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Din nou la
Colectivul sectoru

lui III al minei 
Vulcan este cunos
cut pentru hărnicia 
si rezultatele frumoa
se obținute. Sectorul 
deținător al trofee
lor de sector fruntaș, 
brigadă și inginer 
fruntaș pe mină, deși 
a îritîmpinat la înce
putul lunii o serie de 
greutăți, se situează 
în prezent la nive- 
lui sectoarelor frun
tașe. După ce în pri
ma decadă a lunii,

nivelul sectoarelor fruntașe
datorită unor cauze 
obiective,' sectorul a 
rămas sub plan cu 
peste 700 tone de 
cărbune, minerii de 
aici s-au pus vîrtos 
pe treabă. In același 
timp brigăzilor li s-au 
asigurat în mod rit
mic materiale și goa 
le. Astfel, după zile 
de muncă însufleți
tă sector îl a lichi
dat cu. minusul și a 
început să dea pro
ducție peste plan. Pî- 
nă la data de 29

martie minerii secto
rului III Vulcan au 
dat peste producția 
prevăzută 1169 tone 
de cărbune. In ace
lași timp randamen - 
tul obținut pe sector 
depășește pe cel pla
nificat cu 160 kg. de 
cărbune pe post. La 
aceste rezultate au 
contribuit cel mai 
mult brigăzile condu
se de Țarină Vale* 
riu, Domokoș An
drei, Păcuraru Traian 
și Drob Gheorghe.

Adunări generale U.T.M. cu temă
Pentru educarea 

politico-ideologică a 
utemiștilor comitetul 
U.T.M. al minei A- 
ninoasa folosește 
forme atractive. In 
centrul atenției sale 
stă îmbunătățirea

continuă a conținu
tului educativ al a- 
dunărilor generale 
U.T.M.

In organizațiile de 
bază de la mina 

Aninoasa vor avea 
loc în această lună

adunări geneirale 
U.T.M. cu diferite 
teme ca de pildă • 
„Aniversarea a 40 
de ani de la înfiin
țarea U.T.C.“, învă
țarea de cîntece și 
poezii etc.

Avînt sporit —
Succese în întrecere 

la stația C.F.R. Petroșani 
Muncitorii de la stația C.F.R.

Petroșani obțin succese im
portante în întrecerea socialis
tă. Astfel, în perioada 1 ianua: 
rie — 26 martie 1962 ei au re
dus cu 2 la sută staționarea 
trenurilor la încărcare-descăr- 
care, au sporit cu 4,94 la sută 
sarcina statică, reprezentată 
prin încărcătura pe osie-vagon 
șl au sporit numărul trenuri
lor’ mărșrutizate. De asemenea, 
printr-o mai bună repartiza 
те, tonajul brut pe fiecare tren- 
rnarfă a fost sporit în medie 
cu 110 tone.

La realizarea acestor depa 
șiri o âbntribuție de seamă au 
adus-o tovarășii Basarab Lu
cian, Constantinescu Teodor șl 
Enășescu Sabin, impiegațl, 
Luța Gheorghe, Botogel Nico- 
lae și Olaru Augustin revizor! 
de ace, Murăreț Dumitru; Fă 
get Vasile, Pavel Tudose de la 
serviciul de manevră.

In magazinul alimentar nr. 77 din Lupeni lucrează mal 
multe tinere apreciate pentru modul civilizat în care deser
vesc clientela magazinului.

IN CLIȘEU: Tînăra vlnzătaare Borcan Maria.
----------------- O------------------

Cu metode binecunoscute
— Interviu cu tor. Gh. Iliescu inginer șef al minei Lupeni —

In domeniul îndeplinirii șl 
depășirii sarcinilor de plan și 
a angajamentelor de întrece
re, colectivul minei Lupeni 
deține de la începutul acestui 
an, locul de frunte în întrece 
rea cu celelalte exploatări din 
Valea Jiului. Minerii de aici 
au dat peste plan pînă acum 
mai bine de 11.500 tone de 
cărbune cocsificabil. Dar mina.

U.T.M. au desfășurat o largă 
muncă politică și organizatori
că. ApHcată pentru început la 
sectorul III, inițiativa s-a ex
tins Ia sectorul II, apoi la I A. 
IV A, I В și celelalte sectoa
re. O dată cu reducerea simți
toare a șistului vizibil în căr
bunele dat de sectoarele cu

Economii prin recondiționări 
de piese

Nu de mult, îndrumați de 
comitetul U.T.M. al minei Ani
noasa, tinerii din sectoarele

І Fiecare loc de muncă i 

să fie curat *
> Printre măsurile organizatorice î 

luate de muncitorii tertnocențra- 2
f lei Par oberii se numără și aceea 5
> de a menține o curățenie exem- S 
! -piară la fiecare loc de muncă.
J Dacă cu ani în urmă în unele >
> secții — mai ales cazane și corn- >
> bustibil — era dezordine, în pre- \ 
! zent aspectul lor s-a schimbat cu / 
’ totul. S~au evitat complet scă~ / 
• pările de praf și căderea cărfni- \ 
! nelui de pe benzi. Prin menținerea
‘ în limitele admisibile a tirajului 
; la cazane se împiedică ieșirea ce- S 
I nuștt pe la gurile de vizitare șt < 
locurile du o mai slabă etanșeitate. ? 
Prin exploatarea mai rațională a > 
morilor de cărbune, ferindu-le de S 
înfundare. cazangii mențin curățe- < 

' nia dorită.
1 Astăzi la secțiile combustibil șt > 
I cazane ca și la toate celelalte sec- < 
t ții, curățenia își spune cuvuitul. 2 
? Muncitorii termocentralei și-au £
> înțeles această datorie făcînd fie- > 
( care colț din uzină mai frumos, ( 
c mai atractiv.
> P. BREBEN

corespondent >

rezultate rodnice
VI, VIII și IX au efectuat mal 
multe acțiuni pentru revalori
ficarea unor piese și materiale. 
Inițiativa s-a dovedit bună. 
La sectorul VIII brigăzile ute- 
mlste de muncă patriotică au 
recondiționat cu acest prilej 
Ю cupe de funicular, 10 cadre 
metalice, 12 roți alergătoare, 8 
suporturi-scaun, un picior me
talic transversal și piese mici 
ca: butoane, axe, furci de 
susținere etc. Multe piese au 
recondiționat și tinerii din sec
torul VI, în special cablu și 
element! feronichel pentru lo 
comotivele electrice cu acumu
latori. Valoarea economiilor se 
ridică la circa 10.000 lei.

170 ore de muncă voluntară
La inițiativa agitatorului co

munist Șerban Nicoiae, munci
torii de la depozitul de lem
ne al minei Lupeni au organi
zat mai multe acțiuni de mun
că voluntară. Hotărîți să ame
najeze depozitul ei au prestat 
intr-o singură săptămlnă pes
te 170 ore de muncă volunta
ră. Cu acest prilej s-au sti
vuit, sortat și s-au pregătit 
pentru minerii din subteran 
circa 200 m. c. de cherestea 
dimensionată. De asemenea, 
sub îndrumarea șefilor de 
schimb Drăghici Simion șli 
Bucur Sabin s-au reamenajati 
și curățat rampele de descăr
care, platformele de depozi
tare si culoarele dintre stive.

Pentru activit0*"'3 depusă, 
conducerea depozitului a evi
dențiat in onod .deosebit echi
pele conduse de tovarășii Băr- 
hulescu Gheorghe. Cocoșâtu 
npudor, Uță Constantin și pe 
muncitoarele Păcuraru Nicole- 
ta și Androsek Angela.

A. NICH1FOREL

Agitatoarea Biro Irina de lai 
Viscoza Lupeni (în clișeu) este! 
una din muncitoarele care îșt 
aduc contribuția la îmbunătă
țirea calității firelor.

_=Ѳ=_

Pentru înfrumusețarea 
orașelor

in vederea gospodăririi și 
Înfrumusețării localităților din 
Valea Jiului în acest an, sec
ția gospodărie a Sfatului popu
lar orășenesc Petroșani, a luat 
o serie măsuri. Printre a- 
cestea se numără : plantarea a 
3600 -bucăți pomi și arbuști 
ornamentali, 2800 bucăți tran
dafiri, 60.000 bucăți diferite 
flori. De asemenea se vor a- 
menaja zone verzi, parcuri, 
grădini pe o suprafață de 18 
ha.

Premiera pe țară cu piesa „Trenul regimental

t/л poem închinat luptătorilor 
pentru fericirea poporului

Lupeni deține întîietatea și în 
ce privește îmbunătățirea ca
lității cărbunelui. Despre ex
periența obținută la Lupeni în 
respectarea indicilor calitativi 
ai producției, tov. Iliescu Ghe
orghe, inginerul șef al minei 
a avut recent o convorbire cu 
un redactor al ziarului nostru. 
Redăm mai jos convorbirea a- 
vută :

ÎNTREBARE: Anul trecut 
mina Lupeni a fost penalizată 
pentru faptul că odată cu căr
bunele s-au trimis la recepție 
și mari cantități de șist, ceea 
ce a grevat asupra prețului de 
cost. Spre deosebire de trecut, 
acum minerii de aici dau căr
bune din ce în ce mai mult 
dar și mai bun. In ce constă 
această „schimbare" în acti
vitatea minei ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr dacă 
o luăm așa, la mina noastră 
s-a produs o mare schimbare 
în atitudinea față de calitatea 
producției. Ea a fost generată 
de îmbrățișarea și extinderea 
inițiativei „Nici un vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist". 
In această privință cor 
de partid, organizațiile de ba
ză, sindicatul și organizația

(Continuare în pag. 3-a)

Zilnic sute de tone de cărbune, extrase de minerii vulcă- 
neni trec prin separația minei pentru a fi sortate și apoi în
cărcate în vagoane ce iau dru mul spre spălătorii. Colectivul 
de muncitori de aici, sub îndru marea maiștrilor și a șefului 
de sector se- străduiește să asigure o bună funcționare a pro
cesului tehnologic de sortare, să aleagă cu grijă, sterilul din 
cărbunele blocuri.

IN CLIȘEU : Șeful separației Kardoș Anton discutînd cu 
maistrul Roșia Carol și cu mun citorul Dărămuș Cornel despre 
unele mijloace privind îmbunătățirea sortării cărbunelui.

Teatrul de stat din Petroșani 
și-a reluat activitatea la sediu, în 
sala complet renovată, cu piesa 
„Trenul regimentar" de autorul 
sovietic D. Davurin.

Piesă aduce în fața spectatorilor 
un ip.sod din marea încleștare 
care a cvut loc în anii 1913- - 
1920, cînd tînărul stat sovietic ș-a 
ridicai ca un singur om, la che
marea partidului comunist, pentru 
apărarea' cuceririlor revoluției.

Pe Volnii, un mic detașament al 
unui tren regimentar este încon
jurat de trupele albgardiste. Se 
întîlnesc în cadrul detașamentu
lui oameni minunați, care luptă 
cu abnegație, pînă la sacrificiu 
pentru apărarea tînărului stat al 
muncitorilor și țăranilor. Figuri 
de eroi ca Scerba, locțiitorul po
litic al comandantului trenului, 
sensibil, plin de încredere în vic
torie, Kovrov, comandantul tre
nului, un om ‘ integru, autoritar. 
Zâna, dîrză, deosebit de receptivă 
la tot ce se întîmplă în iur. Mi- 
tea, adolescent înflăcărat, se im
pun prin profilul lor moral, un 
profil nou, prin eroismul și abne
gația de care, dau dovadă. In fo
cul luptelor se zămislesc noi ca
ractere, se transtormă oameni, ei 
ajung să iubească viața, viitorul pe 
care și-l făurește poporul liber. 
Hotărîrea nestrămutată a Masei, 
optimismul și înflăcărarea lui Fo
min, ca . și trăsăturile celorlalți 
luptători au un singur izvor și un 
singur tel : libertatea și fericirea 
poporului.

Micul detașament al trenului re
gimentar trece prin clipe grele, 
dar prin eroismul său. prin clar
viziunea lui Scerba el își îndepli
nește misiunea, aducîndu-si centri

buția la sprijinirea frontului, la vic
toria cauzei pentru care și-au sa
crificat viața nîti de eroi anOntmt.

Personajele pozitive sînt pătrun
se de un profund, umanism, de căl
dură, ele . sînt purtătoarele celor 
mai înalte idei, luptători pentru 

■ înfăptuirea. unor idealuri ■ la, care 
nu pot visa deât oamenii liberi. 
In numele acestei libertăți, a vii
torului ce va ■ veni, ele -sînt ga
ta să-și dea chiar viața., încrede
rea, optimismul se manifestă din. 
plin în finalul piesei, atunci ând 

' adolescentul Mitea, 'prin vise îna
ripate, întrezărește zorile comu
nismului, ’ atunci cînd Scerba îfi 
exprimă gîndul legat de marile 
transformări ce se vor petrece. 
Mesajul optimist al piesei, ideea 
marilor transformări cuprinse îu 
ea, s-a înfăptuit în zilele noastre. 
Uniunea Sovietică se află în eta
pa construcției desfășurate a co- 

• munismului și, așa cum prevăzuse 
Scerba, oamenii își aduc aminte 
de micul detașament al trenului 
regimentar, de eroii' care au căzut 
în luptă-

Spectacolul prezentat la Teatrul 
de stat din Petroșani (regia loan 
Petrovici) a fost profund emoțio
nant, izbutind să înfățișeze carac
tere bine conturate, tipuri de co
muniști. Am asistat la un specta
col unitar, în care ideile și-au gă
sit o exprimare clară, locul inter- 
preților a fost îndrumat spre sim
plitate. reușindu-se să se eviden
țieze pe această cale omenescul, 
încrederea nestrămutată în victo
ria cauzei socialismului. Mesajul

VICTOR FtîLEȘI

(Continuare în pag. 2-a)
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Pregătirile pentru concursul bienal de teatru 
s-au terminat

ooooaoooooooodoooc oooooocooooooc cooooo ooooooococoaoooi.oaooocooo-

Puținele zile cafe au mai rămas 
pi»* Ia deschiderea celui de-al 
IlI-lea concurs bienal de teatru 
amatori „I. L. Garagiale" slot fo
losite din plin de toate forma
țiile înscrise iu concurs.

Peste tot se fac ultimele pregă
tiri, ultimele retuțări, seară de 
seară pină tindo, artiștii amatori 
de teatru țin repetiții la piesele 
cu care se vor prezenta în con
curs. In această direcție pași în
semnați au făcut formațiile de tea
tru amatori ale cluburilor munci
torești din Petroșani. Lonea, Vul
can, care pentru a-și verifica sta
diul de pregătire au prezentat mai 
multe spectacole.

S-a apreciat că formațiile de 
teatru au făcut un salt calitativ în 
activitatea lor

Dacă la concursul de anul tre
cut, in cinstea aniversării Repu - 
blieii, au luat parte numai 6 for
mații de teatru, la actualul con
curs s-au înscris 22 de formații, 
lucru ce reprezintă o creștere î.i- 
setnnată a numărului formațiilor 
de amatori. Azi clubul sindicate
lor din Petroșani, care înainte nu 
dispunea de nici o formație de 
teatru, s-a înscris în concurs cu 
trei echipe dintre care numai cea 
are a pus în scenă piesa „Ma
rele fluviu își adună apele" nu
mără 40 de oameni. Formații noi 
de teatru, care înainte nu existau,

----------------- 0-----------------

IN CLIȘEU : Tovarășii ț 
Băcăian Gheorghe, respon- * 

' sabilul comisiei culturale f 
' din comitetul sindicatului * 
' de la mina Lonea și Gabor « 

Iosif, directorul clubului i 
flin localitate, dlscutlnd a- * 
supra planului de activi- 4
tate al clubului pe luna a- Ț 
prilie.

Intîlnire plăcută
Din inițiativa comitetului o- 

rășenesc U.T.M., a subfilialei 
S.R.Ș.C. și a Consiliului aso
ciației Studenților, acum cîte- 
va zile, a fost organizată o 
intîlnire a studenților de la 
IMP. cu poetul loan Bănuță, 
directorul Editurii de stat Bu
curești.

Cu acest prilej, in fața unui 
însemnat număr de studenți, 
poetul loan Bănuță a vorbit 
despre minunatele condiții de 
muncă ce au fost create scrii
torilor de către partid și gu
vern. In continuare poetul a- 
recitat in fața studenților cî- 
teva din lucrările sale.

Au urmat apoi vii discuții, 
CU care ocazie studenții au 
pus 0 serie de întrebări Ia ca
re Ie-a răspuns poetul.

In aceeași zi poetul loan Bă
nuță, s-a întîlnit și cu tinere
tul din orașul Vulcan.

N. ALBESCU
V. CHIRCULESCU 

a corespondenți 

au fost create la I.F. Petroșani, 
U.R.U.M.P., C.C.V.J., construcții 
Lupeni etc. iar unele cluburi ca 
cele din Petroșahi, Lonea, Petri- 
la. se prezintă în concurs cu două 
sau trei formații.

Tot ca un lucru bun este și 
faptul că toate formațiile și-au 
ales piese prevăzute în catalogul 
concursului, majoritatea dintre ele, 
piese avînd tematică actuală. In 
acest sens se remarcă formația 
de teatru de la I.F. Petroșani care 
a pus în scenă piesa „A furat-o 
pădurea" de Mihail Leonard, pie
să înrudită cu specificul muncii 
întreprinderii respective.

De asemenea, la actualul con
curs a crescut mult și numărul 
recitatorilor și prezentatorilor ar
tistici — de la 12 anul trecut la 
57.

Dacă formațiile artistice de tea
tru au făcut un salt calitativ în 
prezentarea artistică a spectaco
lelor, acest lucru se datorește in 
mare măsură și sprijinului acordat 
amatorilor de către Teatrul de 
stat din Petroșani. Pe lingă fie
care formație de teatru a fost re
partizat ca instructor cite un actor 
de la teatru, care să-i îndrume pe 
artiștii amatori. Rezultate bune au 
obținut pînă în prezent actorii 
Ana Colda la Lonea, Stela Po
pescu și Lucian Temelia la clu
bul din Petroșani, Căpitatiu Dumî-

UN POEM ÎNCHINAT LUPTĂTORILOR 
PENTRU FERICIREA POPORULUI

■fUrmare din pag. l-a)

limpede ă răsunat ca a chemare 
spre noi izbînzi în construcția noii 
societăți.

In ansamblu, spectacolul a re
dat poezia revoluționară a textului, 
forța poporului care luptă pentru 
libertatea și fericirea sa. Ei ar fi 
avut de cîțtigat dacă scenele de 
masă, care în unele cazuri au a- 
părut statice, ar fi fost mai dina
mice. La începutul actului II (re
întoarcerea detașamentului la lo
cul pe care-l părăsise cu citva 
timp în urmă) ar fi fost necesar 
să se sublinieze bucuria victoriei, 
să se evidențieze ideea că această 
reîntoarcere este doar o etapă în 
marșul glorios spre izbi nd a finală. 
De asemenea, pe alocuri, lumina 
(scena interogării Mașei etc.) nu 
era întrutotul în concordanță cu 
acțiunea scenică.

La succesul spectacolului și-a 
adus din plin contribuția muzica 
creată de Petre Ciorgoveanu. Pre
ludiile muzicale, marșurile au ve
nit să sublinieze ideile, optimis
mul eroilor, frâmîntările lor. Prin 
intermediul partiturii muzicale 
s-au creat momente emoționante, 
pline de eroism, dragoste față de 
patrie.

Decorurile și costumele (Etnii 
Moise) au servit pe deplin specta
colului. Costumarea componenților 

tru la I.M.P., Elena Coiumbeanu 
la I. F. Petroșani ți alții.

Cu toate rezultatele abținute în 
activitatea unor formații artistice 
și ă unor cluburi s-au manifestat 

' și o serie de lipsuri.
Așa de exemplu, nu toate for

mațiile artistice au prezentat cel 
puțin trei spectacole înainte de a 
intra in concurs, așa cum prevedea 
regulamentul. In această catego
rie întră numeroase formații de 
teatru (clubul din Lupeni, Visco- 
za Lupeni etc).

De asemenea, deși au fost în
scrise in concurs cu două montaje 
literare, cluburile din Petrila ți 
Lupeni, au renunțat ulterior, fără 
a avea vreun motiv. In -ceeuși si
tuație slut sî formațiile de teatru 
de la depoul C.F.R. și 6 construc
ții Petroșani care s-au înscris la 
început în concurs ca apoi sâ se 
retragă pe motiv că nu au... oa
meni.

De aceasta se fac vinovate în 
primul rînd comitetele sindicate
lor respective cate nu au mobili
zat oamenii pentru formații și 
nici nu au urmărit felul cum se 
pregătesc.

Formația de la I.M.P., a fost 
nevoită să se retragă din concurs 
cu piesa „Dans pe -iernă" râmi 
nînd cu una singură datorită fap
tului că repetițiile au început abia 
de curînd și nu au dat rezultatele 
dorite.

Cu toate lipsurile semnalate se 
poate aprecia de pe acum, că ac 
tuaiul concurs va înregistra un 
salt calitativ față de anii ttreuți.

C. COTOȘPAN

Al 50-lea spectacol cu piesa 
„Trei generații**

Teatrul de stat Valea Jiului 
a prezentat aseară al 50-lea 
spectacol cu piesa „Trei gene
rații" de Lucia Demetrius. In 
total, In această stagiune cu 
piesele „Un om obișnuit" de 
Leonid Leonov și „Doi medici" 
de Sana? Pfe’ffer, artiștii din 
Petroșani au prezentat 127 de 
spectacole vizionate de peste 
40,000 spectatori.

detașamentului in uniforme ale 
diferitelor arme a venit să eviden
țieze unitatea întregului popor. 
Același dar l-a avut și limba im
primată de regie eroilor, care etlt 
după costumație cit și grai erau 
oameni din diferitele părți ale marii 
Uniuni.

Spectacolul s-a bucurat de o 
distribuție corespunzătoare. Ghc- 
orghe lordănescu (Kovrov} a re
zolvat cu mult succes sarcinile pu
se de rol. Trăsătura principali a 
personalului, integritatea morală, 
și-a găsit pe deplin expresia prin- 
tr-un țoc bine dozat din care s-a 
desprins limpede lupta eroului îm
potriva oboselii și а bolii, dorin
ța fierbinte de a fi mereu alături 
de tovarășii săi, luciditatea răspun
derii ce-i revine. Realizarea lui 
Gbeorgbe lordănescu se situează 
pe linia celor mai bune creații 
ale actorului. Merită, de asemenea, 
să fie 'Hm f interpretarea lui 
loan Tîfor (Scțrba). Actorul а 
izbutit să redea sensibilitatea, 
dirzenia și trăsăturile profund ti
mone ale personajului. A marcat 
căldura, calmul în acțiune, intran
sigența — trăsături specifice co
muniștilor. A greșit pe alocuri în 
căutările de apropiere față de Ma
sa, manifestînd prea multă timi
ditate, o reținere de adoles
cent, care rut cadrează cu linia 
generală a personajului. De aseme
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C O PILA R I E
Orieit m-aș strădui să1- ncerc, nu pot 
Să fac o comparație-oa recare : 
Ге vremea mea, copiii, -*u aocot, 
Că buchiseau mai greu pe-abecedare» 
Țin minte ca acum ; să fi avut, 
Aceeași virată ca băia tul meu. 
Dar mai naiv șt mai nepriceput. 
Ре-atunci, abia știam ce e un „zmeu"! 
iar azi cînd mi se cere-a da relații 
Despre succese cosmice, curente. 
Cu sateliți, cu nave, constelații, 
Deosebirile-mi apar mai evidente. 
Cuvîntul „imposibil" și-a pierdut, 
întregul sens și-ncrederea deplină, 
A celor miei de astăzi, a crescut, 
In orizontul larg, plin de lumini. 
Privesc ades, preocuparea vie 
Desfășurată-n jocurile lor.
Legată string de mica „jucărie", 
в un imbold real, spre viitor. 
Și-aceste jucării adevărate 
Miniaturi ce reproduc fidel, 
Mașinării moderne, com plicate 
Au o valoare practici, un țel. 
Un inventar pretențios șl vast, 
Cuprinde-ansamblul pieselor de joc < 
Făcîr.d, incomparabil un contrast 
Cu pușca mea, cioplită dintr-un soc 1 
Bunicile s-au transformat și ele 
in simple spectatoare, căci nepoții 
C-un paravan Ia geamuri drept perdele, 
La rindul lor, azi Ie produc emoții! 
Pe un perete alb, cu proiectorul, 
Se desffișoară-un basm, plin de senzații 
Și Intre timp, făclnd pe operatorul 
Un ține, dă importante explicații, 
Neîndoios, dorința de a «ti. 
A iscodit povești aderă rate: 
— Ce-ar mai putea bunica povesti, 
Cînd însuși basmul e t> realitate T !

Copilărie mea de altă dată.
Setoasă de atltea bucurii.
O regăsesc, abia «cum ca tată 
în noua generație de copii j

I. SASABAN

Conferințe ascultate cu mult interes
сосюсмосйсососаоососёООесіМііеоеооаоссосо «aoeooooooooaoooooemoo

in vederea completării cu
noștințelor de cultură gene
rală lh localitățile miniere din 

,Valea Jiului funcționează trei 
universități populare și cinci 
lectorate, care sint frecventate 
de peste 700 de cursanțl. Pînă 
in prezent au fost ținute la 
fiecare universitate cite в lec
ții șl cite б conferințe.

Cu un interes deosebit au

nea, poziția in fața tabloului (ac
tul 19 ni se pare forțată și mult 
prelungită. Milena Rizescu (Zina) 
a interpretat cu înțelegere, eviden
țiind dirzenia, spiritul de sacrifi
ciu al personajului, arunclnd lumi
nă asupra laturii sale omenești. 
Ni s-a părut insuficient de caldă 
în scena revederii cu Moța. Pe 
linia unei interpretări izbutite se 
numără creația Anei Colda (Ma
țe). Trăsăturile personajului și 
transformările prin care trece sint 
marcate evident, lăsind să se în
țeleagă zbuciumul sufletesc, cău
tările care, în sfieșit, duc la găsi
rea fericirii, a căldurii dorite. 
Trăind cu pasiune rolul, folosind 
o gamă variată in interpretare, a 
izbutit să sublimeze etapele din 
viața personajului, temeinicia și 
trăinicia sentimentelor side. In 
convorbirea despre fericire cu Scer- 
ba, in darea unor replici, а părut 
însă mai puțin convingătoare. In
terpretul lui Fomin (Vasilc Hași- 
ganu) a plăcut datorită dezinvol
turii, autenticității și siguranței. 
A creat numeroase momente de 
relaxare, mijloc prin cure se trans
forma intr-un insufle fit or al micu
lui detașament de tren regimen
tar. Deopotrivă de bine nu fost 
întruchipate cutezanța ți firea ve
selă, optimistă a eroului. loan 
Negrea a înfățișat cu vigoare chi
pul lui Perebeinos. maftind cal
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fost audiate șl au stlrnit vii 
discuții lecțiile prezentata pe 
temele: „îmbunătățirea pro
cesului tehnologic de excava
te pe faze", „Introducerea me
todelor de exploatare aoi. de 
mare productivitate", „Așeza
rea geografică a R.P.R." și „A- 
pariția vieții pe pftmlntXs ți
nute de conferențiari ai S.R.S.O. 
din Petroșani, ia Lupeni șl Pe
trila

-SS“S’TT"S"

mul său, dorința de a învăță a 
oamenilor din popor. Mircea Za- 
balon (Plotnikov) a subliniat ca
racterul omului în a cărui conș
tiință mai există mentalități spe
cifice educației burgheze dar care, 
avînd un fond sănătos, pe prim 
plan pune interesele colectivității. 
Stela Popescu (Mitea Vlasenko, în 
travestit) a sugerat chipul adoles
centului dornic să trăiască mai 
bine decit părinții săi. hotirirte 
de a lupta pentru acest lucru. In
terpretul tui Dubelski (Vasile Во- 
jcicu) a ■ dovedit calm și sigu
ranță, relevind caracterul odios al 
personajului. Naturalețea, trecerea 
corespunzătoare de la o ipostază 
la alta au caracterizat jocul tiu. 
In rolurile celor doi soldați, Naza
rov ți Voronov, au apărut Dumi
tru Dtăcea ți Ghtorghe Mlclea. 
Ambii au meritul unei interpfă-: 
țări veridice, pe linia rolurilor,■ 
Cu toate acestea în focul lor se 
ivesc uneori momente de lipsi da 
naturalețe (Voronov — in scena 
solicitării pentru construirea cupto
rului ,■ Nazarov — în Scena m- 
cuării detașamentului). Vaier Doo* 
ca (Hrustaliov) a izbutit sr. înfă
țișeze venalitatea personajului, 
disprețul său fată de oamenii din 
popor. Ceilalți interpreți ; Gheot- 
ghe Doroftei (Toprii), loan Cris- 
tescu (Fidrosin), Cornel Ferat 
(Golubetțko), Maria lordache, A- 
urel Crăciun, loan Roxin, Petre 
Pintar, interprețit țăranilor și Ște
fan Iliescu (Un călăreț) au contri
buit, în limitele rolurilor, la reu
șita spectacolului. . _
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Cartier nou, 
preocupări noi

— Îmi aduc aminte că numai 
cu vreo 3—4 ani în urmă, țe lo- 
e*d unde agi e cartierul Livegeni 
era doar pășune. Avem blocuri 
noi cu încălzire centrală, cu ca
mere confortabile, frumoase. Des
pre aspectul cartierului nostru tre
buie să ne interesăm cu toții.

V orbele acestea le am auzit de 
la minerul Râduly Andraș.

...Cartierul cel mai nou al Pe- 
troșaniului, cartierul Livezeni e 
la fel de tînăr ca și mulțimea 
de copii care inundă străzile cînd 
ies de la școala lor nouă. AcUm, 
cartierul se pregătește să devină 
mai frumos, sa îmbrace haine 
specifice anotimpului ce se apro
pie. Vorbele lui Râduly, spuse 
la o ședința a locatarilor din blo
cul 12, dovedesc aceasta, 
camdată pregătirile pentru 
musețarea cartierului sînt 
schițate In planurile de
ale fiecărui comitet de bloc, dar 
nu peste mult timp cind vremea 
va fi Mai bună, ele vor fi înfăp ■ 
tuite. In fața blocurilor, rondu
rile vor fi nivelate, se vor planta 
flori.

Deo- 
înf ти- 

do ar 
muncă

Șt unele cerințe 
justificate

Cartierul numără peste 30 
blocuri, și o populație care 
pășește 1500 locuitori. In tot 
cest cartier 
centru de 
attt -in ce 
pȘapulației.

au propus 
ca O.C.L. 
suri pentru 
alimentar, a unei măcelării.

Cu ocazia constituirii comite
telor de blocuri, acum citva timp, 
locatarii au mai făcut sesizări în 
legătură cu activitatea l.C.Q. De 
ce ? întîi de toate pentru faptul 
că transportul în comun nu sa - 
tisface cerințele zilnice. Apoi, pert- 

- tiu că decuplările rețelei electrice 
care alimentează cartierul sînt zil
nice și de lungă "durată. Or, în 
timpul decuplărilor nu "pot func
ționa nici cele două centrale 
mice așa că locatarii nu 
lumină, nici căldură.

Cei în drept trebuie 
seama și să satisfacă în 
scurt timp aceste cerințe!

tfe- 
d- 

nu există însă deeît un 
ptine. un aprozar și- 
privește aprovizionarea 
Gospodinele ele aici 

în nenumărate rinduri 
Alimentara să ia mi- 
deschiderea unui punct

u/ z 1

nr.

în întîmpinarea conferinței orășenești 
a femeilor

Acțiuni ale goepodineler 
din circumscripția nr. 24

In întîmpinarea conferinței 
orășenești a femeilor din Pe
troșani, comisia de femei din 
circumscripția electorală
24 din orașul Petrila și-a in
tensificat activitatea în vede
rea antrenării gospodinelor la 
diferite acțiuni obștești de în
frumusețare a străzilor și ca
selor. comisia de femei a în
treprins mai multe acțiuni de 
curățire a străzilor, a luat le
gătură cu conducerea secto
rului i.C.O. din localitate pen
tru ridicarea gunoaielor. In 
circumscripție a luat amploa
re organizarea întrecerii pen
tru „Cea mai frumoasă stra
dă", precum și întrecerea pen
tru „Cea mai frumoasă curte".

Comisia de femei de aici a 
desfășurat o activitate entu
ziastă și pentru organizarea 
cercurilor de citit. In ultima 
lună în cele 7 străzi din cir
cumscripție au fost înființate 
6 cercuri de citit la care parti
cipă aproape 100 de gospodi
ne. Fiecare cerc a ținut pînă 
acum două, trei ședințe unde 
s-au citit materiale ca : „Să 
mîncăm la ore fixe, îh liniște 
și curățenie", 
grijește-o", „8 
ternaționalâ a 
mite articole 
grija comisiei

făcut 15 abonamente la revis
ta „Femeia", au fost organi
zate vizionări colective la fil
me ți diferite spectacole pre
zentate la club.

O activitate susținută In mo
bilizarea femeilor la acțiunile 
întreprinse desfășoară preșe
dinta comisiei de femei, învă
țătoarea Ponta Maria, pre
cum șl membrele comisiei gos
podinele Croitoru Rodica, Tă
tara veturla, Tontea Ana, Vesa 
Valeria șl funcționara Brustu- 
rean Margareta, De asemenea, 
tn activitatea sa, comisia de 
femei s-a bucurat de sprijinul 
efectiv al gospodinelor Horvath 
frina, Rozsnyai Elisabeța, Dl- 
oane Florica și altele care răs
pund de fiecare dată la che
mările comisiei de femei, se 
situează in fruntea acțiunilor 
de înfrumusețare a străzilor.

rDețuttații eUnți£jtil&r

„E Casa ta, In- 
Martie, ziua in- 
femeli" șl anu- 
din presă. Prin 

femei s-au
— 0

Montaj literar
în sala de festivități a 

C.C.V.J. numeroase femei din 
întreprinderile și instituțiile 
din orașul Petroșani, gospodi
ne, au participat joi după- 
атіагй la montajul literar or
ganizat în cinstea conferinței 
orășenești a femeilor din Pe
troșani. Cu acest prilej, colec
tivul Teatrului de stat Valea 
Jiului a prezentat un bogat 
program pe tema „Femeia, to
varășă pe drumul vieții".

ținăsă 
c*l

ter
ni ciau

lucrud
Aparatul de radio anunță 

ura 7. Tovarășul Istodor Vin- 
tilă, șef de brigadă instala
tori de apă de pe șantierul 
7 construcții Lupeni se pre
gătește să meargă la lucru. 
$i-a luat pachetul cu mîn- 
care, pregătit de soție, și ca 
în fiecare dimineață bătu la 
ița tovarășului său de mun
că Avram loan, unul din 
membrii brigăzii pe care o 
conduce. Peste ____
puțin cei doi 
instalatori 
îndreptau 
pași 
spre 
Doar aveau atîtea de făcut 
n acea zi. Trebuia să atace 

o nouă lucrare pe care s-au 
angajat s-o termine cu 19 
zile înainte de termen.

Fiecare membru din briga
dă știa ce avea de făcut. Deși 
încă nu era ora începerii lu
crului fiecare era la postul 

său în frunte cu șeful de bri
gadă, Istodor Vintilă.

Conform planului întocmit 
cu o zi înainte, lucru a șl 
început. In timp ce Avram 
loan și cu Donoiu Alexan
dru se întreceau In montarea 
coloanelor de țeavă pentru 
apă rece și Caldă, in blocul 
D, Olani loan cu Dîacoties- 
cu Ioan au început să mon 
teze primii metri dc țeavă 
—ilvanlzată de țolaj mare, 
la blocul ,,C", Săvulescu loan 
a terminat de montat colos- 
hule de fontă, scurgere de

190 mm. la dcuă etaje, iar

de brigadă, lucrînd cu 
dintre muncitori la 

9-magazin, executa

te 
cu 

grăbiți 
șantier

șeful 
unul 
blocul 
montarea fontei de scurge ■ 
re și a țevilor de apă rece și 
de circulație.

La sfirșitul zilei 
rezultatele au fost 
rătoare.

Șeful de brigadă 
pe la fiecare loc de muncă 
și pentru fiecare membru 
__________ din brigadă a 

cîte un 
de Iau- 
Membrii 
meritau 

plin să

‘ avui 
cuvîndDIN CARNETUL 

CORESPONDENTULUI dă.brigăzii 
din

♦

de lucru 
îmbucu-

a trecut

:*
*
♦**
*

î
*♦♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦
♦ ♦♦
♦ ♦♦♦ ♦
♦
♦
♦
♦♦ ♦ ♦♦
♦ ♦* ♦

fie lftudați pentru că fieca
re s-a străduit să muncească 
cit mai mult și cît mal bine.

La coloanele de apă caldă 
și rece, din blocul ,,D", bri
gada a reușit să monteze 
peste plan 6 m. țeavă. In 
blocul vecin s-a terminat de 
montat țeava de mare țolaj 
cu patru ore și jumătate 
înainte de termen.

Tov. Săvulescu loan și An* 
donie Viorel, care de dimi
neață au lucrat în blocul 
..O*', au terminat lucrările 
de montare a fontei de 
scurgere cu 3 ore mai devre 
me. In timpul cîștigat acești ♦ 
doi Instalatori au montat în * 
că 7 metri de fontă.

Pe lingă aceste rezultate, 
într-o singură zi, IstOdor șl 
ortacii săi au obținut o 
economie de materiale a că 
ror valoare se ridică la 200 
lei.

VALENTIN CÎRSTOIU

:♦
♦♦♦ Ф
♦
♦
♦♦
♦♦
♦

La conferința sindicatului termo
centralei Paroșeni s-a discutat și 
despre faptul că în unele sectoare 
de activitate trebuie stabilite £>• 
biective mai concrete în întrecerea 
socialistă.

IN CLIȘEU : Președintele sin
dicatului tov. Chiriță Eleonor, îm
preună cu secretarul comitetului 
sindicatului, Bușu Gheorghe dis- 
cutînd despre măsurile ce trebuie 
luate pentru îmbunătățirea conti
nuă a întrecerii socialiste în noul 
trimestru al anului.

In sala cămtrudui cultural din 
Cimpa începuse să se adune /tru
puri de oameni. Mai întîi au ve
nit cei tata locuiesc în apropierea 
căminului fi a Școlii elementare 
de 8 ani, apoi, find pe rind, ан 
intrat în sală țăranii muncitori 
din Răscoala, cei din BirăOnii de 
Jos fi Birăonii de

De la mata 
îmbrăcată In pîn- 
zi roșie, așezată 
în fundul sălii, te 
sculă un om po
trivit de statură. 
Era deputatul Mo 
goș Simfon.

— Ei, ce facen 
cu întrecerea to ■ 
varifi ? Ați citit în Ziare despre 
angajamentele unor sfaturi popu
lare orășenești fi comunale cate 
fl-au fixat obiective importante 
în privința înfrumusețării locali
tăților

Cei din solă priveau la deputat. 
Unul cite unul, alegătorii din cir 
cumscripfie începură să vorbească.

■— Să ne apucăm și noi de 
treabă “ ra auzi deodată vocea 
lui Grecea Nicolas, din Birioni.

— Putem să începem lucrul 
încă din aceste zile — zise Trăi
tă Gheorghe. Podurile le putem 
face chiar noi, că avem in cir
cumscripție oameni pricepuți, a- 
poi despre săparea șanțurilor, aș
ternutul pietrei pe drum nici vor
bă, că fiecare din noi ne price
pem la așa ceva.

Deputatul privea și asculte cu 
atenție pe fiecare dintre vorbi
tori. Cunoștea priceperea și bo- 
tărîrea fiecăruia.

— Toate cele arătate tint pe 
deplin realizabile — a spus de
putatul.

Pentru ca munca să înceapă bi
ne și cît mai repede, chiar în șe
dință a fost ales un comitet da 
cetățeni cere să se îngrijească de 
organizarea și conducerea lucrări
lor. După două zile, la locul lu
crărilor s-au adus materiale pen
tru construcții. Unii dintre cei 
care veniseră mai de dimineață, 
începură pregătirea lemnăriei. Al
ții făceau săpături, pregăteau pie
trișul fi betonul pentru picioarele 
podurilor. Pâmîntul, pe unele lo
curi era moale, pe altele tare, se 
săpa cu greu. Dar cetățenii din 
Cimpa nu s-au lăsat. In cîteva 
Zile, peste vale s-au ridicat cele 
două poduri. Prin valorificarea re
surselor locale și prin munca e- 
fectuată voluntar de cetățeni s-au 
realizat economii de peste 10000 
lai. La construirea podurilor s-au 
evidențiat în mod deosebit lo
cuitorii Colda Petru, Grecea Nî- 
colae, Bobar Gheorghe, Bob ar Ni- 
colae fi alții.

Am aflat din relatările oameni
lor că pe baza planului întocmit 
tn adunarea populară, tov. Mo

Sus.

go/ Sturion, deputat iu Sfatul 
Ear al orașului Petrila fi în 

’ popular al orașului regio
nal Petro foni a mobilizat împreu
nă cu deputății sfatului popular 
din localitate t Berindei Ionel, 
Răscoleau Petru Ș* tdții Vei de 
cetățeni și la alte acțiuni volun
tare. Și cite nu s-au făcut aici cu 

sprijinul dePUiați- 
> lor cimpeni. S*Sx 

** curățit șanțuri pe 
o lungime de 
300 m. l„ s-au 
așternut zeci de 
tone de pietriș și 
s-a. pus la punct 
iluminatul electric 
pe strada prin

cipală, s-a sprijinit școala in pri
vința realizării unor treburi gos
podărești. La munca pentru în
frumusețarea orașului alături de 
deputați fi-au adus contribuția a- 
legitorii Fantini Anghel, Bolog 
Petru și alții care au efectuat zeci 
de ore de muncă voluntară.

Pe Ungă mobilizarea cetățenilor 
la muncile obștești, deputății •- 
cordă o mare atenție și activității 
de mobilizare a oamenilor mun
cii la acțiuni cultural-educative. 
Ei au antrenat mai mulți tineri 
țărani la activitate culturală în 
cedrul căminului, sprijină efectiv 
comisia de femei din circumscrip
ții în privința abonării la ziare, 
broșuri de educație sanitară, or
ganizarea de recenzii. Deputății 
cimpoi sînt aproptttți de cetățeni, 
urmăresc rezolvarea propunerilor 
si cerințelor pe care aceștia le ri
dică, depun eforturi susținute pen
tru ca circumscripția lor să fie 
fruntașă în acțiunile de gospodă
rire si înfrumusețare.

2. ȘUȘTAC

©

Realizări 
ale electricienilor

Electricienii de la prepar&țla 
Petrila se străduiesc să efectue
ze in condiții cit măi bune lu
crările de reparare șl întreți
nere a utilajului electric. In 
ultimul timp, ei au reușit să. 
repare в motoare electrice, au 
rebobinat un transformator de 
880 V, au tras rețeaua elec
trică de iluminat la colțul roșu.

Totodată, pe baza planului 
de măsuri tehnlco-organijato- 
rice, colectivul de electricieni 
a Întreprins o acțiune de mon
tare a centurilor de impămî li
tere ia un număr de 20 mo
toare electrice de la sectorul 
încărcare. Cu sprijinul efectiv 
al tinerilor David loan, Flo- 
rescu Tlberiu, Labă loan și a 
altor electricieni din echipa 
comunistului Filipini loan, lu
crarea respectivă a fost termi
nată cu 19 zile mai devreme.

’«•ѵ'ллм,»

Cu metode binecunoscute
(Urmare din pag. l-a)

mare pondere în producția to
tală a minei, a scăzut și pro
centul de Cenușă In cărbunele 
nostru, încît în ultimele luni 
din 1901 ne-ăm încadrat în In
dicii planificați. La dezbaterea 
sarcinilor de plan pe anul în 
curs s-au preconizat cu apor
tul prețios al minerilor, noi 
măsuri pe care le-am și apli
cat. Ele sînt îndeobște cunos
cute oricărui miner care ține 
la prestigiul, la calitatea mun
cii sale: asigurarea unei po- 
diri trainice, bandajarea co
rectă a pereților, pușcarea se
lectivă, alegerea sterilului ma
re de pe crater etc. In subte
ran ca și la recepție, avem îrt 
fiecare schimb oameni care se 
ocupă cu controlul calitativ al 
producției și cu informarea o- 
perativă a conducerilor de sec
toare 
tate.

Pe 
baza 
de
partea minerilor, a maiștrilor 
și tehnicienilor, am ajuns ca

despre neregulile consta -

baza acestor măsuri, pe 
creșterii răspunderii fată 

calitatea producției din

aoum, odată cu intlietatea în 
creșterea volumului producției, 
să fim fruntași și în luptă 
pentru calitate. Iată cîteva 
realizări: în ianuarie procen
tul de cenușă a fost mai mic 
deeît norma cu 0,7 1a sută, în 
februarie —• cu 0,9 la sută, iar 
acum In martie, de asemenea, 
cu 0,9 la sută. In ultimele sile 
la cărbunele blocuri procentul 
de cenușă a fost cu 2,1—10,2 
la sută sub normă ceea de de
notă o bună șl atentă alege
re a șistului vizibil în abataje. 
Totul s-a obținut în condițiile 
depășirii planului trimestrial 
la zi cu peste 11.600 tone de 
cărbune !

ÎNTREBARE : Considerați că 
ceea ce s-a realizat pînă acum 
ia Lupani reprezintă totul, sau 
mal slnt rezerve interne insu
ficient folosite ?

RĂSPUNS : Angajamentul
nostru este reducerea procen
tului de cenușă din cărbune cu 
1.5 la sută. Plnă acum avem 
o reducere în medie de 0.9—1 
la sută, deci mal avem de 
muncit destul în direcția îm
bunătățirii calității producției

noastre. Posibilități avem. De 
pildă, mai sînt colective da 
sectoare unde procentul de ce
nușă se menține încă ridicat 
față de posibilități. Așa este, 
de pildă, la sectorul IV B, la 
sectorul Ш (unde în unele zile 
se dă cărbune de slabă cali
tate) șl la alte sectoare. Mă
surile operative luate de curind 
vor face ca și la aeeste sec
toare să ne încarnăm în nor
mele stabilite. Ceea ce ne 
frâmintă mult este umiditatea.: 
Alei, realizările nu ne mulțu
mesc. Avem încă в seamă do 
locuri de muncă la sectoare!» 
IV A, III, IV В unde drenate» 
apelor de la stropirea cărbu
nelui nu se face cu atenție In- 
cît cărbunele are multă ap*. 
Conducerea minei a luat șl In 
direcția aceasta măsuri opera
tive 
tate 
teva

In 
ținute plnă acum de colectivul 
nostru in îmbunătățirea caii* 
tatlvă a cărbunelui, ne fac să 
muncim cu mai multă hotă- 
rîre, să ne menținem pe locul 
de frunte atlt la depășirea 
cantitativă a planului cît șl In 
privința calității producției.

încît procentul de umldl- 
va scade sub norm! în el* 
zîie,
concluzie, rezultatele ob-

I
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Luerările plenarei 
C.C.S. din U.R.S.S.

MOSCOVA 31 (Agerpres). - 
TASS transmite:

La 26 și 27 martie la Moscova 
a avut loc cea de-a 9-a plenară 
a Consiliului Central al Sindica
telor din U.R.S.S.; care a discu
tat sarcinile sindicatelor pe linia 
dezvoltării continue a producției 
agricole.

Plenara Consiliului Central al 
sindicatelor din U.R.S.S. a aprobat 
hotărîrile plenarei din martie a 
C.C. al P.C.U.S. și le-a adoptat 
ca îndreptar, ca programul de ac
tivitate al sindicatelor în lupta 
pentru avîntul agriculturii.

Plenara a încredințat consilii
lor sindicale sarcina de a îmbună
tăți organizarea întrecerii 
te și a întrecerii pentru o muncă 
în spirit comunist în sovhozuri și 
în alte întreprinderi din agricul
tură. Atenția principală a partid- 
panților la 
comunistă, 
trebuie ! 
sporirii 1 
regiunii : 
cereale, 
cheltuieli 
mijloace pe unitatea de produs.

soci al îs-

mișcarea pentru munca 
se arată în hotărîre, 
fie concentrată asupra 
maximum în condițiile

să 
la 
respective a producției de 
carne, lapte la hectar cu 

i minime de muncă și

DECLARAȚIA LUI H. 6REEN
■ OTTAWA 31 (Agerpres).

După cum transmite agenția 
Associated Press, Howard Green, 
ministrul Afacerilor Externe 
Canadei, care s-a înapoiat 
Geneva, a declarat că orice 
luare a experiențelor nucleare
către Statele Unite ar reprezenta 
un regres la conferința de la Ge
neva asupra dezarmării. „După 
părerea mea, a spus el. acest lu
cru este cit se poate de evident".

al 
din 
re
de

miia loltiima spaliilui
NEW YORK 31 (Agerpres). — 

TASS transmite:
La 30 martie s-a încheiat pri

ma etapă a tratativelor între 're
prezentanții U.R.S.S. și S.U.A. în 
Comitetul O.N.U. pentru folosirea 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice. Participanții la tratative au 
dat publicității următoarea decla
rație comună :

„Intre 27 și 30 martie la New 
York au avut loc tratativele ne
oficiale între H. Dryden și acade
micianul A. A. Blagonravov. Tra
tativele s-au desfășurat în scopul 
studierii domeniilor de colabora
re în Cosmos care au format o- 
biectul recentului schimb de me
saje între președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, și președintele S.U.A., 
Kennedy. S-a încheiat examina ■ 
rea preliminară a cîtorva proiecte 
cuprinse în mesaje.

(Mt io stopoii naiiite
Participanții 

zut de acord s 
toarea întîlnire 
timpul sesiunii 
ționale pentru 
sului. care va 
aprilie și 10 mai, sau în timpul șe
dințelor subcomitetelor tehnico- 
științifice și juridice ale Comite
tului O.N.U. pentru folosirea spa
țiului cosmic în scopuri pașnice 
care se vor desfășura la Geneva 
cu începere de la 28 mai. La aces
te viitoare tratative, atît din par
tea S.U.A., cît și din partea 
U.R.S.S., pe lîngă persoanele care 
au participat la tratativele care 
au avut loc, vor mai lua parte 
alți oameni de știință. Scopul tra
tativelor va fi de a se ajunge la 
un acord în legătură cu domeniile 
de colaborare prevăzute în mesa
jele sus menționate și discutate 
New York".

la tratative au ca
să organizeze urmă- 

la Washington în 
Comisiei intema- 

cercetarea Cosmo- 
avea loc între 30

la

■Ѳ

Rebelii iaofieni continuă să încalce 
acordul de încetare a tocului

XIENG KUANG 31 (Ager
pres).

Grupul de rebeli din Laos con
tinuă să încalce acordul de în
cetare a focului. După cum anun
ță postul de radio ,,Vocea Laosu
lui", „între 1 și 25 martie, tru
pele guvernamentale și populația 
din regiunile eliberate au respins 
14 atacuri ale armatei grupului 
rebel din Savannaket".

In cursul acestor lupte — anun
ță postul de radio — au fost omo- 
rîți 74 de soldați rebeli, 62 au 
fost răniți, iar 44 au fost luați 
prizonieri. De asemenea,, * au fost 
capturate numeroase arme, 2 tone 
de muniții, precum și alte mate
riale de război. Două autocamioa
ne ale trupelor rebele au fost a-

Dezbateri în Camera Comunelor
LONDRA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite: .
După cum a declarat laburistul 

C. Mayhew la 29 martie în Ca
mera Comunelor cu prilejul dis
cutării în a treia citire a proiec
tului de lege prezentat de guver
nul englez în Parlament cu pri
vire la condițiile retragerii Repu
blicii Sud-Africane din Common- 
weallth acest proiect de lege în
seamnă o victorie a lui Verwoerd 
și consolidează pozițiile cercurilor 
din R.S.A. care promovează poli
tica rasistă de apartheid.

De la expulzarea R.S.A. din 
Commonwealth; această țară conti
nua să beneficieze de toate privi
legiile de membru al Common- 
wealthului, fără să aibă vreo a 
drept la aceasta, a spus Mayhew 
în continuare. In ceea ce-1 privește, 
guvernul englez s-a străduit să în-

guvernului Verwoerd re- 
problemelor economice.

Ies aească 
zolvarea 
uneori chiar în detrimentul țărflor 
Commonwealthului.

Un alt deputat laburist — Phi 
lip Noel-Baker — și-a exprimat 
neliniștea în legătură cu dezmă
țul rasismului în R.S.A. și a spus 
că numai înrîurirea opiniei publice 
mondiale poate -„preveni o catas
trofă". El a chemat la boicotarea 
economică a R.S.A. în semn de 
condamnare a politicii de apar
theid.

In pofida declarațiilor vehemen
te ale opoziției laburiste împotri
va proiectului de lege și a nemul
țumirii exprimate de unii conser
vatori, guvernul a reușit sâ im
pună proiectul de lege, ce-i drept 
cu o majoritate de voturi mai mică 
ca de obicei. iVrîMiH ■

.0----------------- - ț

runcate în aer, 
fost doborît.

In partea de 
grupul rebel, 
rilor și aviației 
tensifică atacurile ia regiunea Nam 
Tha. Recent, 
au parașutat 
400 de soldați 
me și muniții. 
Tha —: anunță
— unitățile armate ale guvernu
lui legal și partidului Neo Lao 
Haksat au respins între 22 și 26 
martie, trei atacuri ale inamicu
lui. In cursul acestor lupte, 
fost omorîți 31 de soldați

Intr-o declarație făcută 
zentanților presei, generalul 
Le, președintele Consiliului 
tar suprem al Laosului, a declarat 
că situația în această țară a de
venit mai încordată și mai primej
dioasă datorită sporirii ajutorului 
militar american acordat grupului 
din Savannaket.

Ofițerii americani, a declarat 
Kong Le, nu mai sînt „consilieri", 
ci participă direct la războiul îm
potriva trupelor patriotice ale 
Laosului. In încheiere, Kong Le a 
subliniat că în actualele condiții, 
fo’rțele patriotice și armata Lao
sului trebuie să fie vigilente, să-și 
întărească coeziunea și să apere 
regiunile eliberate ale țării .

iar un avion a

nord a Laosului, 
cu ajutorul ofițe- 
americane, își in-

avioane americane 
în această regiune 
și 100 tone de ar- 

La sud-est de Nam 
„Vocea Laosului"

au 
rebeli, 
repre- 
Kong 
mili-

INSUCCESE ALE TEHNICII AMERICANE
Catastrofă la o fabrică 

de carburanți
NEW YORK 31 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

France Presse, la o uzină milita
tă care fabrică carburanți solizi 
pentru rachete din apropierea ora
șului Marshall (Texas) s-au produs 
în ziua de 30 martie o serie de 
explozii a căror cauză nu a fost 
identificată. Numeroase persoane 
au fost rănite.

de rachete s-a produs o puternică 
loc în 
pentru 

Nutne- 
pe vas

explozie. Explozia a avut 
timp ce vasul era ancorat 
a i se face unele reparații, 
roși muncitori care lucrau 
au fost răniți, dintre care cîțiva 
se află în stare gravă.

Explozie pe bordul
nave
31 (Agerpres). 
din San Pedro 

agenției United

unei
NEW YORK
Corespondentul 

(California) al 
Press International relatează că în 
ziua de 30 martie pe bordul unei 
nave americane pentru lansarea

Eșec la Cap Canaveral
CAP CANAVERAL 31. — (A- 

gerpres).
Agenția 

tează că 
Canaveral 
laris" a

Associated Press rela- 
la 30 martie, la Cap 

o racheta de tipul „Po- 
trebuit să fie distrusă 

prin telecomandă la cîteva secunde
de la lansare deoarece a deviat 
de la traiectoria inițială. Fragmen
te din corpul rachetei au fost 
proiectate pe pămînt și au pro
vocat o serie de incendii în regiu
nea Cap Canaveral.

Noua termocentrală 
baltică

TALLIN 31 (Agerpres).
In Estonia va fi construit \ 

un gigant al energeticii care va 
folosi șisturi bitiimoase — noua 
termocentrală baltică. Puterea ei. 
ca și a primei termocentrale bal
tice de acest gen, construită în 
apropierea orașului Narva, va fi 
de circa 1,7 milioane kW. Se pre
vede instalarea unor turbine de 
300000 kW fiecare și a unor ca
zane cu o producție de 950 tone 
de aburi pe oră.

La construirea centratei vor ii 
folosite pe larg elemente de cons
trucție ușoare din beton armat 
precomprimat, materiale sinte
tice. Aceasta va duce la ieftinirea 
și accelerarea construcției.

R. P. Bulgaria .

Hidrocentrale 
în construcție

SOFIA 31 (Agerpres).
Centralele electrice construite 

lărgite în R.P. Bulgaria în cursul 
ultimilor ani au o putere de trei 
ori mai mare decît a tuturor cen
tralelor de care dispunea (ara în 
1944, înainte de eliberarea ei.

In prezent se află în curs de 
construcție cascada de hidrocen
trale Dospat-Vîcea (care va ali
menta șase centrale, cinci lacuri 
de acumulare, o serie de canale 
colectoare și turtele de derivație) 
fi cascada de hidrocentrale Ardă 
(cu șase lacuri de acumulare și 
șase centrale electrice). A fost 
elaborat proiectul unei cascade de 
hidrocentrale pe Mesta.

R. P. Polonă

încă

utilaje
La a~

Prima? centru de izotopi
VARȘOVIA 31 (Agerpres).
La începutul lunii martie a fost 

inaugurat la Katowice primul cen
tru de izotopi din R. P. Polonă 
organizat de Biroul de 
pentru tehnica nucleară,
cest centru vor fi expuse în per 
manență diferite instalații pentru 
control fi măsurători, bazate pe 
radiații, printre care se numără 
defectoscoape, densimetre, fluxo- 
metre, toate de construcție polo
neză.

R. D. Germană
Se dezvoltă învătămîntul

BERLIN 31 (Agerpres!).
In R.D. Germană se dezvoltă 

în mod sistematic invățămintul, 
care asigură cadrele tehnice, eco
nomice și științifice necesare indus
triei, agriculturii și culturii. In pri

--------  — -—99^=:. --------

Principala problemă a secolului 
este dezarmarea

V. KocemasovDeclarafia lui
MOSCOVA 31 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Ziarul „Izvestia" publică răs

punsurile la o anchetă in le
gătură cu însemnătatea Con
gresului mondial pentru dezar
mare generală și pace.

Principala problemă a seco
lului este problema dezarmă
rii, scrie Veaceslav Kocemasov, 
vicepreședinte al Comitetului 
sovietic pentru sprijin a pre
gătirilor în vederea Congresu
lui mondial pentru dezarmare 
generală și pace. O mare im
portanță în rezolvarea acestei 
probleme va avea Congresul 
de la Moscova. Opinia publică 
sovietică va face totul pentru 
ca Congresul de la Moscova să 
fie unul din evenimentele ir 
ternaționale cele mai impor
tante din ultimul timp.

Ziarul publică mai multe in
terviuri luate de corspondenții 
săi în nouă capitale ale lumii.

Sper, a declarat Cyrus Ea
ton, laureat al Premiului inter
național Lenin „Pentru întări
rea păcii între popoare", că 
toți laureații premiilor Lenin 
și Nobel pentru pace vor sosi 
la Moscova pentru a participa 
la Congres și își vor alătura 
glasul glasului celorlalți par
ticipant!. Cursa înarmărilor 
înghite cea mai mare parte a 
veniturilor naționale. De aceea 
atît pentru americani cit și 
pentru toate popoarele lumii, 
a subliniat el, dezarmarea 
constituie cea mai arzătoare 
problemă.

Este o absurditate să se chel
tuiască fonduri uriașe pentru 
cursa înarmărilor în timp ce 
milioane de oameni de pe pă- 
mînt nu au destulă mîncare, 
a declarat Pandit Sunderla., 
președintele Comitetului Pre
zidențial al Consiliului Păcii 
din întreaga Indie.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani. Str. Gh. Gheorghiu-Dei nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269.

mii trei ani ai șeptenalului numă
rul studenților școlilor superioare 
ți universităților a crescut de la 
64.100 (1958) la 75.000 (1961). 
numărul studenților la cursurile 
serale de la 18.700 la 33.000, ast
fel incit din 10.000 de locuitori 
66 urmează invățămintul superior.

Germană depășește în 
cu mult nivelul 

unde

a“R.D. 
ceasta privință 
din Germania occidentală, 
proporția studenților este de nu ■ 
mai 37/10.000.

R. P. Chineză

Valorificarea 
pămînturilor

PEKIN 37 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

China Nouă, în ultimii 12. ani. 
colaboratorii Institutului agricol de 
cercetări științifice din provincia 
Tziansi au desfășurat o vastă ac
tivitate experimentală și de cerce
tări și au elaborat o serie de me
tode economice de îmbunătățire 
și folosire a solurilor neproducti
ve care s-au format în urma ero
ziunilor eoliene. Aceste metode au 
căpătat o largă răspîndire în pro
vincie. S~a stabilit că aproxima
tiv 700.000 hectare din aceste pă~ 
mînturi puțin productive sînt pro
prii pentru a fi valorificate.,

R. D. Vietnam

anunță că re- 
Viet Ci, a in- 

un nou combi-

are în compo-

X

Combinat industrial
HANOI 31 (Agerpres).
Agenția V.N.A. 

cent în localitatea 
trat în funcțiune 
nat industrial.

Noul combinat
nența sa o centrală termoelectrică, 
o fabrică de zahăr a cărei produc
ție anuală este de 5.000 de tone, 
precum și o fabrică de hîrtie, care 
va prelucra deșeurile fabricii de 
zahăr. Noul combinat cuprinde și 
o secție chimică.

PROGRAM OE ^ADIO
2 aprilie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul ziarului „Scîntcia", 
8,00 Muzică, 8,30 Buchet de me
lodii de muzică ușoară, 9,00 Ti
nerețea ne e dragă, 10,08 Cîntă 
ansamblul de cîntece și ’dansuri 
„Ciocîrlia", 10,30 Muzică popu
lară din Oltenia, 11,50 Mici -piese 
de estradă, 12,00 Jocuri populare 
romînești, 12.30 Muzică simfo
nică, 13,05 Estrada melodiilor, 
14,00 Melodii populare romînești 
și ale minorităților naționale, 
15,45 Instrumentiști de muzică 
ușoară din țări socialiste, 17,15 
„Compozitorii noștri cîntă patria 
socialistă", 18,00 Muzică simfo
nică cerută de ascultători, 18,38 
Muzică ușoară de Radu Șerban, 
19,25 Program pentru iubitorii 
muzicii populare romînești, 21,00 >
Concert de seară, 22,30 Soliști de 
muzică ușoară, PROGRAMUL II. 
12,15 Interpreți de operă din țări 
de democrație populară, 12,45 
Muzică ușoară romînească, 14,03 
Muzică din operetele lui Suppe, 
15,00 Cîntă orchestra de muzică 
populară „Doina Argeșului" din 
Pitești, 16,30 Vorbește Moscova 1, 
18,05 Muzică populară romînească 
interpretată de cîntăreții Elisabe- 
ta Pavel și Nicolae Trofin, violo
nistul Alexandru Titruș și naistul 
Ion Oprea. 18,38 Interpreți la mi
crofon, 19,30 Din activitatea sfa
turilor populare, 20,20 Concert 
de estradă. 21,15 Muzică instru
mentală, 22,30 Muzică instrumen
tală de Mihail Jora.

CINEMATOGRAFE
2 aprilie

PETROȘANI — Al. Sahia ? 
Frumoasa Lurette ; PETRILA : 
Mecanicul conducea trenul. (Res- v 
ponsabilii cinematografelor 7 No
iembrie — Petroșani, Lonea, Li- 
vezeni, Aninoasa, Vulcan, Crividia, 
Lupeni, Bărbăteni și Uricani n-au 
trimis programarea filmelor pe lu
na aprilie).

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


