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Muncitoarele Ciurtea Maria, Raica Iuliana și Mate Aurica din secția de răsucit a în
treprinderii Viscoza I.upeni se străduiesc în permanentă să asigure o calitate superioară 
firelor de mătase. IN CLIȘEU ■ Cele trei muncitoare în fața unei mașini de răsucit. ’
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SCENĂ
Recent, elevii 

Școlii de 8 ani 
din Petrila au sus
ținut pe scena 
clubului muncito
resc din localitate 
un bogat program 
artistic compus 
din scenete, cîn- 
tece, jocuti popu
lare.

La spectacolul 
dat de elevii Șco
lii de 8 ani din 
Petrila, au luat 
parte aproape 700 
de. oameni al 
muncii părinți ai 
elevilor.

I
I PETRU GĂINA
! corespondent
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Fapte deosebite din întrecerea 
minerilor pentru realizarea

Sporește productivitatea muncii

planului și a
A io ooo=a tonă

Ziua de 22 martie a . 
marcat o victorie însem
nată. în munca harnicului
colectiv al exploatării mi
niere Lupeni. Din abata
jele minei s-a extras cea 
de-a. 10 000 tonă de căr- 
jbune cocsificabil peste 

. sarcina de plan. Dînd 
peste plan de la începu
tul anului această impor
tantă cantitate da cărbu
ne, minerii Lupeniului 
raportează îndeplinirea 
angajamentului de între
cere asumat la producția 
de cărbune pe anul, cu
rent. Acest succes se da- 
torește aplicării în viață 
a planului de măsuri 
tehnico-organizatorice, ex
tinderii mecanizării și a 
procedeelor moderne de 
lucru în abatajele cu 
front lung, prin care s-au 
creat condiții tehnico-ma- 
teriale favorabile creșterii 
productivității muncii. 
Productivitatea muncii pe

angajamentelor
cărbune peste plan 

exploatare a crescut în 
primele două decade din 
iuna martie, de exemplu, 
la 1,137 tone de . cărbune
pe post depășind, cu pes
te 20 kg./post indicele 
planificat.

Colectivele sectoarelor 
III, I A și I В au partea' 
cea mai mare de contri
buție la succesele exploa
tării. De pildă, în perioa
da 1—20 martie, sectorul 
III a depășit planul .cu 
2 323 tone de cărbune, 
sectorul I A cu 1 246 to
ne, iar sectorul I В cu 700 
de tone. Pe panoul frun
tașilor stau la loc de 
cinste numele brigăzilor 
conduse de minerii Ghio- 
ancă Sabin, Spînu Petru, 
Petre Constantin, Aslău 
loan din sectorul III, Fos- 
to Alexandru. Feher Va- 
sile, Gligor Nicolae, Das- 
călu Dumitru din secto
rul I A, Marton Dionisie, 
Koss Ladislau și alții din 
sectorul IB.

In sectorul V de la 
mina Lonea au fost crea
te condiții tehnico-mate- 
riale corespunzătoare pen 
tru creșterea continuă a 
productivității muncii. De 
pildă, în sector a luat o 
mare extindere susține
rea mixtă în abatajele 
cameră, lucru’ ce a per
mis minerilor din brigăzi 
să muncească cu randa
mente sporite la extrage
rea cărbunelui. Bunăoară, 
în primele două decade 
din luna martie, brigada 
condusă de minerul Dan- 
ciu Moise a realizat în 
abatajul cameră 506 cu 
susținere mixtă un ran
dament de 8,35 tone de 
cărbune pe post depă
șind cu două tone de 
cărbune/post randamentul

planificat. Pe această ba
ză brigada a extras peste 
plan 536 tone de cărbu
ne. Un randament de a- 
proape 7 . tone pe post 
și o depășire da. plan de 
peste 200 tone de cărbu
ne au obținiit și minerii 
din brigada lui Petric Si
ni -on.

Munca spornică din ă- 
bataje impulsionează pu
ternic realizările înscrise 
pe graficul întreb erii so
cialiste • de colecti
vul sectorului , V. In 
perioada 1—20 martie, 
de exemplu, randamentul 
realizat pa sector a atins 
2,267 tone/post întrecînd 
pe cel planificat cu 182 kg. 
de cărbune pe post, iar 
producția dată peste plan 
se cifrează la peste 400 
tone cărbune de calitate.

l trimestruCu pianu
Evenimentul pe care 

l-a sărbătorit colectivul 
sectorului III al minei 
Lupeni în ziua de 22 mar
tie, constituie o dovada 
în plus că poartă p 
drept mărit titlul de sec
tor fruntaș pe bazin 
Frontaliștii sectorului au 
extras în schimbul I din

lui 1 îndeplinit 
acea zi ultimele tona de 
cărbune în contul planu
lui pe trimestrul" T Can
titatea da cărbune ’ Cocsi
ficabil dată peste plan 
de la începutul anului în
sumează peste 10 900 de 
tone.

(Continuare in pag. 3-a1

Expoziții de
Comisiile de femei din 

cartierele Kakașvar-Vul- 
can și Energeticienilor din 
Paroșeni au organizat cî- 
te o frumoasă expoziție 
de artă casnică. Au fost 
expuse lucruri de mînă 
de o reală valoare artis-

t ‘ fi- ’■

artă casnică
cursul tovarășele Nenmș 
Maria, Hodan Rozalia, 
Chiș Ana și Nemeș Irina, 
din cartierul, Kakașvar- 
Vulcan, precum și Marti
na Florica, Wilk Gertru
de, Nica Ioana și Conțan 
Ileana din Paroșeni.

tică, executata cu 
măiestrie de mem
bre ale cursului 
„Sfatul gospodi
nei”, organizat de 
către comitetul 
de femei al ora
șului Vulcan.

La deschiderea 
I acestor expoziții 

și-au dat con-

Muncitori
In adunarea gene

rală a organizației de 
bază nr. 9 de la mi 
na Lonea ținută zilele 
trecute au fost pri
miți în rîndurile 
membrilor și candida- 
ților de partid noi 
muncitori fruntași în 
producție și în acti
vitatea obștească. Ast
fel a fost primit în 
rîndurile membrilor 
de partid mecanicul 
de locomotivă Mari

fruntași primiți în partid
oane Gheorghe. Apre- 
ciindu-i meritele în 
producție și în mun
ca de partid, comu 
niștii au hotarît pri
mirea lui în ..rîndu- 
rile membrilor cu 5 
luni înainte de ex
pirarea stagiului de 
candidatură.

Tot în această «- 
dunăre au mai fost 
primiți în rîndurile 
eandidaților de partid 
utemiștii Dahciu loan,

Pețeancă Vasile șl 
Fulop Miklos.

Din documentele 
prezentate și din dis
cuțiile purtate în a 
dunăre ă reieșit că 
tovarășii menționați 
merită pe , deplin 
tnalta încredere de a 
іасе parte dfn rîn
durile partidului.

ȘTEFAN NAGY 
corespondent

cum roade, frumoase: fa£î de 4M* 
ha." împăduririi prevăzute-fn'tot; pla
nul ' șesenal" pttns cartarea'-stafio-. 
nară a Văii Jiului. 1 perioada 
1960—1962 s-au ,-ftâpăAuit-ba
zinul nostru 3404 ha. din-4 care 2979 
ha. rășinoase. In: spedâl. a-a-pna 
accentul pe specii prețioase, ca 
molid (67,3 la sută din. suj ifața 
imnădurită) și pin (18,3 la sută-din 
suprafață) in locul arboretelor slab 
productive de fag. De asemenea, 
au început să fie extinse și specU 
noi cu valoare economică "ridicată 
ca larice, duglaș, .pin, negru și al
tele. In aceeași perioadă de timp 
au fost executate: și .îngrijiri 
arborele pe o

In fiecare primăvară, in masi
vele forestiere,:se desfășoară vaste 
acțiuni de împădurire a terenurilor 
exploatate, a celor degradate, 
carstice etc. Asemenea acțiuni în 
scocul. refacerii-șl sporirii bogăției 
noastre forestiere se desfășoară și 
în' bazinul Văii Jiului, ' cu parti
ciparea largă a muncitorilor fores
tieri, tineretului .muncitor mobili
zat de organizațiile U.T.M. care 
aduc o prețioasă contribuție în 
această direcție.

Pentru a cunoaște realizările ob
ținute în acest domeniu și acțiu
nile preconizate pentru primăvara 
din acest an de către. organele de 
specialitate, ne-am 
rășului Serafincea- . 
nu Constantin, in
giner cu proble
mele 
cadrul 
troșani, care ne-a 
relatat următoarele:

— Pădurea constituie pentru ța
ra noastră o importantă bogăție 
națională. Cu lemnul se asigură 
dezvoltarea multor sectoare eco
nomice însemnate cum sînt indus
tria de prelucrare a lemnului, cea. 
extractivă, de construcții și altele. 
De aceea, partidul și guvernul 
nostru, apreciind importanța eco
nomică a pădurilor, acordă o a- 
tenție deosebită modului de gos
podărire a patrimoniului forestier 
— atît în ce privește exploatarea 
cît șl refacerea — pentru satisfa
cerea continuă a nevoilor mereu 
creseînde ale economiei noastre 
cu material lemnos.

Bazinul nostru. Valea Jiului, are 
peste 60 la sută din suprafața lui 
acoperită cu păduri, ceea ce în
seamnă că lemnul constituie a doua 
bogăție a lui, după cărbune. A- 
ceasta face ca exploatării și refa
cerii sectorului forestier să i se 
acorde o atenție deosebită. In ul
timii trei ani, lucrătorii din do
meniul silviculturii au dat o mare 
atenție refacerii bogăției forestie
re a masivelor noastre, în special 
prin împăduriri. 'Astfel, grija prin- .. . » . . .
cipală a fost axată pe sporirea • din Valea JÎului.' stfeț th~ wicto- 
resurselor lemnoase prin intensiv 
ficarea opezaținmS» , , ф>_, !>,’T*6ță, 

împădurirea suprafețelor goale, ex’- • 
tinderea spedflo ■ care cresc re
pede și a celor cm valoare eco
nomică ridicată, reducerea, terme
nelor de dare in producție a cul
turilor prin mărirea, procentului 
de reușită.

Aceste strădanii au dat pînă a-

adresat tova-

silvice în
I. F. Pe-

PE TEME ACTUALE

i i I
I 

de!
suprafață de 20 193! 
ba. din care 3 500 
bă. , revizuiri , și 
16 694 ha. desco- 
pleșiri, iar in pri
vința ajutorării re
generării natu

rale a pădurilor s-au executat lu
crări adecvate pe o suprafață de 
744 ha.

Pentru primăvara aceasta, sînt 
prevăzute să fie împădurite 469 
ha. terenuri diferite in masivele 
Cîmpușei, Bilele, Bănița și altele. 
In acest scop, a fost întocmită 
documentația respectivă finanțarea: 
s-a asigurat materialul săditor din 
specii valoroase ca molid, pin sil
vestru, larice, paltin de munte, a- 
vind o densitate de piuă la 7000 
puieți pe hectar. In același timp, 
din excedentele pepinierelor noas
tre vom da și celorlalte unități 
silvice din regiune peste 5 000 000 
puieți de molid. Au fost luate mă
suri pentru recrutarea numărului 
de muncitori necesari acțiunii de 
împădurire, s-a asigurat căzarma- 
mentul, sînt in curs de reparare 
cabanele, au fost terminate ghe
țarele pentru păstrarea puieților 
în scopul întirzierii perioadei de 
vegetație și alte măsuri care să a- 
sigure succesul campaniei de 'îm
păduriri din primăvara aebasta.

Un' sprijin prețios vom primi din 
riou prin munca patriotică pe <!â- 

‘ re s-au angajat a-i execute ir?., iII

rul Lupeni ei vor împăduri 5 _ha., 
țjj., parchetul MîerfeaSa, și vor par- 
curgeau lucrări <e îngrijire lud 
55 ha., făr în se'turul Prtrațatâ 
vor împăduri 2 ha., în BănițațDă- 
rănești,. și îngriji 40 ha.

Sîntem convinși că acțiunea de 
împăduriri de primăvară va fi în
cheiată cu succes,. contribuind la 

sporirea bogăției forestiere.
. ------------©------ - . t ' .

Acțiuni gospodărești ia mina Jîeț
Ca în fiecare 

dată cu primele 
primăverii. activitatea 
rească la mina noastră ia un nou 
avînt. Zugrăvirea clădirilor admi 
nistrațive, a atelierelor, curățirea 
incintei exploatării, reînnoirea, a- 
gitatiei vizuale — sînt la ordinea ■ 
zilei.

Și în acest început de primăva
ră în urma măsurilor gospodăraști 
luate de serviciul administrativ, 
incinta minei Jieț ia un aspset 
nou, atrăgător. S-au executat de
ja lucrările de spoire și zugră-

început de an, o 
semne ale sosirii 

gospodă-

vire a clădirilor, s-a curățat curtea 
minei. Prin grija organizației de 
partid, la locuri vizibile, au apă
rut lozinci si panouri noi, care 
mobilizează minerii la luptă pentru 
cărbune de bună, calitate. Printre 
cei care au participat cu entu
ziasm Ia acțiunile gospodărești în
treprinse pînă în prezent la mina 
noastră se numără și tovarășii 
Toma Florea, Cerna Petru, Pop Ste
la și Gali Ștefan.

TEODOR MERCA
corespondent

-------- ;-------------------— - ssASii

In clișeul de față tovarășul Oprea Nicolae, profesor la Grupul școlar minier Petroșani, explică 
unui grttp de elevi principiul de funcționare a unui întrerupător de mină A.G.-25



STEAGUL BOS<

sprijin de nădejdeMttzoral de certe
le popularizarea cârtii

In opera de construire a socia
lismului în patria noastră, un rol 
de seamă îl are ridicarea nivelu
lui politic, cultural și tehnic al 
oamenilor muncii.

Unul din mijloacele importante 
care slujesc acestui scop este car
tea. Prin 
vernului, 
dispoziția 
tori, mii
necunoscute în 
noastră.

In mod obișnuit, cartea se di
fuzează prin librării. Totuși pen
tru ca oamenii muncii din uzine, 

să-și

grija partidului și gu- 
editurile pun 
maselor largi 
de titluri noi, 

trecut

anual la 
de citi- 

în tiraje 
în țara

Martina 
Mladin

Boldura 
Petrila.

Activitatea cultural-educativă de 
masă din cadrul clubului „Voința" 
a cooperativei meșteșugărești 
„Jiul" din Petroșani se intensifică 
pe zi Ce trece. Mulți tineri coo
peratori vin aici să-și petreacă 
timpul liber în mod plăcut și util. 
La dispoziția lor stau numeroase 
jocuri distractive ca rummy, șah, 
tenis de masă, precum și o biblio
tecă ce numără peste 2000 de vo
lume. In cadrul bibliotecii se or-

FILMUL SĂPTĂM1NII

oameni la drum*
Incepînd de azi, pe ecranul ci

nematografului „Al. Sahia" din 
Petroșani va rula noul film ro- 
mînesc „Cinci oameni la drum", 
o producție a studioului cinema
tografic „București".

Filmul tratează o problemă co
tidiană : viața unei brigăzi de pe

ună. Urmează o sărbătoare: Lu
crările de la barajul hidrocentra
lei au

Dar 
tă de 
dintre
ună barajul, ca mîine vor pleca 
cine știe în ce colț de țară- Prin

luat sfîrșit. 
bucuria oamenilor e umbri- 
regretul despărțirii. Mulți 
cei ce au construit împre-

fabrici, din instituții etc. 
procure mai ușor cărțile care-i
interesează și să cunoască noile 
apariții, s-a inițiat și organizat
sistemul de difuzare a cărții la 
locul de muncă.

Popularizarea și difuzarea căr
ții în întreprinderi și instituții 
depinde In mare măsură de felul 
în care difuzorul de carte știe 
să-șl organizeze și să-și desfășoa
re această activitate. Modul în ca
re difuzorul prezintă cartea, per
severenta cu care insistă pentru 
ca o lucrare cu un conținut va
loros și actual să-și găsească e- 
coul cuvenit, contribuie la forma
rea și dezvoltarea gustului pen
tru citit a mii și mii de cititori.

Azi aproape că nu există între
prindere sau instituție în Valea 
Jiului unde să nu fie cite un ștand 
de cărți cu vînzare. In privința în
ființării acestor standuri, un spri
jin substanțial am primit din par
tea organizațiilor de partid, a co
mitetelor sindicatelor și organiza
țiilor U.T.M. care au pus la dis
poziție locuri speciale pentru di
fuzarea cărții, dulapuri, vitrine în 
care să se țină cărțile, au recru
tat difuzori voluntari ai cărții.

In prezent, în Valea Jiului func
ționează în total 105 standuri de 
cărți cu vînzare la locul de mun
că, dintre 
Petroșani, 
noasa, 10 
duse de

Dacă lună de lună librăriile din 
Valea Jiului își îndeplinesc și de
pășesc sarcinile de plan, la a- 
ceasta o contribuție de seamă 
și-au adus-o și difuzorii voluntari 
al cărții. Așa de exemplu, pe luna 
februarie, planul de difuzare a căr
ții a fost depășit de către librării 
•u 11,20 la sută din care numai

de 
apărute; și-au reîm- 
regularitate standu- 

toiodată noi comenzi 
de cărți și titlul lor.

la standuri au fost vîndute cărți 
în valoare de peste 45 000 lei. Din
tre difuzorii voluntari, rezultate 
bune au obținut tovarășii Enuică 
Ioan, de Ia C.C.V.J., Zamflrescu 
Ana de la U.R.U.M.P., Chlrcules- 
cu Doina și Raicu Florea, Popo
vic! Mihai din Lupeni, 
Florica de la Paroșeni, 
Ortensia de la Lonea, 
Ștefan, Gheți Ioan de la
Aceștia au ținut o legătură per
manentă cu unitățile noastre de 
librării pentru a se informa 
cărțile noi 
prospătat cu 
rile, făcînd 
de necesarul

Difuzorii de carte fiind In per
manență in mijlocul maselor de 
oameni ai muncii, ei însăși sala
riat! ai întreprinderii sau institu
ției respective, cunosc bine ce 
cărți sînt mai necesare, întreabă 
pe colegii lor de muncă despre 
preferințele lor și pe această bază 
întocmesc comenzi corespunzătoa
re. Desigur că în privința aprovi
zionării cu cărți în cantități sufi
ciente, ei au 
unele greutăți 
recomandarea 
bunăvoință ar
carte el nu poate citi tot ce a- 
pare într-un timp scurt. Pentru a- 
căasta este necesar ca el să aibă 
la îndemină un documentar. Acest 
documentar este buletinul de 
„Cărți noi". Din păcate însă și 

la librării și Ia difuzori acest bu
letin sosește cu multă întîrziere.

In viitor, ne-am propus să or
ganizăm schimburi de 
între difuzori, să fim 
timp in mijlocul lor, să 
menzi pentru cantități 
de cărți, să organizăm
acțiuni de difuzare a cărții împre
ună cu difuzorii 
și în localitățile 
librării.

FRANCISC
responsabil coordonator 

al librăriilor din Valea Jiului

avut de întîmpinat 
în popularizarea și 
unor cărți. Oricîtă 
avea un difuzor de

experiență 
mai mult 
facem co
mei mari 

mai multe

care 31 la Lupeni, 28 la 
12 la Lonea, 11 la Ani- 
la Petrila care sînt con- 
către difuzori voluntari.

în întreprinderi 
unde nu există

ROMAN

иDespot Vodă“
piesa „Despot Vo- 
Alecsandri s-a bu- 
binemeritat succes, 
fost determinat de

©

învață acordeonul
Irecuseră cîteva ore de cind e- 

levii au terminat cursurile școlii, 
unde au acumulat noi cunoștințe 
de matematică, istorie, geografie, 
fizică sau de limba romînă. Acum, 
atmosfera obișnuită sălilor de cla
să a fost transpusă în una din 

sălile clubului. Pe măsuțe: caiete 
și creioane. In față: „profesorul", 
tabla. De astă dată însă, locul e- 
prubetelor și al planșelor a fost 

luat de acordeoane, pe a căror 
claviatură minutele gingașe ale 
copiilor se străduieso să găsească 
notele in ordinea partiturii de pe 
tablă.

E minunată muzica. De această 
părere sînt și cei aproape 30 de 
copii ai aninosenilor, printre care 
pionierii Oprișa Cornel, Mera Es- 
tera. Antal Elena, Mîrza Elena șl 
alții, care manifestă o deosebită 
dragoste față de cele învățate ta 
cercul de acordeon.

Si încă ceva: după cum ne-a 
spus tovarășul Ghiocaru Alexan
dru, instructorul cercului, printre 
manifestările cultural-arttstice în
chinate zilei de 1 Mai, va figura 
și un program dat de cercul de 
acordeon, pentru 
pregătesc cu mult

patos patrio- 
Tomșa, rolul 
lupta pentru 
Din întregul

acela 
în a- 
și Ju- 
țărani

care capiii se
entuziasm.

IOAN TAT
corespondent

Premiera cu 
dă" de Vasile 
curat de un 
Acest lucru a
grija manifestată de colectivul de 
creație pentru realizarea unui 
spectacol de calitate, în care să 
fie evidențiate atît ideile cît și 
obiceiurile, moravurile din timpul 
domniei lui Despot, în cea de-a 
doua jumătate a secolului al 
XVI-lea. Ca urmare a acestei griji 
a fost redat cu mult 
tismul fierbinte a lui 
maselor populare în 
neat lr narea Moldovei.
spectacol a răzbătut ideea că po
porul este purtătorul celor mai 
înalte năzuinti, că el este 
care făurește istoria. Deși 
pariții puține. Limbă Dulce 
roătate, precum și cei doi
subliniază dorința de libertate, os
tilitatea față de jugul străin. In 
opoziție cu aceste id ai luminoase, 
au fost reliefate pozițiile diferite 
ale boierimii Vremii: o parte tră
dătoare, care pune mai presus in
teresele înguste, personale decît 
cele ale țării și o parte oscilantă, 
neori șutată, care din acest motiv 
adesea servește interesele cotro
pitorilor străini.

Personajele create de prodigioasa 
imaginație a 
dă. Carmine, 
plin înțelese 
unei cit mal 
ții la elucidarea moravurilor do
minante în Moldova vremii.

Grupul de boieri (Motoc — Vor
nicul, Spanciu și alții) a avut da
rul să creeze scene, atît prin corn • 
portament cît și datorită costuma-

poetului (Ciubăr-Vo- 
Ana) au fost pe de
și realizate pe linia 
importante contribu-

®0оѳоооѳѳоооооооѳе©ѳ©©©(

și mai bine

apreciere din 
Tot în cadrul 
s-au înființat 17 
la secții, la ca-

ganizează diferite acțiuni ca re
cenzii, seri literare, informări po
litice, conferințe științifice, politi
ce și de cultură generală, care se 
bucură de multă 
partea tinerilor, 
muncii cu cartea, 
biblioteci volante
re cărțile se schimbă cu regulari
tate. Printre cei 150 de cititori pe 
care-i are biblioteca se numără 
și tinerii Roșu Gheorghe, Furdul 
Virginia, Cocîrlă Mihai, Căldăraru 
Petre și alții.

Cu toate acestea, activitatea 
clubului și în special activitatea 
artistică nu este la nivelul posi
bilităților. Astfel, brigada artistică 
de agitație a clubului și forma
ția de dansuri nu-și desfășoară ac
tivitatea după un program bine 
stabilit, iar numărul tinerilor care 
iau parte la aceste formații este 
mult prea mic față de numărul 
mare de salariat!, care în majo
ritate sînt tineri. Acest lucru se 
datorește atît faptului că condu • 
cerea clubului s-a ocupat prea 
puțin de atragerea tinerilor la 
viața culturală, cit și faptului că 
a fost prea puțin ajutată de con 
ducerea cooperativei. De aceea, 
conducerea cooperativei meșteșu
gărești „Jiul" va trebui să spri
jine mai mult activitatea clubului 
pentru ca aceasta să fie cît mal 
rodnică.

GHEORGHIȚA VĂDUVA 
corespondent
=Лг*

IN CLIȘEU: O scene din film. .
să 
loc 
ră- 
e-

să zugrăvească 
structurale, adinei,

un șantier industrial. El caută 
surprindă ciocnirile care au 
în conștiința oamenilor între 

mășlțele mentalității vechi și 
lementui nou, 
transformările
ce se petrec în fizionomia morală 
a personajelor.

Echipa de sondori a Iui Mihai 
Ionescu. compusă din Năică Du- 

mitrache, Toma Voineanu și Ducii 
Cornel, lucrează de mulți ani împre-

«
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Muncesc azi pentru mîine. 
Muncesc pentru azurul 

limpede șl liniștit 
Spre care visele 

nestingherite sa zboare, 
împlinirile de azi, 

și pentru cele viitoare.
Pentru

Acum,
Cind florile mai roșit 
Zîmbesc de la fereastră 
Și soarele inundă 
Cu raze calea noastră, 
Cind seva-n glod dospită 
Erupe către muguri 
Și cînd tractoare cintă

tw,*A
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pe scena teatrului din Petroșani
ve

frînturi ale istoriei fră- 
din trecut. Nu mai puțin 
au fost figurile lui Laski, 
Bairactarul, care au adus

ției, pătrunse de autenticitate, 
ritabil î 
mîntate 
izbutite 
Ahmed
în scenă obiceiuri, porturi ale al
tor popoare.

întreaga desfășurare a spectaco
lului, în care s-au înfățișat in
trigile pentru răsturnarea dom
nitorului Alexandru Lăpușneanu 
și aducerea pe tronul Moldovei 
a lui lacob Eraclidul Despot, apoi 
intrigile pentru înlăturarea aces
tuia din urmă, dar mai ales ro
lul hotărîtor al poporului în lup
ta împotriva despotului, a celuia 
ce l-a înșelat, confirmă o gîndire 
artistică matură, posibilitățile rea
le de care dispune colectivul artis
tic al teatrului.

Un merit deosebit In realizarea 
spectacolului îl are regia (Petre 
Save Băleanu de la Studioul de te
leviziune București, asistat de Mir
cea Angelescu) care a îndrumat 
actorii pe linia unui joc simplu, iz
butind să evidențieze momentele 
de puternică intensitate dramati
că, să 
Despot 
celor 
Anei,
a făcut să plutească poezia, fără 
însă a neglija rolul acestora 
elucidarea întregii piese.

Deosebit de izbutite sînt deco
rurile semnate de Teodor Cons- 
tantlnescu care sugerează din plin 
dorința de mărire a lui Despot 
Eraclidul, precum și costumele 
create de Marla Bortnovscbi și 
Teodor Constantinescu care ne în
fățișează frumusețea portului mol-

artistul emerit 
de la Teatrul 
Capitală care 
redarea carac-

redea personalitatea lui 
Vodă, pracum și tipurile 

ce-l înconjurau. Xn jurul
Carminei, lui Ciubăr-Vodă

în

dovenesc al vremii, precum și o 
bogată gamă de vestminte, cu 

toate atributele lor, a părtinind mai 
multor popoare.

In rolul lui Alexandru Lăpuș 
neanu a apărut 
Nlcolae Sirateanu 
„C. Nottara" din 
a impresionat prin
teristicllor personajului: hotărîre 
calmă, prestanță. Dana Pantazo- 
pol (doamna Ruxandra) și-a adus 
contribuția la crearea at
mosferei specifice ce domnea la 
curtea Moldovei, acordind multă 
grijă sobrietății interpretării care 
a corespuns pe de-a-ntregul cerin
țelor impuse de rol.

Chiar din prima scenă, interpre
tul lui lacob Eraclidul Despot, Ioan 
Tifor a izbutit să înfățișeze spec
tatorilor intențiile de mărire ale 
personajului. Continuînd pe ace
eași linie, a evidențiat cu finețe 

trăsăturile personajului, intrigile 
sale, lașitatea în împrejurările da
te. A izbutit scene de puternică 
intensitate dramatică, mai ales în 
finalul piesei, încununînd întrea
ga șa evoluție în acest spectacol 
cu jocul din scena în care o duce 
pe Carmina spre înălțimile visate 
de ea in viață. Din păcate pe 
alocuri a rămas tributar unui exces 
în mișcare, ceea ce dădea o notă 
forțată jocului său.

S-a remarcat datorită siguranței, 
pasiunii cu care și-a interpretat 
rolul Realini Lupșa (Tomșa) zu
grăvind chipul 
pentru care 
libertatea ei

Gheorghe 
Vornicul), pe

moral al omului 
soarta patriei sale, 
este țelul suprem. 
Iordănescu (Moțoc- 
linia comportărilor

tre cei care trebuie să plece se 
numără și echipa iui Mlhai Iones
cu. Pe noul șantier echipa are 
de întîmpinat unele greutăți. De 
aici începe depănarea firului un® 
vieți...

In rolurile principale : Lazăr 
Vrabie (Ionescu), Ilarion Ciobanu 
(Crăciun), Ion Ciprian

Victor Rebengluc (Toma),
Cioranu (Ducu), Lucia Mara (Ioa
na), Dana Comnea (Marga) ș.

(Năică), 
Aurel

a.

In simfonii de pluguri, 
Cînd își pornesc in larguri 
Asaltul .albatroșii. 
Chemați spre culmi mărețe 
De acele stele roșii 
Ce zarea Încunună. 
Cînd docotlndă marea 
Se sparge In furtună 
Cfnd visul in izbîndă 

Deplină, se preface, 
Pentru acestea obolul mi-1 
Pentru Pace.

N. ALDEA 
membru al cercului literar 

„Minerul" Petroșani

sale cunoscute, a realizat un per
sonaj autentic. Atît în ipostaza in
trigantului care tinde la mărire, 
cît și în ipostaza celui înșelat 
în așteptările sale a redat cu si
guranță stările de spirit ale per
sonajului. Vaier Donca, interpre
tul boierului Spancioc, a exprimat 
sentimentele de temere, caracterul 
mediativ al personajului, judecata 
în luarea unor hotărîri. Mircea Za- 
balon (Toroipan) și Vasile Hași- 

gan (Harnov) au completat prin 
jocul lor, evoluția grupului de 

boieri, au contribuit la înfățișa
rea obiceiurilor vremii.

O creație izbutită a fost 
lui Dimitrie Bitang (Ciubăr 
care a interpretat 
zinvoltură. Grația 
siunea și trăirea 
care caracterizează
da (Carmina); jocul Georgetei Ni- 
colae (Ana) este pătruns de căl
dură și sensibilitate, zugrăvind 
prin aceste calități profilul mo
ral, luminos al personajului.

In puține apariții, Vasile Boje- 
nescu (Jumătate) și Miron Cons
tantin (Limbă* Dulce) au subliniat 
calitățile morale specifica oameni
lor simpli din popor.

loan Negrea (Albert Laski) 'a 
zugrăvit cu înțelegere figura omu
lui lipsit de veleități, care-și sa
crifică onoarea, demnitatea pentru 
a parveni. Alexandru Codreanu 
(Toma Calaibacanul), Maria Dumi
trescu (Maica
Roxîn (Sommer), 
med Bairactarul), 
(Rozei) și Ștefan
și-au adus contribuția, în limitele 
rolurilor, ia reușita spectacolului.

cea a 
Vodă} 
și d®-

pa-
cu umor 
și finatea, 
sînt atributele 

jocul Anai Col-

Fevronia), loan 
Al. Zelcu (Ah-
Ioan Cristescu

Iliescu (Pisoski)

V. FULEȘ1



fapte teoselite tio liinterea 
■iutilor peiin nalliarea 

plantei sl a aigajaieatelor
(Urmare din pag. l-a)
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Indeplinirea planului pe trimes
trul I înainte de vreme se dato- 
rește condițiilor optime de lucru 
asigurate în abatajele frontale în 
urma introducerii tehnicii noi și 
folosirii la capacitate a utilajelor 
modern?, lucru ce a permis mine
rilor din sector să atingă o pro
ductivitate medie de 2,850 to- 
ne/post,. cu 200 kg. cărbune pe 
post mai mare ca cea planificată. 
Intre frumoasele succese dobîndite 
anul acesta de minerii sectorulu» 
III se mai înscriu și economiile 
realizate la materialale de baza 
folosite la lucrările miniere. Sec
torul III a economisit în anul a- 
cesta 106 m.c. material lemnos și 
403 kg. de explozivi ceea ca per
mite colectivului de aici să re
ducă prațul de cost al cărbunelui, 
să realizeze economii bănești în 
contul angajamentului.

Primii la calitate

Căr-
ІП- 

spo- 
plan 

1 760

Minerii de la Vulcan se situează 
și luna aceasta în fruntea luptei 
pentru îmbunătățirea calității 
bunelul. Colectivul tor și-a 
dreptat întreaga atenție spre 
rirea producției dînd peste 
în perioada 1—21 martie

Ion? de cărbune cocsificabil și 
^Shergstic, dar " a pus în același 
timp accentul și pe calitate. Ac
țiunea de masă desfășurată de 
mineri sub lozinca: „Nici un va- 
gonet de cărbune rebutat pentru 
șist" pentru eliminarea șistului din 
cărbune s-a extins la toata locu
rile de muncă, iar ca urmare puș- 
caraa selectivă, alegerea șistului 
vizibil din cărbune în abataje, de 
pe cratere in preabataje, la rosto
gol etc. a fost o preocupare de 
seamă pentru fi acare miner, aju 
tor miner, vagonetar, artificier, 
maistru. Pe această bază conținu
tul de cenușă în 
extras a scăzut 
Îh primele două 
martie 
tuează 
taș pe 
ției.
i Cărbune mult 
peste plan în luna curentă 
cu seamă minerii sectorului 
IV contribuind la succesele
ploatării. Sectorul I a depășit 
planul pînă la 20 martie cu peste 
1 300 de tone, iar sectorul IV cu 
peste 1 900 de tone.

CU 1,4 la 
colectivul 
bazin cu

cărbunele brut 
la mina Vulcan 
decade din luna 
șută ceea ce si- 
exploatării fjun- 
calitat ea produc-

Un rol important în dezvoltarea 
minelor îl au sectoarele miniere 
de investiții. Minerii din cadrul 
sectorului de investiții de la mina 
Vulcan, de exemplu, au de exe
cutat în acest an lucrări impor
tante privind deschiderea de noi 
straturi și blocuri de cărbune. Pla
nul valoric al lucrărilor ce trebuie 
executate în acest an, a crescut 
fată de 1962 cu 773 000 lei. A cres
cut. de asemenea, productivitatea 
muncii planificată cu 12 la sută.

Pentru a face față cu. succes a- 
cestor sarcini, pe baza noilor in
dici de plan și a condițiilor spe
cifice de muncă, conducerea sec
torului de investiții de la mina 
Vulcan a întocmit un cuprinzător 
plan de măsuri tehnico-organiza- 
torice. Principalele măsuri din a- 
cest plan sînt menite să contri
buie la creșterea productivității 
muncii și a vitezelor de avansare, 
la ridicarea tuturor brigăzilor la 
nivelul sarcinilor de plan. In par
te, ele fiind aplicate încă de la 
încenutul anului? s-au creat con
diții pentru îndeplinirea planului 
fizic al sectorului. Cu toate aces 
tea, planul la betonări în lunile 
ianuarie-februarie nu a putut fi 
realizat din lipsa unor materiale 
de bază ca nisip și pietriș. De 
lipsa acestor materiale se face 
vinovată Direcția comercială a 
combinatului. La lucrările de să
pare, pe cele două luni, s-a ob

ținut o depășire de 150 m. In me
die, din cele. 11 brigăzi ale secto 
rului, și-au Îndeplinit și depășit 
sarcinile de plan un număr de opt 
brigăzi. Printre acestea se numă
ră cele conduse de Șaulea Con
stantin, Vass Martin, Zimbru loan 
și Dan Constantin. Se poate spune 
deci că, în mare parte, în perioa 
da ce a trecut din acest an, co
lectivul sectorului, deși a întîm- 
pinat unele neajunsuri, s-a achi
tat în mod corespunzător de sar
cinile avute.

Se preconizează, însă, obținerea 
unor rezultate 
indicatorii de 
s-a prevăzut 
suri de mare
scopul îndeplinirii și depășirii pro
ductivității muncii 

tua terminarea unor 
tante. Terminarea 
lector din blocul 
550—480, va duce 
rea transportului și 
la orizonturile 
terminarea casei
tracție de la puțul 3 și a altor

lucrări de montare se va permite 
începerea săpării puțului 3, unde- 
se prevede obținerea unei avan
sări de cel puțin 30 m. pe lună 
săpare și betonare. Tot în scopul 
creșterii productivității muncii 
s-au luat măsuri pentru aprovi
zionarea fiecărei brigăzi cu mate
rialele necesare pentru cel puțin 
o săptămînă de lucru și vagonete 
goale la cea. 100 m. de front. Prin 
aceasta se preconizează realizarea 
unei viteze medii de avansare de 
50 m. pe lună la săpări și beto- 
nări de galerii. In același timp 
se vor extinde metodele avansate 
de lucru. Așa de pildă, la lucră
rile de betonare în galerii, se vor 
introduce cofraje metalice. Un rol 
important în realizarea unor in
dici superiori celor planificați Й 
are, de asemenea, extinderea me
canizării.

Toate aceste măsuri tehnice și 
organizatorice îmbinate cu o te
meinică asistentă tehnică acorda
tă brigăzilor miniere vor duce în 
mod sigur la creșterea productivi
tății muncii și prin aceasta la în
deplinirea și depășirea cu succes 
a sarcinilor de plan. Trebuie însă 
ca sectorul să depună mai mult e- 
fort pentru 
zionării cu 
cu 
iar 
să
Ia
sarcinile ce le revin la dezvolta
rea minei Vulcan.

îmbunătățirea aprovi 
materiale și dotarea 

și utilajele prevăzute, 
comercială a C.C.V.J.

mașinile
Direcția 

sprijine sectorul, pe minerii de 
investiții pentru a-și îndeplini

ȘT. EKART

Educația comunistă a elevilor 
în discuția adunării generale
Sarcina principală care stă 

fața organizației de partid . 
școli este educarea comunistă 
tinerii generații. Aceasta face 
activitatea cadrelor didactice de 
Școala de 8 ani nr. 1 Petrila 
fie îndreptată spre educarea ele-( 
vilor în spirit nou. Pentru aceasta, 
biroul organizației de bază din 
școală a căutat să cuprindă în 
planul de muncă, pe lîngă alte o- 
biective, și o adunare generală la 
care să participe și activul 
de partid format din cei mai 
profesori și învățători care 
evidențiat în muncă.

La adunarea generală lărgită s-a 
analizat munca diriginților în pro
cesul instructiv al elevilor. Prin
tre problemele dezbătute au fost 
studierea și cunoașterea temeinică 
a elevilor, luarea unor măsuri în 
vederea îmbunătățirii rezultatelor 
la Învățătură, întărirea disciplinei, 
colaborarea mai strînsă a dirigin
ților cu organizația U.T.M. și de 
pionieri, precum și colaborarea 
mai strînsă a acestora cu fami
liile.

Astfel s-a scos în evidență ac
tivitatea acelor diriginți care au 
obținut rezultate frumoase la cla
sele pe care le conduc, căutînd 
ca prin or el г de diriginție să se 
achite de principalele sarcini care 
ne stau în față.

încă de la începutul anului șco
lar, organizația de partid a cerut 
diriginților să pună pe primul 
plan formarea și dezvoltarea de 
prinderilor necesare însușirii cu-

Participant la concursul 
„Prietenia Romîno-Sovietică66

și curat au dat 
mai 

I și
‘ЭХ-

și mai bune la tott 
plan. In acest scop 
aplicarea unor mă- 
eficiență. Astfel, în

se va accen- 
lucrări impor- 
suitorului co
lii orizontul 

la îmbunătăti- 
aprovizlonării

respective. Prin 
mașinii de ex-

< Din planul de măsuri
x tehnico-organizatorice

; al minei Aninoasa
i

ce se 
minele de căr- 

Jiului, colectivul 
s-a angajat să 

acest an 15000
peste prevederile

4

I

j, in întrecerea socialistă 
desiășoară între 
bum din V alea 
minei Aninoasa 
dea patriei in 
lone cărbune
planului, sd realizeze o producti
vitate de 1,293 tone cărbune pe 
post și sâ reducă simțitor pre
țui de cost. In vederea Îndepli
nirii obiectivelor , puse con
ducerea minei a luat o serie 
măsuri tehnico-organizatorice. 
tă citeva din ele.

caniza tăierea cărbunelui utilizîn- 
du-se plugul și combina К. 52-M. 
De asemenea, s-au luat măsuri co
respunzătoare și in ce privește 
mecanizarea încărcării sterilului 
In galerii prin extinderea folo
sirii mașinilor de Încărcat și a 
reincărcătoarelor cu bandă.

I
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Măguri pentru creșterea 
productivității muncii

în 
din 

a 
ca 

! la 
să 
5“■t

fără 
buni 
s-au

Luna aceasta la Deva a avut 
loc tragerea buletinelor pentru de
semnarea cîștigătorilor concursului 
„Prietenia Romîno-Sovietică", or
ganizat de. către Consiliul regio
nal A.R.L.U.S. Hunedoara.

De menționat că din totalul de 
28 de premii acordate participan- 
ților la concurs, 10 au fost cîști- 
gate de către concurentii din Va
lea Jiului.

O

se
e-
U-

Printre cei care au cîștlgat 
numără Furdui Iuliana Cecilia, 
levă Petrila, Dineș Emil, elev 
ricani și Tigu Cristina, dactilo
grafă secția L. 5 C.F.R. Petroșani — 
toți cîte o călătorie în U.R.S.S., 
Berceanu Ilie, funcționar Sfatul 
popular orășenesc Petroșani — un 
ceas de mînă „Pobeda”, Crișan 
Simlon, elev Petroșani — o trusă 
stilou și alții.

Dispozitive propuse de feroviari

Cazan Aurel, Ceteraș Vir- 
alți
din

inovatori mai experi- 
depou se afla scrise 
utemiștilor Ciocîrlan 

Ciobanu Stelian, care 
comuniști au devenit

Dacă răsfoiești registrul de ino
vații de la Depoul C.F.R. Petro
șani vei vedea că alături de me
seriașii 
gil Și 
mentați
și numele 
Grîgore și 
ajutați de 
inovatori. Tovarășul Ciocîrlan Gri- 
gore, de exemplu, are la activul 
său- două inovații. El a propus

un dispozitiv pentru măsurarea pa
ralelismului la osiile de locomoti
ve și un dispozitiv pentru ridica
rea cutiilor de grăsime la loco
motive. Ambele inovații au fost 
apreciate de conducerea depoului 
și de cabinetul tehnic, treeîndu-se la 
aplicarea tor.

De apreciere din partea colecti
vului s-a bucurat și inovația tî- 
nărului Ciobanu Steliăn care a 
propus un nou injector de pă
cură la centrala termică.

noștințelor de bază punîndu-se ac
cent ps munca independentă cu 
cartea, • pe respectarea regimului 
de zi al elevilor etc. Pentru a pre
veni rămînerea în urmă a elevi
lor la învățătură, adunarea gene
rală a cerut dirigințtlor 
preună cu direcțiunea 
planifica just orele de 
la obiectivele principal?, 
menea, s-a mai cerut 
lor să dezvolte interesul elevilor 
față de literatura științifică, să-I 
antreneze să citească pagina 
„Știință și tehnică" din „Scinteia 
pionierilor', să asculte unele emi
siuni de radio ca „Vreau să știu", 
„Almanah științific". Totodată au 
fost organizate întîlniri într? elevi 
și membri de partid mai vechi, 
s-a vorbit școlarilor despre știin
ță și superstiții, recomandîndu-li-se 
în același timp cărți care au me
nirea să trezească interesul și do
rința elevilor de a citi opere li
terare cu conținut științific atetat 

Desigur să lupta pentru rezul
tate bune la învățătură se îmbini 
cu cea pentru întărirea disciplinei. 
S-au obținut rezultate bune acolo, 
unde dirigintele a știut să colabo
reze cu organizația U.T.M. și de 
pionieri, cu părinții elevilor, re- 
mareîndu-se în acest sens diriginții 
clasei а ѴІ-а А, В și C.

S-au scos în evidență totodată 
și’ unele lipsuri ale dirigintilor în 
activitatea lor care vor trebui 
lăturate. Unii tovarăși dirlginți 
tin cu 
rinții, 
numai 
de la

Organizația de partid le-a ce
rut dirigintilor să militeze pentru 
formarea concepției științifice des
pre lume a elevilor, să lupte 
permanentă pentru lărgirea 
tului cultural al elevilor, 
organizarea timpului liber 
ordonarea întregii activități 
vilor. „

T emele dezbătute în adunarea 
generală cît și hotărîrile adopta
te vor contribui fără îndoială la 
îmbunătățirea procesului instructiv- 
educativ al elevilor, la sădirea în 
rîndurile acestora a dragostei față 
de partid și patria noastră, la for
marea unei concepții științifice 
despre lume, la întărirea încre
derii în idealurile socialismului și 
comunismului.

ea îm- 
școlii să 
meditații
De ase- 
diriginți-

regularitate ședințele 
vizitele la domiciliu 
în cazul cînd sînt 
disciplina școlară.

în- 
nu 
pă- 
fac

cu 
le 
abateri

în 
orizon- 
pentru 
și co- 
a eje-

prof. ROZALIA FILIPINI 
secretarul organizației de bază 
de la Școala nr. 1 din Petrila
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Extinderea mecanizării 
în abataje

Mecanizarea procesului de oro- 
duepe in abatajele minei Aninoa
sa cunoaște lună de lună o dez
voltare tot mai mare. In cursul 
acestui an se prevede extinderea 
mecanizării fn abatajele 
de pe 
rea a 
scurte 
mineri
mijlocii vor ii dotate cu alte 40 
perforatoare rotative pneumatice. 
Un accent deosebit se pune pe 
extinderea mecanizării transportu
lui în abata/eie de pe _■ straiele 
subțiri prin introducerea transpor
toarelor grele, lucru care 
contribui la
tivității muncii cu 15 ia sutd în 
aceste abataje. Totodată pe stra
tul 18, blocul l și II, se va те-

cameră 
stratul III, prin introduce- 
Încă șase transportoare 
blindate, iar brigăzile de 
de pe straiele groase și

va
creșterea produc-

Intr—una din ședințele conduce
rii administrative a minei Aninoa- 
sa s-au discutat probleme strîns 
legate de măsurile ce trebuie 
luate pentru creșterea produc>]'u- 
tații muncii. Pe marginea discu
țiilor purtate de mai mulți maiștri 
mineri și ingineri s-a ajuns a 
concluzia că în activitatea de 
viitor a exploatării trebuie pus 
un mai mare accent pe aprovizio
narea ritmică a locurilor de mun
că cu vagonete și materiale^ cît și 
pe asigurarea eșalonării operațiilor 
de pușcare in abataje. Tot în sco
pul creșterii productivității muncii 
au lost luate măsuri de Întreținere 
corespunzătoare a lucrărilor minie
re și a instalațiilor de aera) pre
cum -și pentru îmbunătățirea trans
portului In subteran la orizontul 
9 S-a insistat, de asemenea, pen
tru îmbunătățirea desfășurării ac
tivității cursurilor de ridicare a 
calificării profesionale a muncito
rilor.
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PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul ziarului 
Scîriteia, 9,00 Tinerețea ne e dra
gă, 9,40 Muzică populară, 10,10 
Muzică distractivă, 11,05 Muzică 
din opere, 11,30 Uverturi și fan
tezii de estradă, 13,10 Muzică u- 
șoară, 14,30 Melodii populare ro- 
mînești și ale minorităților na
ționale, 15,00 Muzică ușoară, 16,15 
Vorbește Moscova I 17,30 Prietena 
noastră cartea, 18,30 Lecția de 
limba rusă (pentru începători), 
19,00 In pas cu știința. 20,15 Mu
zică ușoară de Mișu Iancu, 21,15 
Pe teme internaționale. 21,25 Mu
zică ușoară romînească. PROGRA
MUL II. 12,15 Melodii lirice de 
compozitori sovietici, 13,22 Concert 
de muzică populară. 14,10 Coruri 
din opere, 15,30 Melodii populare, 
17,00 Muzică ușoară de compozi
tori romîni, 19,15 Muzică corală 
romînească, 20,20 Din muzica po
poarelor, 21,15 Cîntece 
de festivalurile mondiale 
retului, 21,30 Medalion : 
Maximovici Gorki, 22,00 
de operă.

Ѳ

inspirate 
ale tine-

Alexei 
Cîntăreți

CINEMATOGRAF?
25 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : , 
Crimă fără pedeapsă! AL. SAHIA ; 
Cinci oameni la drum; PETRILA : 
Șoferii iadului; ANINOASA: 713 
cere aterizare; URICANI: Cocoșul 
sperie moartea.
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rominești 
peste hotare

Manifestări culturale 
în Mexic

CIUDAD DE MEXICO 23 
pres).

Recent, în capitala Mexicului 
Societatea de prietenie mexicano- 
romîr.ă a organizat o expoziție 
de fotografii despre realizările 
poporului romin, intitulată „Ro- 
mînia azi"; Cu acest prilej a 
conferențiat prof. Miguel Arroyo 
de la Parra, care a publicat de 
asemenea în ziarul „El Dia" un 
amplu articol intitulat „Romînia 
în marș".

Zilele acestea a avut loc pri
mul spectacol dat de grupul pro
fesorului Jose Gelada cu piesa 
lui I. L. Caragiale „O scrisoare c 
pierdută". După spectacolele da
te la „Teatre del Periodista" și 
la salonul Asociației mexicane a > 
ziariștilor, piesa, precedată de 
conferințe despre teatrul romî- 
nesc, va fi prezentată și în ora
șele Acapulce și Aguas Calien- 
tes.
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Expoziție romînească 
de gravură la Tokio

I
 TOKIO 23, (Agerpres).

Recent, s-a deschis la Tokio, 
o expoziție romînească de gra
vură organizată sub auspiciile 
Asociafiei de prietenie „Romi- 
nla-Japonia". Expoziția prezintă 
lucrări ale artiștilor plastici ro- 
mîni Gheorghe Ivancenco, Mi
hail Gion, Alexandru Brâtescu 
și alții. Cu ocazia deschiderii 
expoziției, graficianul Takumi 
Shinagawa a vorbit celor pre- 
zenfi despre exponatele artiștilor 
plastici romîni. Tot la Tokio, 
a fost organizat sub auspiciile 
ziarului ‘ „Yomiuri Shimbun" o 
expozifie internațională de artă 
populară la care sînt prezenta
te și unele obiecte de artă 

( populară romînească care se bu- 
( cură de aprecierea publicului 
\ japonez.

I
I
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MOSCOVA 23 (Agerpres).
Săptămînalul „Economiceskaia Gazeta" comentează principalele rezul

tate obținute în anul 1962 în industria carboniferă a U.R.S.S. — creș
terea extracției și îmbunătățirea indicilor

Muncitorii acestei ramuri industriale au 
te de termen. Ei au extras într-un a n 517 
— cu 2 Ia sută mai mult decît în anul 
extrag în medie 1 700 000 tone de cărbune 
nivel din lume atins la acest gen de combustibil.

------- -----r

Greva minerii or francezi a intrat 
în cea de-a patra săptămînă

tehnico-economici.
îndeplinit planul anual înain- 
milioane tone de . cărbune 
precedent. In U.R.S.S. se 

în 24 de ore — cel mai înalt

Consfătuire a 
din Germania

delegațiilor C.C. al P.C. 
și C.C. al P.C. Francez

minerilor fran- 
de-a patra săp- 
să fie sprijini

po-

sili 
do-

PARIS 23 — Corespondentul A- 
gerpres transmite :

Marea grevă a 
cezi a intrat în cea 
tămînă și continuă
tă prin manifestațiile de solidarita
te de către cercurile largi ale 
pulației.

încercările autorităților de a 
pe mineri să reia lucrul s-au
vedit infructuoase. Lupta dîrză a 
muncitorilor francezi din subteran 
este urmărită cu admirație de opi
nia publică din Franța. In diferi
te centre miniere au loc manifesta
ții ale greviștilor în care aceștia 
își afirmă hotărîrea de a lupta pînă 
la satisfacerea revendicărilor.

In același timp soțiile minerilor 
desfășoară o largă acțiune de spri
jinire a revendicărilor greviștilor. 
In cursul zilei de vineri Ia Lille a 
avut loc un miting la care au par
ticipat 2 000 de femei. Mitingul 
s-a desfășurat sub lozincile „Gu
vernul să-i oblige pe bancheri și 
capitaliști să plătească și se vor 
găsi bani pentru mineri !", „Vrem 
pîine pentru copiii noștri 1".

Sute de mii de franci au fost 
pînă acum strînse și expediate gre
viștilor prin contribuții voluntare 
ale muncitorilor și salariaților din 
diferite ramuri ale economiei. In 
portul Le Havre muncitorii do
cheri au declarat că refuză să des
carce vasele pentru transportul 
cărbunelui pentru a-și manifesta 
astfel solidaritatea cu greva mine
rilor.

La marele centru de gaze naturale 
din Lacq, unde se produce jumă
tate din cantitatea de gaze natura-

l» din Franța, cei peste 3 000 de 
scdariați au anunțat că își vor con
tinua greva declarată pentru obți
nerea sporului de salarii.

Valul de greve continuă să se 
extindă și în alte domenii: Sîm- 
bătă au declarat grevă demonstra
tivă funcționarii de la oficiile poș
tale, continuînd astfel grevele de 

scurtă durată începute zilele trecu
te în acest sector de factorii poș
tali și de lucrătorii de 
ții și întreținerea liniilor

Extinderea mișcării 
tive silește autoritățile
înapoi. Comisia specială consti
tuită încă de săptamîna trecută 
pentru a examina revendicările 
sindicatelor, și care și-a amînat 
cît mai mult timp posibil întoc

mirea raportului, căutînd astfel să-i 
constrîngă pe muncitori să reia 
lucrul, a anunțat că și-a încheiat 
lucrările. In cursul săptămînii vi
itoare urmează să aibă loc con
sultări între reprezentanții con

ducerii acestor sectoare și reprezen
tanții sindicatelor.
---- -=©=-

BERLIN 23 (Agerpres).
După cum a transmis postul de 

radio „Deutscher Freiheitssende 
904", la Berlin a avut loc o consfă
tuire a delegațiilor Comitetelor 
Centrale ale Partidului Comunist 

din Germania și Partidului Comu
nist Francez, consacrată luptei co
mune a clasei muncitoare și a tu
turor oamenilor muncii din R. F. 

Germană și Franța împotriva axei 
militare Bonn-Paris.

După cum reiese din comuni
catul transmis de postul de radio 
la 20 și 21 martie la Berlin a avut loc 
un schimb de păreri între dele
gația P.C Francez, în frunte cu 
Jacques Duclos, membru al Biro
ului Politic și secretar al C.C și•
o delegație a P.C. din Germania,

schimbului de păreri, 
desfășurat într-o at- 
cordialitate și frăție, 

delegații au exprimat

condusă de Max Reimann, prim-se- 
cretar al C.C. Cele două părți s-au 
informat reciproc despre actuala 
situație din Franța și, respectiv, 
R.F. Germană.

In cursul
care s-a 
mosferă de 
cele două
identitatea dintre punctele de ve
dere ale partidelor lor în problema 
unității mișcării comuniste inter
naționale pe baza marxism-leninis- 
mului și a documentelor Consfă

tuirilor de la Moscova ale reprezen
tanților partidelor comuniste și 
muncitorești frățești din anii 1957 
și 1960.

Cele două partide au aprobat 
politica de pace a Uniunii Sovietice.

împotriva embargoului instituit 
de la Bonnde guvernul

BERLIN 23 (Agerpres).
Participanții la adunarea munci

torilor de la uzina de țevi lami
nate „Heschi" din Dortmund s-au 
pronunțat împotriva embargoului 

I instituit de guvernul vest-german 
asupra livrărilor de țevi în Uniu
nea Sovietică, 
fanții U.C.D. 
mească acum 
o delegație a 
Uzinele de țevi laminate ale con
cernelor ,.Hesch", „Mannesmann" 
și „Phoenix" a stîrnit indignarea 
și protestele muncitorilor.

La adunare au luat cuvîntul doi

Știrea că reprezen 
au refuzat să pri- 
cîteva zile la Bonn 
muncitorilor de la

care

din

directori ai firmei „Hesch" 
au subliniat că firma este decisă 
să îndeplinească comanda desti
nată Uniunii Sovietice.

Săptămînalul „Tatsachen"
Duisburg scrie că instituirea em
bargoului demonstrează că pentru 
U.C.D.—U.C.S. interesele N.A.T.O. 
sînt mai presus de interesele po
porului și ale națiunii. Săptămî
nalul scrie că politica încălcării 
acordurilor aduce un mare preju
diciu muncitorilor de la
uzine de 

amenințați

roarile 
țevi laminate care sînt 
să fie concediați.

Ѳ

J. NKOMO A PLECAT LA NEW YORK
LONDRA 23 (Agerpres).
Joshua Nkomo, președintele par

tidului politic Uniunea poporului 
african Zimbabwe, interzis de a- 
utoritățile rasiste din Rhodesia de 
sud, a părăsit 
tie pe calea 
New York.

Londra la 22 mar- 
aerului, plecînd la

Pe aeroportul din Londra, Nkomo 
a declarat că țelul călătoriei sale 
de două zile în S.U.Â. este de a 
informa pe reprezentanții țărilor 
afro-asiatice la O.N.U. despre re
zultatele tratativelor Iui cu Butler, 
prim-ministru 
în problemele 
rul Rhodesiei

adjunct al Angliei, 
referitoare la viito- 
de sud.

O

-©

Franco „satisfăcut1' doar pe jumătate
(Agerpres).
obțină un preț cit

MADRID 23
Căutînd să 

mai ridicat în schimbul folosirii 
pe mai departe de către Statele 
Unite a bazei maritime militare de 
la Rota și a bazei aeriene militare 
de la Torrejon, situate pe terito
riul Spaniei, guvernul Franco a 
cerut S.U.A. să-i pună la dispoziție 
avioane de vînătoare ultramoder-

ne, proiectile antirachetă 
Zeus", un portavion, să 
livrarea suplimentară de 
pament. militar.

Statele Unite, anunță 
France Presse, declară că 
puse să ■ livreze Spaniei 
de avioane de vînătoare 
ție „F-104" și „F-102"

să-i furnizeze rachete și portavioane.

„Nike 
continue 
alt echi-

agenția 
sînt dis- 
escadrile 
cu reac-

dar refuză

la instala- 
telefonice. 
revendica- 

să dea

R. I. Malinovski a plecat 
în Indonezia

I. 
al 
în

mareșalul Uniunii Sovietice, 
Malinovski, ministrul apără- 
U.R.S.S. care va face o vizi- 
Indonazia la invitația gene-

MOSCOVA. 23 (Agerpres).
La 23 martie a plecat spre Dja

karta
R.
rii 
tă
ralului Nasution, locțiitor al mi
nistrului prim pentru problemele 
apărării și securității naționale, șe
ful statului major 
mate indoneziene.

După vizita în 
reșalul Malinovski

al forțelor ar-

Indonezia, ma- 
va face o vizi-

Federafia Rhodesiei și Nyassalandului
»„nu mai poafe dura

și 
de
Și 

ca-

LONDRA 23 (Agerpres).
La Londra a început o nouă e- 

tapă a tratativelor dintre guver
nul britanic și reprezentanții auto
rităților Federației .Rhodesiei 
Nyassalandului, în încercarea 
a soluționa „criza economică 
politică cauzată de nesiguranța
re domnește în ce privește viitorul 
Federației. După cum se știe, Fe
derația, creată de autoritățile co
lonialiste britanice, este pe cale de 
destrămare ca urmare a revendică
rilor populației africane. Populația 
africană cere independența pentru 
fiecare dintre cele trei țări-membre 
ale Federației. In momentul de fa

ță au loc discuții între adjunctul 
primului ministru englez, Butler W 
reprezentanții autorităților din R1T1 
desia de sud. Atît primul ministru 
al acestei țări, Field, cît și repre
zentanții mișcării naționale afri
cane au subliniat că „federația nu 
mai poate dura" și că „Marea Bri- 
tianie trebuie să se aștepte Ia vi
olente tulburări în 
dacă revendicările 
fi satisfăcute".
- Tratativele vor
reprezentanții mișcării africane din 
Rhodesia de nord, Kaunda și Nkum- 
bula, care vor sosi la Londra la 
începutul săptămînii viitoare.

Rhodesia de sud 
populare nu vor

continua ®i eu

Ѳ

Interpelare în parlamentul 
belgian

BRUXELLES 23 (Agerpres).
Deputatul comunist Gaston Mou

lin a adresat în parlament o inter
pelare ministrului de război în le
gătură cu știrile apărute în presă 
privitoare la participarea Belgiei 
la crearea așanumitelor „forțe 

nucleare multilaterale" ale NA.T.O. 
EI a daclarat că această politică 
a guvernului belgian va duce la 
sporirea continuă a cheltuielilor 
statului în scopuri militare și la 
agravarea încordării internaționa-

tă oficială în Birmania la invi
tația generalului Ne Win, preșe
dintele Consiliului Revoluționar, 

ministrul apărării al Birmaniei.

HAVANA. — Osvaldo Dorticos, 
președintele Cubei, membru al se
cretariatului conducerii naționale 
a O.R.I., însoțit de Emilio Arago- 
nes, membru al secretariatului con
ducerii naționale a O.R.I., și de 
alte persoane oficiale au făcut o 
călătorie prin provincia Camaguey. 
Ei s-au ințeresat de problemele 
construcției de partid, de mersul 
lucrărilor pentru recoltarea tres
tiei de zahăr și da aprovizionarea 
populației acestei provincii. După 
ce s-au interesat de aceste proble
me 
ciei 
loc 
lor
Partidului 
cialiste, în 
Dorticos a 
tare.

PRAGA.
Saillant, secretar general al F.S.M., 
a adresat Uniunii, generale a mun
citorilor algerieni și premierului 
algeriăn, Ben Bella, o telegramă 
in legătură cu efectuarea de către 
guvernul francez a unei noi ex
plozii nucleare pe teritoriul alge
rian. F.S.M.. arată că cererea Adu 
nării Naționale Constituante a-Al- 
geriei de revizuire a prevederilor 
militare ale acordurilor de la

în diferite raioane ale provin- 
în orașul Camaguey a avut 

o consfătuire a reprezentanți- 
a zece birouri raionale ala 

unic al revoluției so- 
cadrul căreia Osvaldo 
rostit o amplă cuvîn-

La 22 martie Louis

de oamenii 
din lumea

de africani

corespondentul
în
a-

deAproape 500
Colegiul pedagogic
(in apropiere de

Evian este sprijinită 
muncii și sindicatele 
întreagă.

KAMPALA. — Sute
au organizat la 22 martie o ma
nifestație în fața clădirii amba
sadei franceze din Kampala (ca
pitala Ugandei), exprimîndu-și in
dignarea în legătură cu experien
ța nucleară efectuată de Franța 
Sahara, anunță 
genției Rsuter.

LONDRA. — 
studenți de la 
din Isleworlh
Londra), au declarat o grevă de 
24 ore în semn de solidaritate cu 
profesorii englezi care luptă pen
tru majorarea salariilor. Studenții 
au manifestat pe străzile Londrei 
și au remis la Ministerul Educa 
tiei o peti(ie in care protestează 
Împotriva lipsei de dorință a mi
nistrului Boyle de a satisface re
vendicările profesorilor privind 
majorarea salariilor.

LIBREVILLE. — Pe continentul 
african continuă să sosească noi 
grupuri „de voluntari" americani 
din așa-numitul „Corp al păcii" pe 
care presa statelor independente 
din Africa l-a botezat pe bună 
dreptate „corpul spionilor".

După cum anunță corespondentul

Deputatul comunist a cheiyjat 
guvernul să renunțe la politica 
cursei înarmărilor, la instalarea 
armei nucleare pe teritoriul Bel
giei și să refuze să participe la 
„forțele nucleare multilaterale" 
ale N.A.T.O.

Ministrul de război, Segers, a 
încercat să justifice politica guver
nului, declarînd că hotărîrea cu 
privire la înzestrarea Belgiei cu 
arma nucleară „este logică" și că 
în legătură cu aceasta se ivește 
necesitatea stocării armei 
re pe teritoriul Belgiei.

nuclea'

21 mar- 
capitala 

i — un 
„volun-

agenției France Presse, la '. 
tie a sosit la Libreville — i 
statului vest-african Gabon 
nou grup de asemenea' 
tari". Acest grup, format din 38 
de persoane, va participa la crea
rea unui așa-zis „centru cultural".

JOHANNESBURG. — Agenția 
France Presse relatează că la 22 
martie tribunalul din Queenstown 
(Republica Sud-Africană) a con
damnat ia moarte doi africani iar 
alți 18 la închisoare pe termen in
tre 20 și 25 de ani. Cei 20 de 
africani au fost condamnați sub 
pretextul că ar fi încercat să asa
sineze pe unul dintre agenții gu
vernului rasist.

BUENOS AIRES. — Agențiile de 
informații anunță că la 22 martie 
muncitorii portuari din Buenos 
Aires au declarat o grevă în semn 
de protest împotriva urmăririi judi
ciare a sindicatului lor.

CARACAS. — „Întreaga opinie 
publică progresistă din Venezuela 
salută apropiatul Congres latino- 
american de solidaritate cu Cu
ba ‘ — a declarat deputatul Ma
nuel Taborda, unul din conducă
torii Confederației oamenilor mun
cii din Venezuela.

„Acest congres, a subliniat Ta
borda, va arăta întregii lumi că 
simpatiile popoarelor continetului 
american sînt de partea eroicului 
popor cuban"-
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