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Шрпмегс lata de îndeplinirea 
angajamentelor asumate

alături de celelalte 
unitățile economice 
nostru și-a stabilit 
de întrecere în cin-
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In cinstea celei dea XX-a aniversări a eliberării patriei .-Succese la mma Lupeni

Angajamente mobilizatoare 
în întrecerea socialistă

In ікшіі frutallitiiit

E. M. Uricani
a Di- 
Gon- 
a în- 
XX-a

a prevăzut măsuri pentru crește
rea capacității de producție, intro
ducerea de noi utilaje, automati
zarea transportoarelor cu raclete, ■ 
sporirea vitezelor de avansare și i 
altele.

Pentru traducerea în viață 
rectivelor celui de-al III-lea 
greș al P.M.R., cît și pentru 
tîmpina cu cinste cea de-a
aniversare a eliberării patriei, co
lectivul de muncă de la E. M. U- 
ricani și-a luat următoarele anga
jamente în întrecerea socialistă.

'— Să depășească pianul anual 
de producție cu 12 000 tone cărbu
ne cocsificabil ;

— Să sporească productivitatea 
muncii cu 10 kg. pe post ;

— Să realizeze o economie 
plimentară la prețul de cost 
212 400 Iei ;

— Să reducă procentul de
nușă și umiditate cu 0,2 puncte 
față de admis ;

— Sarcina de 
carea mecanică 
depășită cu 500

-Pînă la 23 August colectivul ex
ploatării

— Să 
cărbune

— Să 
plan in

In vederea realizării cu 
a acestor angajamente s-a întoc
mit un plan de 
ganizatorice.

U.R.U.M. Petroșani
de 
de 
de

su- 
de

ce-

plan pentru încăr- 
a sterilului să fie 
m.c. pe an.

luat ur- 
întrece-

produc- 
15 zile ; 
produc- 
lei;

miniere se angajează : 
dea peste plan 8 600 tone 
cocsificabil ;
realizeze economii peste 
valoare de 120 000 lei.

succes

măsuri tehnico-or-

E. M Lonea
mineri, ingineri și 

tehnicieni de la mina Lonea, fă- 
cîrid o temeinică analiză a posi
bilităților existente la această ex
ploatare, s-a angajat să întîmpine 
cea mai mare sărbătoare a 
'oriiliii nostru cu însemnate 

cese. Colectivul minei Lonea 
stabilit drept angajamente în în
trecerea socialistă în acest an ur
mătoarele obieetive :

— Să depășească planul anual 
cu 6 000 tone de cărbune, dintre 
care 3 000 tone pînă la 23 August;

— Să realizeze o productivitate 
a muncii pe exploatare 
tone pe 
nificat;

— Să 
de cost 
dintre care 150 000 Iei pină la 23 
August.

In vederea îndeplinirii acestor 
angajamente colectivul exploatării

Colectivul de

po- 
suc- 
și-a

430 000 lei, 
de cenușă 
0,1 la sută

anului 
cu un plus de 160Й tone căr- 
extrase peste sarcinile de

obținerea acestor succese o

Colectivul sectorului III de la 
mina Lupeni continuă să se men
țină pe loc de frunte în întrece
rea socialistă. Pe lingă creșterea 
randamentului pe sector cu 30 kg. 
cărbune pe post, acest harnic co
lectiv a încheiat cea de a doua 
decadă din prima lună a 
1964 
bune 
plan.

La
contribuție de seamă o au brigă
zile de frontaliști conduse de Pe
tre Constantin și frații Ghioancă 
Sabin și loan, care au realizat o 
depășire de plan între 332 și 300 
tone cărbune, urmați de brigada 
lui Aslău loan cu o depășire de 
158 tone, precum și de brigăzile 
de la pregătiri conduse de But- 
naru Victor, Vlad Dumitru, Oltea- 
nu Alexandru, Simo Alexandru și 
Onișor Nicolae,

De curînd, 
colective din 
ale bazinului 
angajamentele
stea celei de-a XX-a aniversări a 
eliberării patriei și colectivul mi
nei Petrila. Angajamentele prevăd 
depășirea planului de producție pe 
acest an cu 15 000 tone de cărbune 
din care 6000 tone pînă la 23 Au
gust, realizarea unei productivi
tăți de 1,310 tone pe post față de 
1,305 tone pe post planificat, obți
nerea unei economii de 
reducerea conținutului 
din cărbunele extras cu 
față de norma stabilită.

Sînt obiective mobilizatoare, de 
răspundere, care constituie o bază 
trainică pentru activitatea viitoare 
a colectivului întregii exploatări, 
iar realizarea lor o chestiune de 
onoare pentru fiecare miner, ingi
ner și tehnician ai minei. Tradu
cerea în viață a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor de întrecere 
sînt condiționate, în bună măsură, 
de asigurarea condițiilor tehnico- 
organizatoțice, in vederea realiză
rii unei ritmicități depline a pro
ducției, chiar de acum, din prima 
lună a anului. La mina Petrila a 
fost întocmit in acest scop un plan 
de măsuri tehnico-organizatorlce 
amănunțit, judicios. Important este 
însă ca acest plan să fie realizat, 
la termenele stabilite spre a avea 
efectele prevăzute. Care este preo-

cuparea la această mină pentru 
înfăptuirea prevederilor planului 
de măsuri, Îndeosebi in ceea ce 
privește asigurarea ritmicității pro
ducției ?

Minei Petrila îi revin în acest 
an sarcini sporite. Planul zilnic de 
producție feste cu 100 tone de căr
bune mai mare de cit cel din anul 
trecut. Realizarea acestei produc
ții in mod ritmic necesită, in pri
mul rînd, asigurarea liniei de front. 
In acest scop plănui M.T.O. pre
vede crearea unei linii de front 
de 110 m.l. pentru abataje cameră 
și de 495 m.l. pentru abataje cu 
trepte răsturnate. De menționat că 
exploatarea a întimpinat greutăți 
in cursul acestei luni prin închi
derea mai multor abataje din sec
torul II unde datorită terminării 
exploatării stratului 5 la nivelul 
orizontului 13, galeria de bază să
pată in culcușul stratului a intrat 
în presiune, 
desfășurarea
s-a ivit această 
conducerea minei a reușit să asi
gure linia de front necesară chiar 
peste prevederile planului M.T.O., 
respectiv de 720 m.l., din care 
m.l. pentru abataje cameră și 
m.l. pentru abataje cu trepte 
turnate. Astfel, în sectorul I a 
deschis un nou bloc de mare
pacitate care asigură acoperirea 
producției pierdute de sectorul II. 
De asemenea, în

făcind inaccesibilă 
transportului. Deși 

situație specială,

200 
520 
răs- 
fost
ca-

Cu prilejul dezbaterii cifrelor 
plan pe anul 1964, colectivul 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
la Uzina de reparat utilaj minier
din Petroșani, analizînd posibilită
țile de care dispune, și-a 
mătoarele angajamente în 
rea socialistă :

— Să realizeze volumul 
ției globale in 11 luni și

— Să depășească planul 
ției globale cu 2 milioane

— Să sporească productivitatea 
muncii față de pian cu 1,5 la sută ;

— Să realizeze economii supli
mentare Ia prețul de cost al pro
ducției marfă în valoare de 300 000 
lei.

Pînă Ia 23 August colectivul de 
aici s-a angajat să realizeze:

— Depășirea planului producției 
globale cu 1 500 000 lei;

— Economii suplimentare 
(ui de cost în valoare de 
Iei.

Pentru a-și îndeplini cu
angajamentele luate, colectivul de 
aici și-a întocmit un plan de 
suri tehnico-organizatorice, ale 
rui obiective se înfăptuiesc

la pre-
200 000

succes

succes.

O

Exemplu

mă-
că-
cu

întrecerea socialistă pentru căr
bune cît mai mult și de calitate 
bună se desfășoară cu avînt și în 
sectoarele I В și IV A. Brigăzile 
de frontaliști din cadrul sectoru
lui I В au muncit bine și cu spor 
în cele două decade. Astfel bri
gada condusă de Băcanu Sava a 
extras peste prevederile planului 
160 tone cărbune, iar cele condu
se de Nicolae Oprea și Ciuciu An
drei au extras 65 și, respectiv, 40 
tone cărbune peste plan. Pe a- 
ceeași perioadă a lunii ianuarie 
brigada comunistului Koos Ladis- 
lau, lucrînd la pregătiri, intr-un 
suitor, a reușit să obțină o de
pășire de 68 m.c., iar cea condusă 
de Doroftei Mihai o depășire de 
26 m.c.

In sectorul IV A rezultatele cele 
mai bune au fost obținute de bri- 

conduse
Dia- 

Rusu 
Kal-m munca

stratul IV s-au 
repus in funcție 
6 abataje came
ră prin lichidarea 
zonelor de foc.

O altă măsură 
luată de condu
cerea minei in 
vederea asigură
rii ritmicității 
producției constă 
in sporirea vite
zelor de avansare 
in abataje. Pe a- 
ceastă linie s-a 
avut în vedere, 
mai ales, reme
dierea deficiențe
lor existente a- 
nul trecut la lu
crările de ram
bleu care au 

cauzat dese stran
gulări in desfă- 
fășurarea proce
sului de produc- 

In scopul 
aces-

neajuns s-a

ție. 
remedierii 
tui

găzile 
de minerii 
na Chițu, 
Vasile și 
man Arpad.

A. MICA
corespondent

Exigentă față de munca sa, muncitoarea 
Ioana din subsecția răsucit a Viscozei 
vidențiază pentru calitatea superioară 
sionate sub supravegherea ei.

Iat-o controlînd torsiunea firului de 
șurat pe o bobină.

Păvăluc
Lupeni se e- 
a firelor tor- I. DUBEK

cii efectuate pe lunile 
trecute, printre evidențlați 
a fost citată și utemfsta 
Smeada Niculina.

Atît calitatea lucrului 
executat de ea cît și 
inițiativa de a generaliza 
in secție o nouă metodă 
de montaj pentru anumite 
piese electrice a dus la 
sporirea productivității 
muncii și însemnate eco
nomii la prețul de cost.

de electrician

obțină economii la prețul 
în valoare de 375 000 Iei,

S. EMANOIL 
corespondent

de 1,255
post, față de 1,250 tone pla-

. IN CLIȘEU : Dulgherul Bajo Francisc împreună cu alți membri din brigada lui exe
cuted cofraje la blocul В 12 cu 32 apartamente care va fi dat în folosință în vara 
acestui an.

Printre muncitorii șan
tierului T.C.M.E. Paro- 
șeni lucrează de cîtva 
timp și tînărai Smeada 
Niculina. Absolventă a 
unei școli profesionale ea 
s-a calificat nu de mult 
în meseria
montor. Și iat-o lucrînd 
în mijlocul unui renumit 
colectiv de muncă. Prin 
sîrguință și pricepere, ea 
a cîștigat încrederea or
tacilor.

Zilele trecute, cu pri
lejul unui bilanț al mun-

Pe șantierul Livezeni, brigada de dulgheri condusă de Bajo Erancisc este cunos
cută pentru lucrările de calitate pe care le dă. In urma lor, betoniștii pot turna fun
dațiile și elevațiile în bune condițiuni.

mătase înfă- (Continuare 
în pag. 3-a)

Penfru studenții Institutului de mine.

După o sesiune de examene rodnică 
o vacantă plăcută

♦

♦

♦

♦ 
♦

De două săptămîni, la 
Institutul de mine din Pe
troșani se desfășoară din 
plin sesiunea de exame
ne. Studenții s-au pregă
tit intens pentru această 
sesiune și rezultatele ob
ținute la examene confir
mă acest lucru. începerea 
pregătirii sesiunii încă 
din primele zile ale se
mestrului prin participa
rea activă la cursuri, se- 
minarii și lucrări de la
borator, studiul sistema
tic pe baza notițelor și 
a bibliografiei indicate 
de cadrele didactice își 
arată acum roadele prin 
calificativele obținute de 
Etudenți. La examenele 
care mai sînt de susți
nut,. pregătirile continuă 
Sălile de lectură din cor
pul institutului și de la 
cele două cămine sînt în 
permanență pline de stu- 
denți. Biblioteca este so
licitată mai mult ca ori- 
cînd. Studenții își verifică 
cunoștințele, completează 
eventualele lacune și își' 
pun la punct materia par
cursă în timpul semestru
lui I.

Rectoratul, decanatele, 
organizațiile U.T.M. și

perma- 
a comi- 

s-au

studențești, sub 
nenta îndrumare 
tetului de partid, 
străduit să pună la dis
poziția studenților tot 
ceea ce le este necesar 
în vederea desfășurării în 
bune condițiuni a activi
tății de însușire a cunoș
tințelor primite la orele 
de curs și seminar. Se 
continuă acordarea de 
către icadreie didactice a 
consultațiilor pentru stu
denții care mai au nevoie 
de lămuriri în înțelege
rea și aprofundarea pro
blemelor mai dificile.

Rezultatele de pînă a- 
<um ne îndreptățesc 
considerăm această 
siune superioară celor 
anii trecuți, deși ea
desfășurat sub semnui 
exigenței sporite atît din 
partea cadrelor didactice 
cît și din partea stu
denților.

La cele două facultăți 
■— minieră și electrome
canică — sînt grupe în 
care toți studenții, au ob
ținut note de trecere la 
disciplinele la care s-au 
susținut examene. Așa de 
exemplu, studenții din 
grupa 1201 de la secția

să 
se- 
din 
s-a

preparare, ^inul IV, au 
promovat cu note bune 
și foarte bune examenul 
la disciplina exploatări 
miniere. Studenții din 
grupa 2109 de la facul
tatea electromecanică mi
nieră, anul IV, la disci
plina măsuri electrice, 
sînt promovați cu toții. 
Pot fi date multe exem
ple de grupe fruntașe, 
ceea ce scoate în eviden
ță faptul că pregătirea 
studenților pentru exa
mene s-a făcut în con- 
dițiuni bune.

Mai sînt cîteva zile de 
activitate susținută și se
siunea de examene ia 
sfîrșit. Se apropie vacan
ta studenților. încă din 
aceste zile organizația 
U.T.M. și Asociația stu
denților se preocupă de 
organizarea vacamței stu
denților, astfel ca efortu
rile depuse pentru pregă
tirea profesională să

ION - DANCU 
secretar șef 

Institutul de mine 
Petroșani

♦
♦
♦

♦

♦

♦
♦

♦

♦
♦

♦

♦

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦

♦

♦ 
♦

♦

fie
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦

(Continuare în pag. 3-a) ♦
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Etapa a П-a a celui c’e-al ѴІІ-Jea concurs
Ne aflăm in plină perioadă de 

iarnă, anotimpul care oferă cele 
mal bune condiții pentru desfășur 
rare» unei activități cultural-edu
cative permanente si multilaterale 
la cluburi și cămine culturale.

Acest anotimp coincide cu pe
rioada de pregătire și desfășurare 
parțială a etapei a doua a celui 
de-al Vll-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori, concurs or
ganteat în cinstea celei de a XX-a 
aniversări a eliberării patriei, noas
tre de sub jugul fascist.

Prime etapă a concursului a 
constituit un prilej de verificare 
a stadiului de pregătire a forma
țiilor artistice de amatori. Anali
za acestei etape a scos în eviden
ță o serie de rezultate bune ob
ținute de miacarea artistică de e- 
tnatori din Valea Jiului, cit si ti
nete lipsuri în ceea ce privește 
creșterea și stimularea unor ge
nuri de formații și in special a 
brigăzilor artistice de agitație și 
a densului cu temă.

Măsurile elaborate cu această 
ocazie.au avut în vedere ca în cea
de a П-a etapa a concursului, for
mațiile artistice de amatori din 
Valea Jiului să se prezinte mal 
bine pregătite, sa crească numă
rul formațiilor și a spectacolelor 
prezentate de către acestea.

Ca primă măsură a fost aceea 
de a repartiza actori ai Teatru
lui de stat ți profesori ai Scolii 
pr-- '.от de artă ca instructori ai 
formațiilor artistice de -la cluburi 
Si cămine culturale.

De asemenea, în perioada de 
pregătire (3 octombrie — 31 de

cembrie), Comitetul orășenesc pen
tru cultură și artă împreună eu 
C.L.S. a format o brigadă care s-a 
deplasat în toate centrele Văii 
Jiului dînd sprijin în îndrumarea 
și pregătirea formațiilor.

Cu ocazia vizionării care s-a 
făcut în luna decembrie a ieșit

(
s Zvon de cîntec.,.

rece începuse a* și țe- 
cenușii peste oraș. Pe

I ► 
ț
i

s
I

Amurgul 
se umbrele 
strada îngustă, paralelă cu riui 
Maleia, două tinere urcau gră
bite. Una din ele te uito din cînd 
în cînd la ceas.

—. Da, vom ajunge m timp. 
Oare ceilalți or ii venit ? Dar 
tovarășul instructor ?

— Precis că au venii și ne 
așteaptă.

Cină au a/uns sus, la clădirea 
birourilor l.F.-ului Petroșani, au 
răsuflat ușurate. Sosiseră la 
timp. Totuși, repetifia brigăzii at- 
tistice de agitafie Începuse. Ve
niseră oamenii mai devreme și 
voiau să folosească din plin tim
pul. Primul program al brigăzii, 
care va fi prezentat chiar azi la 
conferința sindicală de aici, de la 
I.F., trebuie să iasă cit mai bine. 
Au reluat cu toții repetițiile de 
la început. Acorduri, melodii, re
plici răzbateau pină departe. Din 
cind in cină, tovarășul Vasiu 
loan, instructorul attlstic al bri- 

i gătii intervenea cu un 
( o lămurire.
t înființată de cuitnd, 
b artistică de agitafie de 
1 Petroșani, formată din 
? entuziaști, este hotărîtă 
( gătească programe frumoase, bo- 
C gate in fapte, care să fie apre- 
i date de spectatori. Tineri Ca 
1 Băncile Maria, absolventă a Șco- 
J Iii populare de artă din Petroșani 
? Garcea Gheorghe, Deac Aranka, 
ț Gontea Eugenia, Androne Marca 
4 vădesc talent și pmtfune.
f 

Mat, cu

brigada 
ia I. F.

12 tineri 
să pre-

in evidență buna pregătire a unor 
formații și soliști vocali și instru
mentiști de la Uricani, Lupeni, A- 
ninoasa, Petroșani, Petrila, Lonea, 
Cimpa care și-au îmbogățit reper
toriile cu lucrări noi și au cres
cut din punct de vedere calitativ.

Acum ne aflăm în perioada des
fășurării fazei T-a a concursului și 
anume faza intercomunală, inter- 
întreprinderi șl intercooperative, 
cu alte cuvinte in plin concurs. 
Formațiile artistice vor trebui să 
se prezinte în fața juriului la da
tele fixate conform planului de 
acțiune al comisiei orășenești de 
organizare a concursului.

Este necesar ca Înainte de a- 
ceasta formațiile artistice să-și 
mai verifice încă odată stadiul de 
pregătire, prezentînd spectacole pe 
scenă.

Este îndeobște cunoscut faptul 
că, chezășia succesului în activi
tatea artiștilor amatori este legă
tura cit mai strînsă cu actualita
tea, împrospătarea continuă a re- 
peroriului cu noi lucrări valoroa
se inspirate din viața de azi a oa
menilor muncii. Cu ocazia vizio
nării s-a observat că unele for

Mester Frencisc și Frost Ștefan sînt doî din elevii Școlii populare 
de artă din Petroșani. Cu doi ani în urmă ei nu se cunoșteau. Primul 
este muncitor la sectorul II al minei Lupeni, iar cel de-al doilea 
este muncitor constructor pe șantierul 9 construcții Petroșani. Acum 
sînt prieteni, colegi. Amfndoi sînt în anul II ai școlii, secția de acor
deon. Cum s-ar spune, profesii dife rite, pasiuni comune.

IN CLIȘEU : Mester Francisc și Frost Ștefan elevi în anul II ai 
Școlii populare de artă din Petroșani, la o oră practică.

Atenție sporită populari zării 
teatrului local

Setea maselor celor mai largi 
pentru cultură, dorința de a fo
losi mijloacele puse la dispoziție 
pentru a cunoaște realitatea nu, nu
mai , în mod direct, prin contact 
personal cu ea, ci și prin diversele 
genuri ale artei, au fost dintotdea- 
una. Acesta este un adevăr cunos
cut. Nu dintotdeauna au existat 
însă posibilități pentru ca masele 
largi de oameni ai muncii să se 
bucure de binefacerile culturii și 
artei.

Abia în ailii noștri, cind orice 
opreliști materiale și morale au 
fost înlăturate și cînd prin grija 
partidului și guvernului a fost 
creată o largă rețea de instituții 
menite să satisfacă și mai ales să 
dezvolte gustul artistic al oame
nilor muncii, aceștia se bucură 
înt'r-adevăr de frumusețile și sen
surile educative ale artelor.

O instituție de mare importanță 
culturală este teatrul. Punînd în 
scenă opere cu mesaje înaintate, 
cu un bogat conținut de Idei și 
de o înaltă ținută artistică, teatrul, 
ca și celelalte genuri ale attei, con
tribuie la opera de culturalizare 
a maselor, îa condițiile îfi care 
cultura aparține poporului. 

mații s-au prezentat cu un reper
toriu alcătuit din lucrări cu care 
mai veniseră in fata juriului și 
în alte dăți, in mod special coru
rile. De aceea, instructorii forma
țiilor și în deosebi dirijorii for
mațiilor corale, au datoria să ma
nifeste mai mult interes pentru 
alcătuirea judicioasă a repertoriu
lui, pentru îmbogățirea lui cu lu
crări noi, din cele mai actuale,

O mare atenție se cuvine, acor
dată și ridicării ținutei artistice a 
programelor. E necesar ca brigă
zile artistice de agitație să mani
feste mai multă inițiativă și spirit 
creator în pregătirea spectacole
lor. La rîndul lor, echipele de 
dansuri trebuie să-și orienteze a- 
tenția în direcția realizării artisti
ce a dansurilor cu temă.

In Valea Jiului este asigurată 
o puternică bază materială mișcă
rii artistice de amatori. Formațiilor 
artistice și artiștilor amatori nu le 
răiriîne dfecît să o folosească din 
plin. Ei vor trebui astfel să se 
pregătească încît să reprezinte cu 
cinste Valea Jiului la fazele supe
rioare.

C. COTOȘPAN

Dacă ne vom referi, de pildă, la 
Teatrul de stat din Petroșani, vom 
constata acest adevăr cu prisosin
ță. Numeroasele piese puse în sce
nă în anii de cînd ființează, valoa
rea lor educativă, turneele făcute, 
numărul de peste 1 500 000 de spec
tatori dovedesc străduința actori
lor pentru a satisface cerințele 
tot mai exigente ale iubitorilor de 
teatru.

Sînt Însă Situații cînd'cei che
mați să sprijine teatrul în activi
tatea sa și, implicit, pe iubitorii 
acestuia, daru dovadă de como
ditate și, uneori, chiar de lipsă de 
răspundere. In ultima perioadă, de 
pildă. Teatrul de stat a efectuat 

deplasări în Valea Jiului 
cu piesa „Grădina cu trandafiri'

Anunțarea acestui spectacol de 
către organizatorii teatrului a fost 
făcută în toate localitățile, cu 10- 
15 zile înainte de reprezentație. 
Astfel, șeful producției de la Tea
trul de stat s-a deplasat și a luat 
legătura cu forurile care au și 
trebuie să aibă răspundere în acest 
domeniu, cu care a stabilit data, 
ora cfnd va avea loc spectacolul, 
râmînînd, cum este și normal, ca 
îh localitatea respectivă să se ia

Convorbire cu doi actori
Ane, Colda I s-a conferit tHlul de rttrti emerit*

De la o vecină oarecare, la Nora

18 ani fn urmă, In 
vecine oarecare, actri- 
primii pași pe calea 

măiestriei artistice.

Acesta ar fi, ertprimal Intr-o 
frază, drumul parcurs de Ana 
Colda în bogata-i activitate ar
tistică. Cu 
rolul unei 
la a făcut 
desăvlrșirii
Au urmat ani de muncă asiduă, 
de căutări febrile și dăruire, spre 
a realiza o mate diversitate de 
tipuri autentice In cele peste 50 
de roluri interpretate Plecare 
succes a însemnat un nou im
bold, fiecare neajuns un motiv 
de tristețe... temporară, avfntl 
drept urmare intensificarea efor
turilor, pătrunderea tot mai pro
fundă In modul de a fi al perso
najelor interpretate. Rezultatul 
numeroase creații de cate-și a 
mi Mese peste ani cei Ce au vă
zut-o pe scenă pe Ana Colda.

Acum Ana Colda se strădu
iește să creeze cit mai convin
gător figura eroinei din piesa lui 
H. Ibsen „Nota", care se repetă 
sub conducerea regizorului Mar
cel Soma. ,Jn creația mea ■— spu
ne actrița — doresc să iniăp-

Imbold spre
Rank dininterpretul doctorului

„Nota", actorul Ion Tiior, la În
trebarea legată de aCest rol a de
clarat : „Vreau să Înfățișez tipul 
intelectualului epocii, care poar
tă In sine germenele nefast al 
societății in care trăiește. Prin 
moartea lui, scoate în evidență 
spiritul protestatar al intelectua
lului împotriva societății burghe
ze corupte. Doresc să redau ci* 
mai veridic acest protest".

Pînă la acest rol, 
actor din 
s-a făcut 
se creații 
i-au adus 
lia a doua republicană, puternic 
imbold spre noi realizări. In 
primii ani ai activității sale, la 
Teatrul tineretului din Capita
lă, in piesele „Dealul vrăbiilor" 

„Doi căpitani", apoi la alte

Ion Tlfot 
generația anilor noștri 
remarcat prin numeroa- 
izbutite, care recent 

promovarea in catego-
ț

L

Pe ecranul cinematografului „Republica" <Mn Рьігцад

.NU EȘTI
De ieri, pe ecranul cinematogra

fului „Republica" din Petroșani 
rulează filmul „Nu ești singur", o 
producție a studioului „Uzbekfilm".

Realizat pe baza unor fapte rea
le, filmul redă povestea fierarului 
Mahkam din Tațkent și al soției 
sale Fatima, care în anii grei ai 
Marelui Război pentru Apărarea 
Patriei, au înfiat 13 copii rămași 

★

spectacolelor

măsurile organizatorice ce se im
puneau.

Ce s-a întlmpiat Insă î La Petri
la, spre exemplu, spectacolul a fost 
suspendat. Pentru ce 1 Pentru că 
tov. Kalman, directorul clubului 
muncitoresc, deși solicitase spec
tacolul cu piesa „Grădina cu tran
dafiri" în mod special pentru data 
respectivă, între timp s-a „glndit" 
că ar putea să „împrumute" de la 
Lonea filmul „Misterele Parisului" 
șt aceasta fără să aibă în vedere 
că in ziua respectivă era progra
mată piesa în cauză.

Bineînțeles, „fntimplător" эе vln- 
duseră $i 40 de bilete pentru „Gră
dina cu trandafiri". Spunem încă- 
odată „fntimplător" deoarece aces
tea au fost procurate de către 
oameni, care tot întîmplător au 
aflat de spectacol. Toate acestea 
din lipsă de organizare, de popu
larizare.

La Lonea, conducerea clubului 
nu a luat nici o măsură în 15 zile 
de la programarea spectacolului 
pentru popularizarea lui. De unde 
puteau ști cetățenii Lonei Că în 
ziua respectivă <e va prezenta spec
tacolul din moment ce acesta nu 
a fost anunțat? Ca urzbate s-ev

STEAGUL ROȘU

- -■——

luiesc citeva lucruri: să relev 
ideea autorului prezentînd, prin 
Nora, situația femeii în societa
tea burgheză, ținută departe de 
problemele esențiale ale vieții. E 
un rol dificil, tinînd seama de 
situații, de translormdrile pe cate 
le șuieră personajul : doresc să 
realizez veridic trecerile de la 
bucuria aparentă, la tristețea pro
fundă, la temă".

Recent Anei Colda i s-a acor
dat titlul de artistă emerită, răs
plată a creațiilor self, a muncii 
depuse mai ales în teatrul mi
nerilor. In legătură cu aceasta, 
emoționată, actrița a spus: „A 
fost o bucurie neașteptată. Mă 
voi strădui să răsplătesc această 
distincție printr-o muncă tot mal 
susținută. punindu-mi toate for
țele fn eiufba nobilei cauze d» 
culturalizare a maselor largi de 
oameni al muncii". Sintem con
vinși că Antșoara, așa cum 
spun prietenii, se va ține 
cuvtnt și-i dorim succese 
tivitatea sa creatoare!
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noi realizări
„Revizorul",

„Viori de prlmăva- 
iui Krecinski ', „ini- 
poliție", s-a făcut 
un actor talentat.

teatre in piesele „Masca lui Nep- 
tun", „Gaițele", 
„Cauțiunea", 
ră", „Nunta 
pectotul de 
cunoscut ca

Deși ia teatrul local se află 
doar de două stagiuni, a figurat 
In distribuțiile a numeroase pie
se, printre care „Un om obiș
nuit", „Doi medici" 
gimentar", „Nuntă 
„Băiat bun... dar 
.Punctul culminant" 

dă", „Ancheta". In 
că „Despot Vodă" 
rolul titular, reușind o creație 
meritorie, apreciată de miile de 
spectatori care au vizionat pie
sa. Dorim ca și fn viitor, crea
țiile sale să găsească un tot mal 
larg ecou.

„Trenui re
ia castel", 
cu lipsuri", 

„Despot Vo- 
drama istori- 
a interpretat

V. ADRIAN

SINGUET
orfani de război. In scene impre
sionante filmul subliniază dragos
tea și mingîierea pe care o aduc 
părinții adoptivi în viața acestor 
copii, îngrijirile atente și străduin
ța de fiecare zi ca ei să fie, feriți 
de greutățile inerente războiului.

Filmul este deosebit de instruc
tiv atît pentru părinți cît și pen
tru copii.

vîndut... 3 bilete, iar spectacolul 
a fost suspendat.

Acolo unde există spirit de răs
pundere in acest domeniu, unde 
cei puși să contribuie la mutica 
eultural-educativă a maselor sînt 
conțtienți de această sarcină, nu 
se întlmplă asemenea situații.

Fără a considera că la Vulcan 
s-a făcut totul în acest caz, tre
buie si apreciem faptul că aici, 
la venirea artiștilor, sala găzduia 
215 spectatori. Si la Uricani a exis
tat o anumită preocupare cu oca
zia acestui spectacol. însă nu pe 
măsura cerințelor, de altfel nici 
la Aninoasa.

Că totul depinde de măsurile ce 
ze iau pe plan local, ne este do
vedit de faptul că atunci cînd to
varășii din comitetele sindicatelor, 
de la cluburi se preocupă de a- 
nunțarea spectacolelor, de pregă
tirea sălilor și evitarea suprapu
nerilor de programare, teatrul in de
plasările sale nu înttmpină greu
tățile despre care am vorbit. Si 
ceea ce este mai important, pu
blicul spectator nu este lipsit de 
posibilitatea mult dorită de a vi
ziona o ninsă sau alta ce urmează 
a fi prezentată pe scenele din lo
calități. lată de ce este necesar ca 
cei ce au datoria să contribuie la 
popularizarea spectacolelor teațf- 
iu* local s-o facă din plin f

dH. vfipresc-

ocazie.au
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Călăuzindu-se după hotărirea 
calul d«-al Ш-lea Congres al P.M.R. 
organizația de bază din sec
torul VIII al minei Petrila acordă 
o atenție deosebita primirii in 
partid a celor mai buni muncitori, 
care prin întreaga lor activitate 
dovedesc atașament față de partid, 
participă in mod activ la îndepli
nirea sarcinilor de producție și 
merită să facă parte din avangar
da revoluționară a clasei munci
toare.

In munca de atragere in partid 
a celor mai merituoși meseriaș: 
au fost antrenați majoritatea cu 
muniștilor din sector. De pildă 
comunistul Pantea Teodor a avu* 
Ca sarcină să se ocupe de tova 
tășul său de muncă, lăcătușul 
Matei loan, evidențiat in întrece 
rea socialistă, care și-a exprima' 
dorința «4 intre în rindurile can- 
didațiior de partid. Sprijinit în
deaproape de comunistul Pantea 
Teodor, tovarășul Matei Ioan s-a 
preocupat zi de zi de ridicarea 
nivelului său politic și ideologic, 
de însușirea prevederilor Statu
tului P.M.R. Dezbătînd cererea a- 
cestuia de primire în rindurile 
organizației de bază, comuniștii 
sectorului au apreciat calitățile 
lui morale înaintate, faptul că este 
un meseriaș vrednic, autorul mai 
multor inovații legate de îmbu
nătățirea caracteristicilor tehnice 
ale perforatoarelor pentru perfo- 
rajul umed, inovații apreciate și 
aplicate chiar de către furnizorul 
acestor mașini. Dînd o bună apte 

f ciere calităților politice, morale 
și profesionale, eforturilor sale 
pehtru sprijinirea activă a intro
ducerii perforajului umed cobii- 
Biftll l-au primit cu încredere în 
rîndul organizației de bază.

La fel de bine au muncit în do
meniul pregătirii celor care soli
cită primirea lor în rindurile mem
brilor și candidaților de partid și 
comuniștii Svoboda Tiberiu I, Ple- 
fa EliMbeta, Bianchi Anton. Kei- 
ling Rudolf, Borodi Emil care au 
ajutat îndeaproape pe muncitorii 
Balei Mihai. Ciorolanu loan, Vesa 
Virgil, Tura Clara, Sfetcu Con- 

v atautin să se pregătească în ve
derea primirii lot în rindurile or
ganizației de bază. Meritoriu este

------------- 0.

Grija pentru calitate
In anul trecut colectivul minei 

Petrila s-a situat la loc de frunte 
privind calitatea producției. Acest 
lucru a contribuit în mare măsură 
la reducerea cheltuielilor pe tema 
de cărbune extrasă. Minerii de 
aici s-au angajat ca șl în acest an 
să ia toate măsurile pentru a ex
trage cărbune cît mai curat. A-

In scopul educării tineretului școlar
Zilele trecute, în aule Institu

tului de mine Petroșani a avut loc 
oadunare organizată de Comite
tul orășenesc U.T.M. Petroșani, la 
care au participat peste 55b de 
elevi din școlile medii și profe
sionale din Valea Jiului, acti
viști U.T.M., cadre didactice, pă- 
rihti ai elevilor.

In fața celor prezenți, tov, Vigh 
Ana secretar al Comitetului oră
șenesc U.T.M. ,a prezentat un re
ferat pe tema : „Cum se comportă 
elevii in școală, la practică și în 
timpul liber". Referatul a Înfăți
șat pe larg acțiunile întreprinse 
de organizațiile J.T.M. din școli 
pentru educarea elevilor în spi
ritul moralei comuniste, al dra
gostei Iată de învățătură. Organi
zațiile U.T.M, din școlile profesio
nale Lupeni, Petroșani școala co
mercială, școlile medii mixte 
din Lupeni, Petroșani și Lone-v 
au organizat întîlniri cu activiști 
de partid si U.T.M . cu scriitori și 
muncitori evidential: în întrece
rea socialistă, care au vorbit ele
vilor despre grija pe -are o poar 
fă bărtRHT finefef generații,

№tî iăițiativa Organizațiile' 
din sticli au feet organizau-, 

faptul că organizația de bază din 
sector șl-a mărit considerabil rin
durile în ultima perioadă. ’

Intr-o adunare generală a or
ganizației de bază a fost discutată 
cererea lăcătușului Trifu Ioan de 
a fi primit în rindurile membri
lor de partid. La discuții mai multi 
comuniștii au relevat că acest to
varăș este cunoscut pentru pasiu
nea cu care lucrează Ia repararea 
și întreținerea cazonelor. El se 
bucură de stimă și apreciere. Ți- 
nlnd seama de calitățile lui, adu
narea generală l-a primit in una
nimitate de voturi în rindurile 
membrilor de partid. Printre cei 
primiți în ultima perioadă în or
ganizația de bază se mai numără 
tov. Săsărman Dănilă, Crasuc 
Augustin, Tincfi Nicolae, To
ma Ioan, Bordea Eftimie, Bâhm 
Adalbert, Merciu Elena, Crainic 
Cornelia, care se achită cu cinste 
de sarcinile profesionale și de 
cele încredințate de organizația 
de bază.

In prezent organizația de bază 
din sector numără peste 150 mem
bri și candidați de partid, ceea ce, 
reprezintă mai bine de 50 la sută 
din efectivul total al sectorului. 
Atragerea unor noi tovarăși în rin
durile membrilor și candidaților 
de partid este urmată de o temei
nică muncă de pregătire politică. 
Pe lîngă faptul că toți membtif 
și candidații de partid au fost în- 
acirați în diferite forme ale învă- 

lămîntului de partid, în fața lor 
«-au făcut o serie de expuneri teo
retice, de conferințe educative. O 
parte dintre membrii și candidați» 
de partid au fost antrenați să ac
tiveze în diferite formații cultu
rale ale clubului din localitate, 
iar alții desfășoară o intensă ac
tivitate sportivă.

Muncind in continuare pentru 
Întărirea rîndtirlior partidului, pen
tru educarea partinică a membri
lor și candidaților de partid, or
ganizația de baze din sectorul VIII 
va reuși, fără îndoială, să-și dez
volte și mai mult capacitatea de 
mobilizare a colectivului în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
producție.

S. GRECI)
locțiitorul secretarului biroului 

organizației de bază nr. 8 Petrila

cest angajament e Început deja 
să prindă viață. In abataje șistul 
vMbii este ales cu grijă, interca- 
lațiUe de steril Se pușcă separat. 
Astfel, minerii de la Petrila au 
reușit să extragă numai cărbune 
de calitate. Producția extrasă do 
ei in acest an are un procent de 
cenușă mai mic cu 03 puncte față 
de limita admisă.

adunări pe clase și ani de Stu
diu pe teme : „Cum trebuie să ne 
comportăm în societate", „Cins
tea de a fi utemist”, „Corectitudi
nea și punctualitatea — trăsături 
ale omului de tip nou", „Cea mai 
de seamă îndatorire a elevului es
te învățătura" și altele, care au 
avut o înrîurire educativă asupra 
tineretului școlar.

Preocuplndu-se de cultivarea în 
rindurile elevilor a dragostei față 
de învățătură, organizațiile U.T.M. 
din școlile medii și profesionale 
au popularizat periodic fruntașii 
la învățătură, metodele și expe
riența lor. La posturile utemiste 
de control, la gazetele de perete 
au fost popularizați elevi fruntași 
la învățătură care au o comporta
re demnă. Printre aceștia amintim, 
pe tinerii Moldovan Ionel. Groza 
Petru, Nistor Ionel, Lazăr Gheor- 
ghe de la Școala profesională Pe
troșani, Doja Vicențiu. Stoica Pe
tru. Popa Decebal de la Școala 
medie Viiicam. Popa Radu, Oprișu 
Oltea de la Școala medie mixtă 
Petroșani. Drăgoi Ioan, Antal Alois 
Ciulacu Ioan de la Școala oro- 
fesipiială Lupani. Ioana Viorica 
OfunS Dorina. Pop Marii da la

№1 dispozitiv 
cu avantaje multiple

Preparația Lupeni a avut in a- 
nul 1963 un număr de 84 inovații 
aplicate din 160 inovații înregis
trate. Economiile postcaiculate ob
ținute In 19ѲЗ datorită inovațiilor 
aplicate se ridică la suma de 
442 777 lei.

La montarea cornierelor șl cupe
lor, unde pentru a se păstra ecar- 
tamentul pe toată lungimea eleva
torului se întrebuința un lanț din a 
cărui cauză se întîmpla ca ecarta- 
ment'ul să se îngusteze și întoarce
rea cupelor să fie îngreunate. Pen
tru a remedia acest neajuns, șeful 
de echipă Dtotzinget Andrei a con
ceput un dispozitiv. Acest dispo
zitiv este compus dintr-un tub ci
lindric filetat la ambele capete. 
La fiecare capăt se înșurubează 
două șuruburi, prevăzute Cu tălpi 
metalice.

Noul dispozitiv se poate între
buința la toate tipurile de eleva
toare. indiferent de ecartamentul 
pe care îl au, păstrează cu precizie 
aceeași distanță pe toat'ă lungimea 
elevatorului, elimină greutățile la 
schimbarea cupelor și el se mai 
poate folosi șî la fixarea stelelor 
inferioare de la elevatorul de griș 
nr. 2.

Ing. IOAN IONICĂ 
corespondent

După o sesiune 
de examene rodnică —

o vacantă plăcuta
(Urmare din pag. I-a)

urmate de zile de recreare plă
cută, activă. Un număr de 73 
studenți ai institutului îșl vor pe
trece vacanța de iarnă în taberele 
studențești de la Sinaia, Bușteni 
șl Predeal. Echipa de șab a ins
titutului își va petrece vacanța 
la Sinaia, iar 18 dintre studenții 
sportivi vor fi alături de alte zeci 
și tute de studenți din țara noas
tră în tabăra organizată la Pîrlul 
Rece. »

Pentru studenții care rămîn în 
localitate în timpul vacanței se 
vor organiza o serie de manifes
tări Cttlturai-artisttce la clubul 
studențesc. Aici vor avea loc 

ser: culturale cu ocazia Cărora se 
vor prezente noutățile literare, 
seri distractive, audiții muzicale, 
iar la cinematograful institutului 
se vor prezenta filme. Vor fi or
ganizate reuniuni precedate de 
programe interesante. Avînd la 
dispoziție echipament pentru schi, 
studenții vor putea face excursii 
la cabanele din munții apropiați.

După muncă intensă depusă 
pentru pregătirea sesiunii de exa
mene, pe studenții Institutului de 
mine din Petroșani li așteaptă o 
vacanță plăcută — dovadă în plus 
a marii griji ce se poartă tinere
tului studios.

Școala comercială Petroșani, Ve
re? Irina, Varga Alexandru de la 
Școala medie Lupeni, Trif Cons
tantin, Prinț Alexandru, Maiduc 
Ștefan de Ia Școala medie mixtă 
Lonea.

Atit referatul prezentat cît și 
tovarășii care au luat cuvîntul 
la discuții, printre care amintim 
pe muncitorul Leca Ioan de la Uzi
na electrică Petroșani, gospodina 
Hlopețchi Maria, pionierul Ionică 
Dumitru, președintele unității de 
pionieri nr. 2 Petroșani, Bartha 
Vilhelm, elev la Școala profesio
nală Lupeni au condamnat atitu
dinea unor elevi care nu învață 
și nu aduc cinste colectivelor din 
care fac parte. Printre cei criticați 
au fost elevii Galan Elena, Bălan 
Florea, Stoicuța Irlrta de la Școala 
medie mixtă Lupeni, corigenți la 
5—7 materii, Mitu Valentina. Mi- 
hamet Petru, Turtoi Ana de la 
Școala medie mixtă Vulcan, cori
gent! la 5—9 materii. Varga Fran- 
cisc. Ispas Petru, Dvorac Carol, 
de la Școala profesională din Lu
peni, corigenți la 2—3 materii, Se- 
cula Ilie, Băncilă Dumitru, Robia 
Adrian, Achim Ioan de la Școala 
profesională Petroșani, corigent

Deși nu are prea multi ani de experiență in ale meseriei, utemis- 
tul Papp Alexandru se numără printre strungarii de nădejde din secto
rul electromecanic al minei Petrila. Iată-1 în clișeu pe tînărul Pftpp 
Alexandru iixirtd o nouă piesă în strung.

■----------------- O-----------------

Răspundere față de îndeplinirea 
angajamentelor asumate

(Urmare din pag. I-«)

montat o a treia conductă de ram
bleu de rezervă pentru a ii iolo 
silă în cazul cind una din celelalte 
iese din funcțiune. Totodată s-a 
întocmit un gratie pentru urmări
rea zilnică a lucrărilor de ramble- 
iere și prăbușire a abatajelor, pe 
baza căruia s-au eșalonat lucră
rile de rambieiere, asigurindu-se 
un liux continuu procesului de 
producție în abataje și pe această 
bază obținerea unei viteze de a- 
vansare sporite. In abatajele din 
sectorul Ш, bunăoară, se realizea
ză în această lună o viteză de a- 
vansare de 110 nX, cu 20 m.l. mai 
mare de cît prevede planul tehnic 
al exploatării. Pe această cale sec
torul III are toate condițiile sâ a- 
tingă o depășire"'pe lună ianuarie 
de . 1000 tone de cărbune.

In sprijinul realizării ritmice a 
sarcinilor de plan din prima lună 
a anului au fost înfăptuite și alte 
prevederi din planul M.T.O. In 

. scopul eliminării strangulărilor 
cauzate de deficiențele existente 
în aprovizionarea focurilor de mun
că cu materiale șt goale, s-a avut 
în vedere îndeosebi întreținerea 
căilor de acces. Pentru că cea mai 
marh dificultate a prezentat-o în
chiderea galeriei direcționale din 
culcușul stratului 5, s-au luat mă
suri urgente pentru redeschiderea 
galeriei. La această lucrare au fost 
plasate 3 brigăzi din sectoral de 
investiții. Prin condițiile asigurate 
acestor brigăzi, lucrările de redes
chidere se află intr-un stadiu a- 
vansat. In prima jumătate a banii 
februarie galeria va fi dată în

la 2—3 materii, Pali lanoș, Paras- 
chiv Ioan, Petrie Ioan, Olaru Vio
rica, CuZmău Ioan de la Școala 
medie mixtă Lonea. corigenți la 
4—5 materii, Fodor Cornelia, Ploș- 
ceanu Cornel de la Școala medie 
mixtă Petroșani, corigenți la mai 
multe materii, cărora deși li s-a 
atras atenția că Sitit periclitați sâ 
repete anul dacă nu învață, totuși 
sînt pasivi față de învățătură și 
nu au o comportare demnă la școa
lă și în timpul liber.

In adunarea ținută au fost criti
cați șî elevii Morar Dochița, Pe
trie Ioan, Olaru Viorica de la 
Școala medie mixtă Lonea Țene 
Sevatia, Gheorghe Rodica de la 
Școala Hiedie mixtă Vulcan. Achim 
Ioan, Hlopețchi Constantin de la 
Școala profesională Petroșani, Do- 
bre Margareta. Clubanschi Cons
tantin, Boulescu Ioan de la Școala 
medie mixtă Petroșani care, în loc- 
să învețe își petrec timpul cu 
preocupări necorespunzătoare unor 
elevi.

Cu siguranță că mai tîrziu acești 
elevi nu vor avea de adresat de- 
cît mulțumiri, acelora care Tau a- 
jutat să se corecteze, la virata 
cînd acest lucru se poate face.

AUREL SLĂBII 
activist U.ȚM 

funcțiune. In acest fel se vor redes
chide șl abatajele din sectorul U, 
ceea ce va asigura premizele ne
cesare recuperării pierderilor avu
te de sector in luna ianuarie. O 
realizare importantă pentru îmbu
nătățirea transportului a iost și 
darea in funcțiune a noii halde de 
steril.

Iată doar citeva din măsurile 
luate la mina Petrila pentru reali
zarea ritmică, de la începutul anu
lui a sarcinilor de plan, măsuri ce 
iși arată pe deplin efectul prin 
cele aproape 1000 tone de cărbune 
date peste pian de la începutul a- 
nului de către colectivul minei.

27 ianuarie

PROGRAMUL 1. 7,10 Muzică de 
fanfară, 7,45 Piese’ instrumentale, 
8,00 Sumarul ziarului Sclttleia, 
8.06 Melodii de estradă, 9,25 „Din 
ctntecele țărănimii noastre colecti
viste", 10,45 Melodii populare, 
11.05 Muzică ușoară, 12,15 Concert 
de prînz, 13,10 Soliști de muzică 
ușoară, 14,00 Din muzica popoare
lor, 15,30 Concert din operete, 
16,15 Vorbește Moscova!, 10,45 
Muzică ușoară, 17,12 Piese pentru 
clavecin de pracois Coupedin,
17.40 Tinerețea ne e dragă, 18,00 
„Din comoara folclorului nostru", 
muzică păstorească, 18,30 Muzică 
ușoară romîneascfi, 19,00 Revista 
economică radio, 21,10 Muzică 
populară interpretată de Grigore 
Kiazim și Iosif Milu, 21,15 Din 
creația de operă a Ivii Bellini, 22,20 
Muzică de dans. PROGRAMUL II.
8.40 Melodii populare, 9,30 Piese 
instrumentale romînețti, 10,05 Mu
zică ușoară, 11,00 Piese distractive 
interpretate de fanfară, 12,05 Or
chestre de muzică ușoară. 13,37 
Program interpretat de orchestre 
de mandoline, 14,30 Prelucrări de 
folclor ale compozitorilor noștri, 
15,00 Melodii din filme. 16,12 Mu
zică ușoară, 17.00 Muzică populară 
din Muntenia, 18,50 Poem coral 
de Mauriciu Vescan, 19,00 Muzică 
romlneaScă de estradă. 20,30 Doine 
și jocuri populare, 21,20 „Viată de 
artist" — vals de Johann Strauss, 
23,05 Muzică ușoară.

---- ,0.----

27 ianuarie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Nu-i loc pentru al 3-lea; Repu
blica : Nu ești singur ; PETRILA : 
Telefonista i LONEA : Concertul 
mult. visat ) LIVEZENIPreședin
tele centru Înaintaș ; ANINOASA : 
Godin ; CRIVIDIA : Dă-i Înainte fă
ră grijă, LUPENI: Petre cel is
teț г URAaNI : Estrade, «strada.
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U Thant va participa la conferința 
șefilor statelor africane

NEW YORK 25 (Agerpres).
Cu cîteva zile înaintea plecării 

secretarului general al O.N.U., U 
Thant, în călătoria pe care o va 
întreprinde în mai multe țări ale 
Africii, surse oficiale ale O.N.U. 
■ju anunțat, potrivit agenției Reu
ter, că U Thant va participa la 
viitoarea conferință a șefilor state
lor africane, care urmează să aibă 
loc în cursul verii. Sursele au rea

---------- o----------

Tulburări în rîndul unor unități 
militare din Kenya

NAIROBI 25 (Agerpres).
Vineri seara au fost semnalate 

tulburări în rîndul unităților mi
litare staționate într-o localita
te din Kenya. De asemenea, a- 
genția Reuter reia anumite știri 
difuzate la Nairobi, potrivit cărora 
s-ar fi manifestat tulburări și în 
rîndul unor unități militare din 
suburbiile capitalei Kenvei. Moti
vul acestor tulburări nu este pre
cizat de agenție, dar se crede că 
ele au la bază, ca și în Tanganica 
și Uganda, nemulțumirea militari
lor africani față de prezența ofi
țerilor străini la comanda trupelor 
din aceste țări.

Agenția Reuter arată că trupe 
britanice au înconjurat unitățile 
respective pentru a împiedica ex
tinderea tulburărilor. Noi întăriri 
britanice au fost aduse de urgen
tă în Kenya. In același timp în

-------------- ©---------------

Problemele economice ale Americii Latine
BRASILIA 25 (Agerpres;
Cu prilejul convocării Comisiei 

Economice O.N.U. pentru America 
Latină (C.E.P.A.L.), ale cărei lucrări 
se desfășoară în prezent la Bra
silia, agenția Prensa Latina a trans
mis un comentariu consacrat pro
blemelor economice care stau în 
prezent în fața țărilor din aceas
tă regiune a lumii. Potrivit agen
ției, conferința de la Brasilia, la 
care participă 150 economiști și 
tehnicieni de pe continentul lati- 
no-american, inclusiv Cuba, are 
drept principal scop să realizeze 
solidaritatea economică a Americii 
Latine și să adopte o poziție co
mună a acestor țări la apropiata 
conferință internațională pentru 
comerț și dezvoltare de Ia Geneva.

Subliniind că printre principalele 
probleme economice actuale ale 
continentului latino-american se 
află : necesitatea apărării prețurilor 
la produsele de export', stabilizarea 
monetelor și dezvoltarea schimburi
lor comerciale internaționale, a- 
genția arată că țările din această 
regiune a lumii consideră imperios

----= 0 =----

După marile inundații 
din Brazilia

RIO DE JANEIRO 25 (Agerpres).
Autoritățile braziliene au început 

o vastă acțiune de ajutorare cu 
alimente și medicamente a sinis- 
traților de pe urma marilor inun
dații din statul Bahia. Potrivit a- 
genției Associated Press, avioane 
speciale transportă în această re
giune numeroase încărcături care, 
în unele cazuri, sînt aruncate pe 
pămînt cu parașutele. Cifre neofi
ciale arată că, datorită revărsării 
fluviului Jequitinh-onha, peste 100 
de persoane s-au înecat și aproxi
mativ 100 000 au rămas fără adă
post. Din cauza pericolului inun
dațiilor, locuitorii orașului Bel
monte, situat pe malurile fluviului 
Jequitinhonha, au început să fie 
evacuați cu diferite nave. 

mintit că șecretarul general al 
O.N.U. a intenționat să participe 
și la trecuta conferință a șefilor 
statelor și guvernelor africane, 
desfășurată la Addis Abeba, dar a 
fost nevoit să contramandeze că
lătoria sa deoarece s-a îmbolnăvit.

Totodată, s-a făcut cunoscut că 
U Thant va vizita în cursul lunii 
martie Birmania, India și Pakis
tanul.

portul Mombasa, unde există sem
ne de neliniște, au sosit nave mi
litare britanice.

☆

NAIROBI 25 (Agerpres).
Știrile transmise din Kenya la 

ora prînzului afirmă că, în urma 
intervenției trupelor britanice, tul
burările care au avut loc în cursul 
nopții în cadrul unor unități mili
tare din această țară au încetat. 
In capitală, însă, trupele britanice 
au luat poziție în punctele strate
gice. Șoselele și căile ferate care 
duc spre capitală sînt păzite de 
trupe.

O dată cu sosirea noilor întăriri, 
trupele britanice din Kenya au în 
prezent un efectiv de 4 000 de oa
meni. Cîteva nave militare britanice 
se află ancorate în portul Mom
basa.

necesară realizarea unității lor la 
conferința din niartie de la Gene
va. din cauza situației economice 
grele prin care trec majoritatea 
dintre ele, ca o consecință directă 
a pozițiilor deținute în economia 
lor de marile concerne nord-ameri- 
cane.

Comentariul se încheie amintind 
declarația secretarului C.E.P.A.L., 
Jose Antonio Mayobre : „Dacă nu 
vom îmbunătăți sistemele și meto
dele noastre de producție și nu vom 
dezvolta comerțul pe cît mai multe 
piețe, suveranitatea și libertatea 
noastră națională se vor reduce 
tot mai mult ca o consecință a 
inferiorității noastre economice".

HAVANA. In anul 1963, în învă- 
țămîntul de toate gradele în Cuba 
au fost' cuprinși peste 2,8 milioane 
locuitori ai acestei republici.

Față de anul 1958, în 1963 nu
mărul școlilor a crescut de la 
8 232 la 13 847, iar cel al cadrelor 
didactice de peste două ori

TOKIO. Partidul socialist din 
Japonia a transmis Ambasadei a- 
mericane de la Tokio o scrisoare 
adresată lui Dean Rusk, secrefer 
de stat al S.U.A., în care se ex
primă Îngrijorarea poporului japo
nez în legătură cu intenția S.U.A. 
de a trimite în. porturile japoneze 
submarine atomice americane avînd 
la bord arma nucleară

Cerem guvernului S.U.A., se sub
liniază în scrisoare, să renunțe 'a 
intenția Sa care stîrnește neliniște 
în rîndul opiniei publice japoneze

LONDRA. Gordon Patrick Wai 
ker, purtătorul de cuvînt al opo
ziției pentru problemele externe, 
unul din conducătorii partidului 
laburist din Anglia, va face o vi
zită în Italia la începutul lunii 
februarie la invitația guvernului 
italian. Cu prilejul vizitei sale în 
Italia, G. P. Walker va avea con
vorbiri cu ministrul afacerilor ex
terne al Italiei și cu alți membri 
ai cabinetului italian.

CAPETOWN. Helen Suzman, de
putată în Parlament din pattea 
Partidului progresist din R.S.A., c.

Guvernul ceylonez 
se pronunță împotriva 

răspîndirii armei nucleare
COLOMBO 25 (Agerpres).
Ministrul Afacerilor Externe al 

Ceylonului a înmînat tuturor șe
filor misiunilor diplomatice acre
ditați la Colombo o notă în care 
se amintește că guvernul ceylonez 
se pronunță împotriva răspîndirii 
armei nucleare și sprijină propu
nerea cu privire la crearea unor 
zone denuclearizate. „In conformi
tate cu această politică, se arată 
în notă, navele militare sau avioa
nele avînd la bord arma atomică 
sau instalații pentru ducerea unul 
război nuclear nu vor avea ac
ces în porturile cevloneze, la aero
dromuri, sau în apele teritoriale 
ale țării".

-=© = -

In Franța : Vastă campanie 
pentru adunarea de semnături 

pe petiția 
mișcării partizanilor păcii
PARIS 25 (Agerpres).
In legătură cu reluarea la Gene-

va a lucrărilor Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, în Fran
ța se desfășoară o vastă campanie 
pentru adunarea de semnături pe 
petiția mișcării partizanilor păcii. 
In petiție, partizanii păcii cer ca 
Franța să semneze Tratatul de la 
Moscova privitor la interzicerea 
experiențelor nucleare în cele trei 
medii, să participe la toate trata
tivele internaționale privind con
solidarea păcii, inclusiv la lucră
rile Comitetului celor 18 de la 
Geneva și să promoveze o politică 
bazată pe principiile coexistenței 
pașnice și pe năzuințele spre de
zarmarea- generală și totală.

Congresul latino-american 
al unității sindicale

BRASILIA 25 (Agerpres).
La 25 ianuarie în orașul Brasi

lia se deschide Congresul latino- 
american al unității sindicale la 
care participă delegații sindicale 
din 20 de țări lanito-americane.

In ajunul deschiderii congresu
lui, Luiz Figuero, șeful delegației 
sindicale chiliene, a declarat zia
riștilor că Congresul latîno-ame-

inmînat ministrului justiției B. 
Vorster, o petiție și mai multe 
declarații primite din partea unor 
persoane puse sub stare de arest 
iară a ii fost judecate, în care 
protestează împotriva tratamentu
lui inuman ia care sînt supuși în 
închisori.

JOHANNESBURG. Agenția As 
sociated Press relatează că primi 
miniștri ai Republicii Sud-Africanc 
si Rhodesiei de sud se vor întîlni 
luna viitoare la Capetown. Aceasta 
ar fi prima întîlnire oficială în
tre cele două personalități. Gu
vernele rasiste ale acestor'țări co
laborează. însă, de multă vrem-,1 
în reprimarea mișcării de eliberai! 
africane. In condițiile creșterii tot 
mai viguroase a mișcării de eli
berare și a izolării regimurilor 
rasiste, întîlnirea dintre cei doi 
pri'm-miniștri capătă o deosebită 
semnificație.

STOCKHOLM. In primele săp- 
tămlni ale lunii ianuarie timpul 
este neobișnuit de cald în Suedia 
Temperaturile medii și numărul 
de ore cu soare sînt dubie iată de 
alți ani. In regiunea Kvikkjor din 
Laponia, așa numitul pol al irigu 
lui din Suedia, termometrul s-a ri 
dicat în ianuarie la peste 0 grade 
Meteorologii sînt însă de părere că

Tratativele dintre S.U.A. și Panama 
în impas

WASHINGTON 25 (Agerpres).
După cum transmite agenție 

U.P.I., tratativele desfășurate la 
Washington în sînul Organizație, 
Statelor Americane în vederea 
reglementării conflictului dintre 
Statele Unite și Republica Panama 
se află, deocamdată, în impas. O 
ședință o Comisiei interamericane 
de pace programată pentru vineri, 
în cursul căreia urma să aibă loc 
o nouă întrevedere între reprezen
tanții S.U.A. și Republicii Panama 
la O.S.A. a fost amînată. S-a in
dicat că această amînare are drept 
scop să permită reprezentanților 
celor două țări să procedeze la o 
examinare aprofundată a unei for
mule, elaborată de Comisie, care 
ar permite restabilirea relațiilor 
diplomatice între S.U.A. și Panama

La Ciudad de Panama, președin 
tele țării, Roberto Chiari, referin- 
du-se la ultima conferință de pre 
să ai președintelui S.U.A., Johnson 
a declarat, potrivit agenției Prensa 
Latina, că „nu pot fi prezentate 
propuneri concrete Statelor Unite 
atîta timp cît nu încep tratative 
între cele două țări. Or, a adăugat

©

SITUAȚIA DIN UGANDA
ministru Obote, cînd situația 

normalizat, „prezența trupelor 
Cu toate a-

KAMPALA 25 (Agerpres).
Intr-un discurs radiodifuzat, pri

mul ministru al Ugandei. Milton 
Obote, a anunțat că situația din lo
calitatea Jinja s-a normalizat. Mi
nistrul de interne Onama, s-a în
tors în capitală după ce a trans
mis răsculaților hotărîrea guvernu 
lui de a le revizui statutul și de a le 
majora soldele. Arătînd că după 
izbucnirea răscoalei a cerut aju
tor militar guvernului englez, în 
condițiile actuale, a precizat pri

rican al unității sindicale are un 
caracter larg întrucît la el parti
cipă reprezentanți ai sindicatelor 
de diferite orientări politice. Con
gresul urmărește, a declarat el, să 
unească pe oamenii muncii latina- 
americani în lupta pentru majora
rea salariilor, îmbunătățirea con
dițiilor de viață și muncă, a ocro
tirii sănătății, să-i unească în lup
ta împotriva șomajului.

în următoarele zile timpul ,se va 
răci din nou.

ALGER. Ministrul algerian al e 
conomiei, Bumaza, a anunțat în ca
drul unei conferințe de presă că 
Algeria a adoptat hotărîrea de a 
construi o nouă conductă de petrol 
Lucrările vor începe în decurs de 
cîteva săptămîni și vor asigura de 
lucru unui număr de 3 000 de mun
citori.

HANOI. In anul 1963 țăranii din 
18 provincii din R.D. Vietnam au 
construit 14 mii km. de drumuri 
pentru a deservi transportul și pro
ducția agricolă. Unele din aces
tea au fost /livelate cu pămîntut 
scos de ia lucrările de irigare. A- 
riu! acesta a fost inițiată o campa
nie în vederea dezvoltării rețele1, 
de comunicații și transporturi strîm 
legată de extinderea lucrărilor dc 
irigare.

PARIS. Direcția minei „Mourie 
re" din departamentul Muertheet 
Moselle (Franța) a anunțat recent 
concedierea a încă 75 de munci
tori, ca urmare a reducerii extrac
ției de minereuri de fier;

Organizațiile sindicale locale 
ale minerilor au dat publicității o 
declarație, în care protestează îm 
potriva concedierii celor 75 de mi
neri și împotriva trecerii altor 400 

Chiari, pentru începerea tratative
lor, S.U.A. trebuie să consimtă, 
mai înainte, la revizuirea tratatu
lui din 1903 cu privire la zona 
Canalului Panama". Intr-o tele
gramă, adresată Consiliului de Se
curitate ca răspuns la mesajul aces
tui organism de a se întreprinde 
măsuri pentru restabilirea ordi- 
nei, ministrul panamez al afaceri
lor externe, Galileo Solis, a sub
liniat că „situația în țară a re
venit la normal". Solis a indicat 
că guvernul panamez va cere com
pensații Statelor Unite pentru vic
timele și pagubele pricinuite în 
cursul incidentelor.

După cum transmite agenția 
France Presse, Marco Robles can
didat la alegerile prezidențiale din 
partea a opt partide politice care 
sprijină guvernul panamez a de
clarat că este de acord cu propu
nerea prezentată de candidatul 
opoziției, Juan de Arco Galindo, 
'n vederea creării unui „front unit 
și puternic" în perspectiva trata.- 
tivelor privind încheierea unui nou 
tratat cu S.U.A. asupra Zonei Ca
nalului Panama.

-.4-
mul 
s-a 
engleze este inutilă", 
cestea, agențiile de presă anunță 
că soldații englezi sosiți din Kenya 
au ocupat poziții la aerodromul 
din Kampala, precum și în alte 
puncte strategice.

☆

KAMPALA 25 (Agerpres).
In Uganda nu au fost semna

late noi incidente. Dar, vineri după- 
amiază, trupe britanice au ocupare 
punctele cele mai importante ale 
țării. O companie britanică s-a 
instalat într-o garnizoană a poli 
ției, situată la 5 kilometri de ca
pitală. O altă companie a ocupa;', 
instalațiile militare din Entebbe, 
iar o a treia — aerodromul din 
acest oraș.

Guvernul ugandez s-a 
vineri pentru a 
al ministrului de 
tuației din țară, 
vernului, primul 
declarat că 
condițiilor 
forțelor de 
poliția)".

întrunit 
asculta un raport 
interne asupra si- 
După ședința gu- 
ministru Obote a

s-a hotărît „revizuirea 
de folosire a tuturor 
securitate (armata și

Ia săptămîna incompletă de lucra 
și reducerea corespunzătoare a sa
lariilor.

NEW YORK. Asupra localității 
Harpersville, statul Alabama, s-a 
abătut brusc o furtună violentă, 
care a distrus mai multe case și 
a întrerupt alimentarea cu energie 
electrică și comunicațiile telefo
nice.

In cursul furtunii, opt persoane 
și-au găsit moartea.

BOGOTA. Agenția Associated 
Press anunță că în localitatea co- 
lumbiană Puerto Merizalde s-a pro
dus un puternic incendiu, care a 
distrus 60 de case. Pentru locali
zarea incendiului a fost necesară 
chemarea pompierilor și din ora
șele învecinate. ,

HAGA. In 1963 balanța comer
cială a Olandei a înregistrat un 
deficit de 3.6 miliarde .guldeni cu 
877 milioane guldeni mai mult de- 
cît în 1962. Deficitul se datorește 
creșterii importului, care a fost 
cu 12 ia sută mai mare decît în 
1962.

BONN. Peste o mie de persoane 
profesori universitari, conducători 
sindicali și numeroși student! din 
R.F.G. și Berlinul occidental au 
adresat O.N.U. o declarație în care 
protestează împotriva arestării în 
R.S.A. a doctorului Neville Alexan
der. sub acuzația de a se fi opus 
politicii rasiste a guvernului din 
această țară.
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