost efectuată în provincia Arica din Chile. Ea demonstrea
ză că, cu multe mii de ani în urmă, pe teritoriul actualului stat 
Chile a existat o civilizație superioară sau cel puțin egali cu cea 
din Egiptul antic. In urma unor săpături, arheologii au scos 1* 
iveală mumii ale unor copii similare celor descoperite In regiunile 
locuite de popoarele primitive în Africa, precum și amulete foar
te valoroase asemănătoare cu cele ale faraonilor egipteni, aparți- 
nînd populației vechi încă. Profesorii și cercetătorii chilieni spori 
ca prin această descoperire să se confirme unele tae emise de ei 
cu privire la emigrarea succesivă a populației în antichitate



В flvi spre imtaRătățirea
CMedivui Fabrici de 

fire иійсШе „Viscota" 
dBu Ілфам »-a angajat 
«I ргоЛасЯ in кем an 
5000 kg fire de mătase 
peste prevederile plano 
ha. iar Ла Întreaga pro 
rtarțin, OM la Sută să 
fie de calitate extra plus 
prima Pentru îndeplini - 
rea acestui angajament 
s-au preconizat măsuri 
eflcSenSe, menite să asi
gure condiții de realiza
re ritmici a producției 
Printre aceste măsuri st 
numără respectarea cu 
strictețe a parametrilor 
de fabricație la desfibra- 
luare, premaiurație si 
santogenare, repararea 
cărucioarelor deteriorate 
din secțiile filatură și 
finisaj textil, formarea 
unei echipe speciale pen
tru spălarea filierelor, 
mărirea duratei de spă

Operația 
a reușit

Șomănescu Aurel л-are decit pa
tru ani. E prea mic ca sa-și dea 
seama cile griji și căutări a prici
nuit cazul său, din ziua cînd s-a 
ars, jucîndu-se cu locul. Știe doar 
că la țipetele irăților sdi au venit 
vecinii și i-au smuls cămășufa, ca
re ardea pe el. Apoi a venit o ma
șină mate, albă, cu care l-au dus 
la spital.

f Jocul cu locul i-a pricinuit co- 
pilutut arsuri grave. Doar o opera
ție reparatorie il putea salva. Ce-i 
drept, asemenea operații au mai 
lost făcute aici în ultimul timp, in 
casun de arsuri întinse. Dintr-o 
astfel de situafie gravă au fost sal
vați minerul LOtincz losif, barma- 
na Burlan Ioana care au fost in
ternați ln spitalul din Lupani. A- 
cum se punea problema salvării 
copilului...

...Aurică dormea adine neștiind 
nimic de cele ce se petreceau fn 
jurul lui, de dezbaterea cazului lui, 
de către chirurgii spitalului. Dis
cuțiile pe marginea expunerii me
dicului Dalimahn Kurt, despre me
toda de inlocuîre a pielii de pe su
prafața arsă, stfrnise interesul în
tregului colectiv de medici preocu
pați de reușita operației. Și ziua fi
xată pentru această operație grea 
a sosit. Dr. Dailmann, medicul ope
rator, cu toată siguranța in reușită, 
era-jemofionat. Micul pacient a fost 
adus în sala de operație. Concen
trate la comenzile scurte ale medi
cului operator ajutoarele lui păreau 
niște automate care răspundeau la 
comenzile unui creier ' electronic. 
Intrata erau de preocupați de reu
șita operației, incit nici unul nu 
observa cum trece timpul...

Operafia a reușit. Medicul ope
rator, asistenta Popa Eugenia, su
rorile medicale Etos Reghina, Bo- 
roș Agneta, Madarasz Maria, pre
cum și ceilalți chirurgi care au 
contribuit la reușita operației și-au 
făcut încă o dată datoria, salvind 
viata micului pacient.

MARGARETA MICA

PROGRAM DE
5 martie

RADIO
PROGRAMUL I: 6,00 BULETIN 

DE ȘTIRI. Sporti 6,05 Concert de 
dimineață; 7,00 RADIOJURNAL; 7,15 
Pagini alese din albumul muzicii 
de estradă; 7,30 Melodii populare; 
7,45 Melodii tinerești —- muzică 
ușoară; 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,13 
„Toată lumea cîhtă" — muzică 
ușoară; 8,30 TEATRU LA MICRO
FON PENTRU COPII: „OCTAV 
BÂNCILĂ" 9,30 Selecțiuni din ope
reta „Lysistrata" de Gherase Den- 
drino,- 9,45 Jocuri populare; 10,00 
TRANSMITEM PENTRU SATE; 10,40 
„Intîlnire cu voioșia" — muzică 
ușoară; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,05 Emisiune de folclor,- 11,30 Din 
succesele muzicii ușoare romftnesti; 
12,00 DE TOATE PENTRU TOȚI: 
13,00 RADIOJURNAL,- 13,13 MIC 
DICȚIONAR DE MUZICĂ UȘOA
RĂ,- 14,15 Cîntece de nuntă și jo
curi populare; 14,50 Varietăți muzi
cale; 15,45 „Dragu-mi-i în sat să 
joc*,- 16,32 CIntă Gică Petrescu,

lare a bobinelor, întări
rea controlului de cali
tate la punctele de re
cepție.

Toate aceste măsuri 
conduc spre același 
scop — îmbunătățirea 
calității firelor. Intr-O a- 
dunare generală de par
tid, ținută nu de mult, 
s-a analizat felul în ca
re se aplică aceste mă
suri. Mai multi comu
niști, printre care Dat- 
loezi Dânllă, lancu Au
relia, Martonossy Imola 
au reliefat necesitatea 
măririi capacității de 
spălare a bobinelor.

Propunerile făcute de 
adunarea generală con
ducerii întreprinderii 
prind viață. Intr-o sală 
învecinată cu hala ma
șinilor de fila], s-a ame
najat o nouă spălătorie 
de bobine, încăpătoare

și bine ventilată. Noua 
Spălătorie de bobine a 
intrat parțial In funcție 
la începutul lunii trecu
te. Acum se lucrează 
aici la montarea unui 
injector șl a cîtorva 
baterii de spălare. La 
terminare, Capacitatea 
secției va fi de 9 600 
bobine pe zi.

înlocuirea vechilor ba
terii de spălare, care e- 
manau săruri și oxizi, 
cauzind nuanțări neper- 
mise și un luciu diferit 
care depreciază firul de 
mătase, precum și mă
rirea capacității de spă- 
iare, permite creșterea 
duratei de Spălare a bo
binelor cu două și chiar 
3 Ore. Aceasta realizare 
este o filieră spre îmbu
nătățirea calității firelor 
de mătase. Rezultatele 
de pînă acum permit

O nouă formă de plată a primelor 
la asigurările de persoane
Administrația Asigurărilor de Stat 

— AD.A.S. a Introdus o nouă for
mă de plată, pe bază de „consim- 
țSmînt scris", a primelor la asigu
rările de persoane. Conform aces
tui nou procedeu asigurați! au posi
bilitatea să împuternicească prin- 
tr-un consimțămînt scris, pe plăti
torii de Salarii să achite pentru ei 
primele de asigurare din drepturile 
bănești ce li. se cuvin,

Consimțămîntul poate fi dat la în
cheierea contractului de asigurare

In această „grădină" cu acoperiș de sticlă se pregătesc răsadurile de flori care vor înfrumuseța 
orașul Petrila.

16,45 Muzică populară; 17,00 In 
lumea canțonetei; 17,14 Mozaic mu
zical; 17,40 Muzică ușoară româ
nească; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 Radio atlas; 18,15 Surprize du
minicale; 18,35 Invitatul emisiunii 
noastre : Mihail Știrbei; 19,00 Mu
zică populară cerută de ascultă
tori; 19,30 Formația Gelu Solomo- 
neScu; 19,55 Melodia zilei; 20,00 
RADIOJURNAL. Sport; 20,15 TEA
TRU LA MICROFON: „FEMEIA 
ÎNDĂRĂTNICĂ" de William Sha
kespeare; 21,33 Noi înregistrări de 
muzică populară; 21,50 Valsuri,- 
22,00 RADIOJURNAL. Sport; 22,25 
Carnavalul ritmurilor; 23,08 Festi 
valuri muzicale internaționale; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 6,00 „Strune ve
sele" — muzică de estradă; 8,30 
BULETIN DE ȘTIRI; 6,35 Emisiune 
de cîntece și jocuri; 7,00 Muzică 
ușoară- 7,15 Uverturi la opere co
mice 730 RADIOJURNAL. Sport;

firelor •
colectivului fabricii să 
întrevadă intr-un viitor 
apropiat, nu numai rea
lizarea planului privind 
calitatea, ci chiar și de
pășirea lui. Dacă în 
curtul lunii februarie 
s-au dat 64,1 la sută pro
duse de calitate extra 
plus prima, față de 61,9 
la sută cu cit s-a înche
iat anul trecut, există 
garanția ca prin această 
filieră și celelalte mă
suri tehnlco-orgăinizatori- 
ce luate Să se asigure 
succesul Scontat. Rămîne 
ca întregul colectiv al 
fabricii să folosească în 
continuare toate posibi
litățile existente în ve
derea îmbunătățirii con
tinue a calității firelor 
de mătase.

M. LUPENEANU

sau în cursul valabilității acestuia 
și poate fi revocat oricînd, la ce
rerea asiguratului.

Această formă nouă de plată a 
primelor de asigurare permite de
servirea în mai bune condiții a a- 
siguraților $1 le dă posibilitatea de 
a beneficia permanent — prin pla
ta la termen a primelor de asigu
rare ți prin reînnoirea la timp a 
asigurărilor — de drepturile care de
curg din contractele de asigurare.

(Agerpres)

7,50 Sheila interpretează melodii dis
tractive; 8,00 Clubul voioșiei; 8,30 
,,In Bucut eștiul iubit"; 8,45 Folclor 
muzical din diferite regiuni ale pa
triei; 9,10 Muzică ușoară; 9,30 ORI
ZONT ROMÂNESC; 9,45 „Slăvită 
fii, Republică" — program de cîn
tece patriotice; 10,00 Anunțuri și 
inuzlcă; 10,15 Opera și Interpretul 
preferat; 10,30 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,35 Cîntece șl jocuri populare din 
Moldova; 11,00 Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice a Fi
larmonicii de stat „George Enescu". 
In pauză: Actualitatea cinemato
grafică; 13,18 Concert de prim; 
14,00 RADIOJURNAL Sport,- 14,10 
Muzică ușoară; 1430 Cine știe cîș- 
tigă; 15,15 Piese mici, mari inter- 
preți,- 15,30 Luminile rampei. Din 
spectacolele Teatrului de operă șl 
balet; 16,00 Medalion: DUMITRU 
CHIRI AC; 16,30 ȘTONTĂ. TEHNI
CĂ. FANTEZIE; 17.00 Miniaturi in
strumentale; 17,15 Racfiahil etntăre- 
țel Annette: 17,30 INțlMPLĂRILE 
NEOBIȘNUITE ALE UK GRUIA 
GRO2OVANU, 18,00 .Noutățile dis
cului romlnese"; 18.45 Din reperto

[9WMI BKfflfO - Hff ÎHLfflT
Muncitorii pietrari da 

Ia cariera do calcar 
RVnița au obținut zilele 
acestea un succes în
semnat t îndeplinirea și 
depășirea angajamentu
lui de întrecere în cin
stea aniversării parti
dului.

Muncind cu elan, co
lectivul de aici a reu
șit să dea peste sarci

nile de plan ale prime
lor două luni mai mult 
de 5 000 tone calcar 
metalurgic; planul pro
ducției fizice pe luna 
februarie a fost reali
zat în proporție de 
100,3 la sută, iar pla
nul Valoric de 103,2 la 
sută.

O contribuție de sea
mă ia Obținerea aces

Oameni care nu roșesc
(Urmare din pag. l-a)

țelului comun. Dar voi cum 
justificați această încredere ? Prin 
2-3 absente nemotivate în fiecare 
lună osumînd de-a lungul unui an 
zeci de nemotivate îl Nu, nu se o- 
prește pămînțul, nu se Surpă mina, 
nu se produce nici o nenorocire! 
Der... Ascultați părerea șefului sec
torului vostru — ing. Stănescu Vir
gil:

— Colectivul nostru are o rănu- 
nere în urmă de la începutul anu
lui de peste 3 000 tone cărbune. Mo
tivul ? Avem și linie de front, am 
pus la punct și aprovizionarea, dis
punem și de efectiv. Și totuși n-avem 
oameni! Lucrăm în stratele subțiri, 
în abataje cu randamente fflîcli 
realizarea preliminarului necesită, 
așadar, c plasare corespunzătoare. 
Și aici, dăm de belea. In loc să 
plasăm abatajele cu cîte 7 850 de 
posturi, cît e planificat, în ianuarie 
am reușit să plasăm abia 7 000. 
Nu acoperim posturile planificate 
din cauza absențelor nemotivate Și 
a îmbolnăvirilor, in prima lună a 
anului am deținut „recordul" pe 
mină cu nemotivatele — 108 absen
țe la care se adaugă și foile de 
boală.

riul Măriei Tănase; 19,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 19,03 Vă invită la dans 
orchestrele; Gandymen, Cornel Po
pescu și Roger Danneels; 19,45 
MARI CUPLURI ALE IUBIRII: RO- 
MEO ȘI JULIETA; 20,15 Cîntă 
Elena Zamora; 20,30 Parada melodi
ilor de dans; 21,00 RADIOJURNAL. 
Sport,- 21,15 Din creația compozi
torului Radu Serbam 21,35 Din nou... 
dans!; 23,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
23,10 Muzică ușoară și de dans; 
0,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
6 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Expresul Paris—MQnchen; REPU
BLICA : Trageți în Stanislas; LO- 
NEA: îndrăznețul Pardaiuan,- ANI- 
NOASA: Merii sdlbatici; LIVE- 
ZENI: Răzbunătorul; VULCAN: A 
trecut o femeie; CRTVUHA: Sedusă 
$î abandonată.

tor succese au adus-o 
brigăzile minerilor Cita* 
lu Ghaorghe, Toii 
Francisc, Vladislav Mar- 
cu, Blaj Constantin, 
Kiss Ioan, Găitănaru 
Mihalache și minerii 
perforatori Dragotă Ru- 
salim, Portec Dionisie, 
Boboacă Naagu ți Do- 
bre Voicu.

Să-l ascultăm și pe șeful exploa
tării, tovarășul Ledrer Iosif:

— Ce înseamnă nemotivatele ? 
Să facem un calcul: să înmulțim 
numărul absențelor nemotivate pe 
mină — 194 pe ianuarie a.c., cu 
productivitatea planificată — 1,40. 
Rezultă cifra 261. Sînt tonele de 
cărbune pe care le-am pierdut. Or, 
depășirea cu această cantitate ne-ar 
fi prins foarte bine !

Deci, să mai stăm de vorbă, să 
vă privim încă o dată — recOrd- 
meni ai absentelor — în lumina con
secințelor ce le generați prin ne
motivatele voastre „nevinovate". Nu 
se oprește pămînțul... dar brigada, 
sectorul în care lucrați sînt de 
luni de zile sub plan. Ortacii, oa
menii colectivului din care faceți 
parte își intensifică eforturile pen
tru a vă suplini vă „țin în spate", 
spre a mai recupera din „minusul" 
ce amenință colectivul. Și totuși 
roșesc, sînt măcinați de remuședre 
pentru că sînt un colectiv codaș. 
Pentru ce, din cauza cui această re- 
mușcare ? Din cauza voastră care, 
lipsiți de remușcări, de calitatea de 
a putea roși, absentați cu nemilui
ta, frînînd mersul înainte al între
gului colectiv — fără să conside
rați aceasta o „crimă" I

E evident, unde e deficitar colec
tivul din care faceți parte? La ca
pitolul educație! Oamenii care ro
șesc pentru voi, n-au reușit încă 
să vă facă să roșiți! Grupele sin
dicale, ne-a informat tov. Feler Ni- 
colae, președintele sindicatului mi
nei, discută în flecare lună în șe
dințele lor nemotivății. Conduceri
le sectoarelor, ne-a adus la cunoș
tință șeful minei, aplică și sancțiuni 
împotriva celor indiscipllnațl. Am 
mai aflat că unii sînt satirizați din 
cînd în cînd și la „televizorul" din 
curtea minei. Dar am făcut oare 
prin aceasta totul și putem consi
dera justificată exclamația „ce să 
mai facem cu ei ?“ Nu, categoric 
nu! De ce nu simte omul din pri
ma zi, după ce a absentat nemo- 
tivat. Oprobiu! colectiv ? De ce să 
fie uitat șl abia după încheierea 
lunii să-și audă numele îhtr-un re
ferat, alături de alte nume ? De ce 
nu-i judecat pe loc, a doua zi du
pă ce a absentat, în sala de apel 
sau în abataj ? Atunci e momentul 
să fie făcut să roșească, să fie ju
decat cu asprime pentru faptele lui 
reprobabile de colectivul pe care 
l-a jignit. Iată unde e rolul gru
pei sindicale, al maistrului minier, 
al brigadierului preocupat de o- 
noarea brigăzii sale, a fiecărui 
om I

Oameni, faceți-i pe cei ce nu ro
șesc cînd ar trebui să roșească, fa
ceți. să simtă zidul ' monolit ai 
unei opinii publice intolerante față 
de atitudinea lor sfidătoare la a- 
dresa concepției noastre despre 
muncă și viață !

UNDE MERGEM ?
(Urmare din pag. l-a)

LA VULCAN
• Arena de popice, de la ora 9, 

întrecerile de popice între echipele 
asociațiilor sportive Minerul-VulcaU 
și Viscoza-Lupeni.

• Pe stadion — ora 15, meci de 
fotbal între echipele Minerul Vul
can și Știința Petroșani.

• sala clubului muncitoresc, la 
ora 17 și la ora 20, concert de mu
zică ușoară prezentat de formațiile 
din localitate urmat de o reuniune 
tovărășească.

LA LUPENI
• Sala Palatului cultural — ora 

10, matineu pentru elevi cu piesa 
„Sfîntu* Mitică Blajinu", prezentată 
de Teatral de stat din Petroșani.

• Sala de sport, orele 10—13. 
continuă etapa regională a campio
natului renublican de box seniori.
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CAIRO

Lacririle Comisiei 
•monice mixte 
re»âno-egipiene

CAIRO 4. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Optică, transmite: La | 
trei martie, la Cairo au continuat 
lacrările Comisiei economice mix
te româno-egiptene, la care parti
cipă delegația guvernamentală ro
mână condusă de tovarășul Gheor- 
gbe Râdulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și delega
ția guvernamentală a R.A.U. ’.n 
frunte cu Abdel Moneim el-Kais- 
suny, vicepreședinte al guvernului 
R_A_U„ Însărcinat cu problemele e- 
conotnîce și financiare.

bl aceeași zi, șeful delegației ro
mâne a făcut o vizită la Expoziția 
națională industrială a R.A.U., des
chisă în pavilioanele de la Gezira. 
Oaspetele român a fost întîmpinat 
cu căldură de Mohamed Bihaili, 
președintele Consiliului expoziției. 
A-fost de față, de asemenea, Mir
cea Nicolaescu, ambasadorul Re- 
pubtidi Socialiste România la Cairo

MUfon O bote despre 
cauzele care au dus 
la suspendarea 
constituflei în Uganda
’ KAMPALA 4 (Agerpres). — Pri
mul ministru ugandez, Milton Obo- 
te, a rostit la postul de radio Kam- 
P**a o ciivintare în care s-a referit 
printre altele și la cauzele care au 
dus la suspendarea constituției în 
Uganda și la destituirea de fapt, a 
președintelui țării, Mutesa II. Pre
mierii ugandez a arătat că guver
nul său a hotarît să suspende con
stituția pentru a împiedica trece
rea puterii în țară în mîinile unei 
minorități. Potrivit agenției France 
Preise, el a reproșat lui Mutesa 
că „In timpul călătoriei acestuia 
în regiunile din nordul țării ar fi 
convocat pe unii ambasadori acre
ditați în Uganda pentru a le soli
cita ajutor militar", cu scopul de 
a, răsturna guvernul țării. Milton 
Obote a arătat pe de altă parte că 
guvernul său este hotărît să adop
te, dacă va fi necesar, și alte mă
suri pentru a menține stabilitatea 
și a asigura securitatea țării.

Marea artificială 
de la Kapciagai

ALMA-ATA 4 (Agerpres). — 
La. 35 km de Alma-Ata (Ka
zakstan) a început construirea 
mării artificiale de la Kapcia
gai, care va avea un volum 
de 28 miliarde metri cubi și o 
suprafață de circa 2 000 km pă- 
trați. S-a stabilit că zona de 
influență a acestei mări artifi
ciale va fi de 400 000 ha.

Centrala electrică de la Kap
ciagai va avea o putere de 
450000 kW.

Prima carte tehnică 
în limba poloneză

VARȘOVIA 4 (Agerpres). — 
Printre manifestările consacra
te aniversării a 1000 de ani 
de la întemeierea statului polo
nez, la Krakovia se va săr
bători a 400-a aniversare de 
la apariția primei cărți tehni
ce ia БтЬа poloneză. Prima

1! Instituțiile gmiuMtilt iii іцм №zo 
aiatale dt detajainente інтне

Deosebiri de vederi Ia sesiunea 
Consiliului ministerial al O.U.A.

DELHI 4 (Agerpres). — Potrivit 
relatărilor agenției Press Trust of 
India, în ultimele zile în regiunea 
Mizo din statul Assam au avut loc 
puternice demonstrații antiguverna
mentale. La 28 februarie și 1 mar
tie detașamente înarmate, aparți- 
nînd populației Mizo, care locu
iește țp această regiune, au lansai 
puternice atacuri asupra instituir
ilor guvernamentale, băncilor și ar
senalelor din orașele Aijal și Lun- 
gleh. Presa indiană relatează că 
detașamentele Mizo au tăiat liniile 
de comunicații și au blocat șose
lele.

Guvernul Indiei, anunță agenția

CHILE
Greva muncitorilor 
de la minele 
de cupru

SANTIAGO DE CHILE 4 (Ager
pres). — Sindicatele muncitorilor 
de la minele de cupru din Chile 
au declanșat o grevă de solidari
tate de mare amploare cu minerii 
de la exploatările de cupru „El 
Teniente", aflați în grevă de 60 
de zile. Autoritățile chiliene au luat 
măsuri severe pentru a preveni ex
tinderea acestei acțiuni de solida
ritate. Astfel, regiunea importantei 
mine Chuquicamata a fost pusă sub 
control militar pentru a împiedica 
pe minerii de aici să se alăture 
grevei. Pe de altă parte, referindu- 
se la surse guvernamentale, agen
ția Associated Press scrie că au 
tost pregătite 206 de mandate de 
arestare împotriva organizatorilor 
grevei -de- solidaritate. Se știe că 
zilele acestea au fost arestați deja 
6 lideri ai sindicatelor muncitorilor 
de la minele de cupru.

„Piață comună** 
pentru vînzarea produselor 
farmaceutice și de drogherie

STRASSBOURG 4 (Agerpres). — 
La Strassbourg s-a anunțat că An
glia, Elveția și țările Pieței comune
— Germania occidentală, Italia, O- 
landa. Belgia, Luxemburg și Franța
— au semnat în cadrul Consiliului 
european o convenție cu privire^ la 
formarea unei „piețe comune" pen
tru vînzarea produselor farmaceu
tice și de drogherie. Se consideră 
că pe această cale vînzarea lor în 
cadrul țărilor semnatare va fi trep
tat înlesnită, eliminîndu-se concu
rența.

carte tehnică a apărut la Kra- 
kovia în februarie 1566, Este 
vorba de un manual de geo
metrie întocmit de Stanislaw 
Rjepski. Autorul manualului a 
fost profesor al Universității 
Jagellone, bun cunoscător al 
literaturii grecești a metrolo
giei.

O operație 
ieșită din comun

ROMA 4 (Agerpres). — Chi
rurgul italian Mario Maritti a 
efectuat o operație care iese 
din comun. El a fost pus în 
situația de a coase la loc unui 
pacient limba pe care acesta 
și-o mușcase înfr-un accident 
de automobil. Limba a fost gă
sită printre sfărîmăturile au
tomobilului. Operația s-a sol
dat cu succes. La trei săptă- 
mîni după aceea, pacientul era 
in măsură de a vorbi destul 
de dar.

Press Trust of India, a declarat re
giunea Mizo „regiune de tulburări". 
Luînd joi ctlvîntul în Camera popu
lară a Parlamentului Indiei, minis
trul de interne, G. Nanda, a anun
țat că guvernul a dislocat în a- 
ceastă regiune trupe pentru a res
tabili- Ordinea:

★

Regiunea Mizo are o populație 
de circa 266 000 locuitori, este a- 
șezată în partea muntoasă din sta
tul -ssam, și ocupă o suprafață de 
aproximativ 23 000 km patrați. Cea 
mai mare parte a regiunii este a- 
coperită' de junglă.i. . .

Vietnam
HANOI 4 (Agerpres). — La 2 

martie, .mai multe formații de a- 
vioane cu reacție americane, care 
au decolat de pe portavioanele flo
tei a 7-a americane și de la bazele 
din Vietnamul de sud și din Tai- 
landa, au efectuat o serie de zbo
ruri deasupra teritoriului R. D. 
Vietnam, anunță agenția V.N.A. A- 
vioanefe au bombardat și mitraliat 
Centre, populate și obiective eco
nomice din provinciile Ha Tinh și 
Nghe An.

★

COPENHAGA 4 (Agerpres). Ia 3 
martie guvernul danez a răspuns 
la scrisoarea trimisă de Ho Șî Min, 
președintele R. D. Vietnam, regelui 
Fredefik, în legătură cu agresiunea 
americană din Vietnam. După cum 
transmite Associated Press, în scri
soarea sa, guvernul aaez se pro
nunță în favoarea participării Fron
tului Național de Eliberare la orice 
tratative ar avea loc în vederea
încetării războiului din Vietnam

SOLDATUL AMERICAN: — Asta e prea de tot : Noaptea 
vietcongul, iar ziua editorii de zia
re din Berlinul occidental l

(„Stern" — Hamburg)

ÎH СІТЕѴА RÎNDURI
• ISTANBUL. Autorizațiile de rămîițere a cetățe

nilor greci-în Turcia au expirat joi, și ultimii deți
nători ai unor asemenea documente au părăsit această 
țară, a. anunțat poliția turcă. Numai 1 500 de cetățeni 
greci — bolnavi, persoane în vîtstă, studenți și în
vățători —. care sînt exceptați de la măsurile de ex
pulzare adoptate de autoritățile turce, au rămas.

ф LONDRA. In urma unui sondaj al opiniei pu
blice efectuat în rîndurile alegătorilor britanici, s-a 
constatat că Partidul laburist are un avans de 12,4 
la sută în fata Partidului conservator. Potrivit zia
rului „Daily: Mail", avansul laburiștilor, în ultimele 
săptămîni, a cunoscut o ușoară scădere.

ф BELGRAD. ’ întreprinderea electronică din Niș 
(Serbia) a început să fabrice pentru prima oară în 
Iugoslavie camere de televiziune cu semiconductor; 
cu gabarit mic.

O astfel de cameră de televiziune este de 4 ori mai

mică decît cea obișnuită. Camera poate fi adaptată 
pentru filmări la adîncime de 20—30 m.

ф NEW YORK. La minele din apropierea localității 
Hesperus (statul Colorado) s-a produs miercuri un 
accident in urma căruia și-au găsit moartea trei 
mineri.
• BUDAPESTA. Anul trecut în Ungaria au fost e- 

ditate în total 3 953 de cărți cu um tiraj total de 
aproape 45 milioane exemplare. Valoarea cărților vîn- 
dute anul trecut a crescut cu 23 milioane forinți 
fată de anul precedent.

ф MOSCOVA. Agenția TASS transmite că în apro
piere de orașul Groznîi (Caucaz) s-a produs un pu
ternic cutremur în urma căruia s-au dărîmat cîteva 
clădiri din piatră din oraș. Nu s-au semnalat jertfe.
• DELIII. Generalul Ne Win, președintele Consi

liului revoluționar al Uniunii - Birmane, a sosit vineri 
într-o vizită neoficială de șase zile la Deliii Ne Win 
va avea întrevederi cu președintele S. RadhadaâsbnșL 
cu premierul Indira Gandhi și cu alte oficiaiitâți in
diene cu care va examina probleme internând cele 
două țări.

ADDIS ABEBA 4 (Agerpres) — 
Sesiunea Consiliului ministerial 
al O.U.A. de la Addis Abeba și-a 
continuat vineri lucrările. Moha
med Sahnoun, secretar general 
adjunct al O.U.A., a anunțat că în 
cadrul unei ședințe speciale șefii 
delegațiilor au hotărît să continue 
dezbaterile, ședința plenară finală 
urmînd să aibă loc sîmbătă dimi
neața. Majoritatea delegaților, a 
spus el, au considerat că nu exis
tă motive pentru suspendarea Iu- 
arărilor.

Agențiile de presă anunță că 
delegațiile Guineei, Tanzaniei, 
R.A.U., Kenyei și Republicii Mali

№iwtliril firiizeazl 
înnnent ansritanilor

BONN 4 (Agerpres). — Potrivit 
datelor publicate de ziarul vest- 
german „General Anzeiger", Bun- 
deswehrul furnizează armament tru
pelor americane din Vietnamul de 
sud.’ Statele Unite au achiziționat 
pînă în prezent din R.F.G. muniții 
în valoare de 350 000 de i mărci. 
După cum subliniază ziarul care se 
referă la declarațiile unui purtător 
de cuvînt al Ministerului Afaceri
lor Externe vest-german este vor
ba de furnizarea unui număr de 
6 000 de bombe, fădnd parte din 
,,rezervele vechi" ale Bundeswehru- 
lui.

In ultimul timp, fronturile de 
luptă din Vietnam sînt vizitate de 
diverși emisari ai Bonn-ului, care, 
după cum arată presa yeșt-germană, 
ar intenționa să trimită voluntari 
în Vietnamul de sud, în schimbul 
accesului la arma atomică. In acest 
scop se agită lozinca similitudinii 
dintre Saigon și— Berlinul occiden
tal, „Oraș de front". 

s-au retras oficial de la lucrările 
actualei sesiuni, exprimîndu-și de
zacordul față de prezența la lu
crări a reprezentanților noului re
gim ghanez. Delegațiile Algeriei 
și Somaliei au părăsit, de aseme
nea, lucrările sesiunii, exprimîn
du-și dezacordul față de adoptarea 
textului tunisian al, rezoluției cu 
privire la Rhodesia, pe care l-au 
considerat prea moderat. Tot în 
legătură cu adoptarea textului tu
nisian al rezoluției în problema 
rhodesiană, delegațiile Mauritaniei 
și Congoului (Brazzaville) au făcut 
cunoscut că nu vor mai participa 
la discuții, deși rătnîn prezente Ia 
sesiune.

Comitetul politic al O.U.A., a a- 
nunțat Sahnoun, a trecut vineri la 
examinarea celui de-al doilea punct 
al ordinei de zi — apartheidul în 
R.S.A. Dezbaterile au loc pe baza 
unui proiect de rezoluție sudanez,

Inundațiile 
din nord-esful 
Argentinei

BUENOS AIRES 4 (Agerpres). 
Orașul Resistemcia, capitala provin
ciei argentiniene El Chaco, a fort 
deolarat „zonă de evacuare" ca ar
mare a creșterii nivelului apelor 
rîului Negru, aflueni al fluviului 
Parma. Numeroase localități din in
teriorul acestei provincii se află 
deja complet sub apă. Potrivit ;-a- 
genției Associated Press, ploile to
rențiale care cad fără încetare, a- 
menință să devasteze întreg nord- 
eâtul Argentinei. Comunicațiile te
lefonice cu întreaga regiune de 
nord-est au fost tăiate începind de 
joi dimineața. Peste 120000 de per
soane au rmnas fără locuințe în 
șase provincii printre care: Entre 
Rios, Misiones, Corriente și Santa 
Fe. Se relatează că 60 de persoane 
au murit din cauza epidemiei de 
febră galbenă care a izbucnit în 
urma inundațiilor.

--vi1*'

DEZBATERILE 
DIN SENATUL ITALIAN

ROMA 4. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Mărgineanu, transmite i 
Vineri au început dezbaterile din 
Senatul italian pe marginea pro
gramului noului guvern de centru- 
stînga, expus joi după-amiază în 
fața Parlamentului de primul mi
nistru Aldo Moro.

Dezbaterile din Senat, care vor 
continua și sîmbătă, se vor încheia 
luni seara. In cursul zilei de marți 
va lua cuvîntul primul ministru, 
Moro, după сате va urma votul de 
învestitură.

După aceasta vor începe dezba
terile din Camera Deputaților, unde 
parlamentarii reprezentînd atît par 
tidele majorității cit și ale opo
ziției își vor expune punctul de 
vedere. Dezbaterile din Camera 
Deputaților se vor încheia, ca și 
în Senat, prin votul de încredere.
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