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Viteze sporite de avansare
Creșterea continuă 

a vitezelor de avan
sare in abataje și 
galerii este unul din 
principalele obiective 
ale întrecerii ce se 
desfășoară între ex
ploatările miniere din 
bazinul nostru carbo
nifer, In acest scop, 
în cadrul fiecărei ex
ploatări, au fost luate 
o serie de măsuri 
tehnico-organizatorice 
eficiente. In abataje 
și galerii au fost in
troduse noi utilaje 
moderne, de mare

productivitate ca : 
mașini de încărcat, 
reîncărcătoare cu 
bandă, transportoare 
blindate scurte. In a- 
celași timp au fost 
extinse metodele a- 
vansate de lucru, ex
periența înaintată 
Toate acestea au dus 
la obținerea unor vi
teze sporite de avan
sare. Pe bazin, vite
za de avansare obți
nută în abatajele ca
meră pe luna ianua
rie din acest an a 
ajuns la 83 m, iar la

a

de aceeași 
anului tre- 
medie de 
crescut cu

abataje ca- 
cu 4 m la

lucrările de pregătiri 
și deschideri a atins 
53 m. Față 
perioadă a 
cut, viteza 
avansare
5 m în 
meră și
lucrările de pregătire. 
Cele mai frumoase 
rezultate în această 
direcție au fost ob
ținute de colectivele 
minelor 
Petrila.
Uricani.

Dîlja, Vulcan, 
Aninoasa și

3250 tone de cărbune peste plan

întrecerea socialista vie, 
mobilizatoare

Minerii de la Petrila 
să obțină noi realizări 
cerea pentru îndeplinirea angaja 
hientelor luate. In primele două 

:cade ale lunii februarie ei au 
tras din abataje 458 tone de căr

bune peste sarcinile de plan.
N*oul succes obținut are la bază 

munca însuflețită a minerilor si 
tehnicienilor precum și aplicarea

continuă 
în între-
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Incepul bun în munca 
de contractare

an, Comitetul executiv 
pojîulaf al'’6rașulîii Pe-

unor măsuri tehnico-organizatorice 
în toate sectoarele exploatării.

O rodnică activitate desfășoară 
colectivul sectorului III, unul din 
sectoarele de bază ale minei. In 
■narea majoritate a abatajelor a- 
cestui sector se realizează randa
mente de peste 6 tone cărbune 
pe post. Brigăzile minerilor Purda 
Constantin, Laszlo Ștefan, Enache 
Chiriță, de exemplu, au lucrat în 
această lună cu randamente 
7—7,5 tone cărbune pe post.

De la începutul anului și pînă 
în prezent harnicii mineri de la 
Petrila au livrat în total peste pre
vederile planului 3 250 tone de căr- 

1‘bune ’energetic. ■ ■■ '■

Tînăra depănătoare Dragomir 
Rozalia face parte dintre eviden- 
țiații întrecerii socialiste ai Visco- 
zei Lupeni.

Iat-o în timpul lucrului.

Conferința sindicatului minei 
Lupeni a analizat multilateral ac
tivitatea desfășurată de comitetul 
sindicatului de la alegerea sa și 
pînă în prezent pentru mobiliza
rea muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor la înfăptuirea sarcini
lor de producție, pentru asigura
rea unor condiții bune de muncă 
și de trai colectivului exploatării.

In darea de seamă și în dezba
terile pe marginea ei au fost scoa
se în evidență numeroase realizări 
obținute de membrii de sindicat 
din această mare exploatare mi
nieră. Astfel, în perioada la care 
se referă darea de seamă, minerii 
din Lupeni au trimis la ziuă can
tități importante de cărbune coc- 
sificabil peste sarcinile de produc
ție. In anul trecut, de pildă, ei au 
extras cu peste 100 000 tone mai 
mult cărbune decît în 1962, iar pre
țul de cost a fost redus cu 1,73 
lei pe tona de cărbune. In acest 
fel a fost posibilă realizarea unei 
economii suplimentare Ia prețul 
de cost al producției de peste 2,6 
milioane lei.

Realizări importante a obținut 
colectivul minei și în ce privește 
meșterea continuă a productivită
ții muncii,
front necesare 
rii unor strate 
jelor frontale, 
de cărbune și 
rea susținerii
țari. La succesele dobîndite de co
lectivul exploatării o contribuție 
de seamă au adus-o minerii secto
rului de investiții, care în 1963 
și-au îndeplinit cu 50 de zile îna
inte de vreme planul producției 
anuale. Paralel cu îndeplinirea 
principalilor indicatori de plan a 
crescut simțitor și cîștigul mediu 
al muncitorilor. Față de salariul 
mediu realizat în 1962, în anul 
trecut el a crescut cu 150 lei. De 
asemenea, au fost date în folosin
ță salariaților minei peste 1000 de 
noi apartamente.

Așa cum s-a arătat în darea de 
seamă și în dezbaterile pe margi
nea ei, succesele abținute sînt o 
urmare firească a mobilizării între
gului colectiv pentru aplicarea în 
viață a Directivelor C.C. al P.M.R. 
cu privire la criteriile principale 
ale întrecerii socialiste. Comitetul 
sindicatului a acordat o atenție 
sporită îmbunătățirii modului de 
organizare și desfășurare a între
cerii, in care scop a întreprins nu
meroase acțiuni. In primul rînd el 
a analizat periodic în ședințele 
sale felul în care comitetele de

secții și grupele sindicale se preo
cupă de această problemă și a luat 
hotărîri importante pentru îmbu
nătățirea conținutului întrecerii.

In cursul anului s-au organizat 
ședințe de instructaj cu activul 
sindical din secții și grupe în ca
drul cărora s-a vorbit pe larg des
pre stabilirea obiectivelor de în
trecere, organizarea întrecerii In
dividuale, pe echipe, brigăzi și 
sectoare.

Urmările ședințelor de instruire 
nu au întîrziat să-și arate roadele. 
In locul unor angajamente for
male, care se mai luau uneori ca 
de exemplu : îndeplinirea întocmai 
a planului de producție, punctua
litatea la lucru etc, majoritatea 
muncitorilor s-au angajat să îm
bunătățească simțitor calitatea pro
ducției, să sporească productivita
tea muncii, să reducă consumul 
specific de lemn de mină. In 
sens o bună experiență au 
mulat comitetele de secții și 
pele sindicale din sectoarele
III, VII și altele, unde obiectivele 
întrecerii sînt în concordanță cu 
preocuparea întregului colectiv 
pentru înfăptuirea sarcinilor tra
sate de partid.

In sprijinul participanților la în
trecere a venit și propaganda teh
nică. In cele aproape 50 de con
ferințe ținute la nivelul minei și 
sectoarelor s-au tratat 
re importanță pentru 
velului de cunoștințe 
Comisia inginerilor și
îndrumată de comitetul sindicatu
lui a ținut periodie sesiuni tehnico- 
științifice pe teme legate de creș
terea vitezelor de avansare în a- 
batajele frontale de pe stratul 18, 
blocul 6, extinderea tehnicii noi 
în sectorul I A și altele, care au 

. fost deosebit de utile.
S-a îmbunătățit mult 

evidenței rezultatelor 
Cît privește publicitatea 
întrecerii socialiste,
ționat lozinci cu conținut mobili
zator, care arată concret angaja
mentele colectivului pe mină, sec
toare și pe unele brigăzi. De ase
menea, gazetele de perete au de
venit adevărate tribune de popu
larizare a fruntașilor, de împărtă
șire a experienței înaintate, prin 
publicarea unor articole semnate 
de minerii evidențiați în întrecere.

Roadele bunei organizări și con
duceri a întrecerii s-au arătat 
plin. Astfel, în cursul anului 
cut

acest
acu-
gru-
I B,

Amnare Sînt necesare măsuri !

litri plan, mai bine de

la metri convenționali doar 
la sută, iar la viteza mecani-

asigurarea liniei de 
extinderii exploată- 
prin metoda abata- 
utilizarea plugului 
a havezei, extinde- 

metalice și cu bol-

In acest 
al Sfatului 
triln și-a propus să realizeze prin 
contractările făcute cu cetățenii 
jmpo.rj.anle. cantități de lapte, biîn- 
’ă de oaie, lînă și alte produse.

ină în prezent, numai din satele 
dintpa, Birăoni, Răscoala și Tirici 
s-au contractat pentru acest an a- 
proape 4 000 litri lapte de vacă, față 
de 12 000
1 100 kg brînză de oaie, aproape 
300 miei 
prevede în planul de contractări al 
sfatului.

De asemenea, s-au mai contrac
tat 2 500 kg lînă. 10 vitei, 28 oi etc. 
Comisia care se ocupă cu această 
muncă se va deplasa în 
Lunca etc. pentru a încheia 
contracte. Pînă la data de 
tie a.c. comitetul executiv 
pus să termine acțiunea 
tractare.

fată de 800 miei cît se
de brigadierii Popeșcu 
Dinulescu Florea au reu- 

realizeze sarcinile de 
primele două decade din

satele
alte

10 
și-a 
de

mar-
pro- 
con-

In luna ianuarie, la sectorul de 
foraj Petroșani sarcinile de plan 
la metri fizici forați au fost, reali
zate numai în proporție de 61.6 la 
sută.
82,3
că — 73,3 la sută. Din marele nu
măr de sonde, care aparțin secto
rului, doar două, nr. 5908 și 5574, 
conduse 
Spiru și 
șit să-și 
plan. Pe
februarie, activitatea sondorilor iar 
nu s-a ridicat la nivelul cerințe
lor, sarcinile de plan la metri . fi
zici s-au realizat doar într-o pro
porție de 45,4 la sută, 
convenționali -— 64.5 la 
viteză mecanică — 90,9 la

Una din cauzele acestui 
ceput de an la sondori, o consti-

la metri 
sută, Ia 
sută.
slab în-

tuie insuficienta pregătire a pro
ducției pe 1964. Lipsește un plan 
de măsuri lehnico-orgânizatorice cu 
prevederi judicios stabilite pentru 
îmbunătățirea continuă a activită
ții sectorului de foraj, se manifes
tă deficiențe în aprovizionarea lo
cațiilor cu combustibil și materiale, 
pregătirile de iarnă nu s-au ridi
cat la nivelul cerut, iar instrumen
tațiile mai ocupă 

nat în activitatea 
unor sonde.

A trecut deja 
jumătate din tri
mestrul I. Este 
necesar ca și son
dorii să treacă la 
realizarea ritmi
că a planului I

un tirrip însem-

teme de ma- 
ridioarea ni- 
al minerilor, 
tehnicienilor,.

și ținerea 
întrecerit 

în jurul 
s-au confec-

colectivul minei Lupeni

(Continuare in pag. 3-a)

ȘTEFAN MIHAII

croitorie la care 
început cursul la 
a.c. cursul își va

Pe lingă clubul 
participă peste 100 
15 septembrie 1963) 
încheia activitatea,

muncitoresc din Petrila funcționează un cerc de 
de persoane. Dintre acestea, peste 60 (care au 

se află acum în perioada de practică. La 1 martie 
iar „elevele" vor trebui să susțină un examen.

IN CLIȘEU: Cele 60 de cursante împreună cu instructoarea lor 
Ia o oră de practică.

Angher Matilda

din 
tre-
s-a

♦ 
, ♦

♦
*♦♦
♦♦♦♦♦
♦
♦♦♦
♦♦
♦♦ o♦

Combinatul de industrializare 
a lemnului din Suceava

deal, din apro- 
ruinelor vechii 
Sucevii, se văd 
clădirile zvelte 
două combinate 
aici în anii șe- 
Lemnul, marea 
Moldovei, por-

De pe 
pierea 
cetăți a 
în vale 
ale celor
construite 
senatului, 
bogăție a 
nit de sus, din munți, po
posește aici pentru scurt 
tinfp, plecînd mai departe 
în forme noi : mobilă 
plăci fibrolemnoase, pla
caj, celuloză etc. Zilnic, 
fabricile combinatului de 
industrializare a lemnului 
prelucrează în produse 
superioare aproape 500 
m.c. material lemnos. $i 
astfel valoarea acestei 
mari bogății naturale a 
regiilnii Suceava crește 
mereu.’ In trimestrul IV 
al anului trecut, de exem
plu, la’ combinat s-au ob
ținut dintr-un metru cub 
de masă lemnoasă pro
duse în valoare de peste 
900 lei.

Vizita la combinatul 
de industrializare a lem
nului începe cu expozițm 
organizată în incinta fa
bricii :■ mobilă lucioasă ca 
oglinda și de tipuri dife
rite, plăci fibrolemnoase 
dure, riflate și înnobilate 
cu pastă mecanică, folo

interi-

fabrică 
10 000 

In cea

aici 
gar- 
mai 
teh-

site la decorarea 
oarelor, plăci fibrolemnoa- 
se poroase, care asigură 
o bună izolație fonică, 
usi, ferestre...

Combinatul are patru 
fabrici. Clădirile înălțate 
din. beton și sticlă, adă
postesc mașini moderne 
la nivelul tehnicii mon
diale. In jur alei asfal
tate, străjuite de lămpi 
de neon.

Mobila se 
pe bandă — 
nituri anual,
mare parte, procesul 
nologic este mecanizat Șt 
automatizat. Pentru a se 
asigura o calitate superi
oară mobilei, lemnul par
curge de la intrarea sa 
in fabrică și pînă a fi 
ambalat și expediat ma
gazinelor de specialitate, 
un drum lung cu dese o- 
priri, care durează circa 
trei luni. In hale, întîl- 
nești oameni puțini, dar 
cu o înaltă calificare, ca
pabili să mînuiască mași
nile la care lemnul ca
pătă forma dorită.

Materialul tem

mul popas. 4e « 
zile, in CMteveir

care. Apoi începe adevă
rata lui metamorfoză. In 
sectorul croit, el capătă 
formele conform tipului 
de mobilă ce se fabrică. 
Aceste operații sînt exe
cutate mecanic de un sin
gur muncitor. De aici lem
nul trece mai departe la 
secția unde i se adaugă 
noțiunea de frumos. Fe
te tinere, aleg cu migală 
și pricepere furnirul în 
funcție de destinația sa. 
Aici se face fața: mobilei. 
Maistrul Enric Larich ză
bovește mai mult în acest 
sector. Urmărește atent 
felul cum se îmbină fur
nirul, dă sugestii și sfa
turi. In acest loc lucrea
ză și Elena Andreesi. Se 
află în combinat încă din 
timpul construcției lui. 
Din muncitoare necalifi
cată a ajuns datorită stră
daniilor sale și ajutorului 
primit de la cadre o mun
citoare cu . o multilaterală 
pregătire.

Bucățile de cherestea 
șt P.A.L.. pe care sini 
aplicate cu grijă furnirele

♦
♦♦♦♦♦♦ -
♦
♦
♦♦
♦♦
♦

♦ 
♦♦♦
♦

♦ ♦
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La clubul din Petrila

REVEDERE CD... PUBLICUL

^Ultima rădăcină
In cadrul căminului cultural din 

Bănifa activează o formație de 
teatru compusă din tineri munci
tori de la cariera de piatră, de la 
stația C.F.R., țărani întovărășiți și 
cadre didactice de la școala de 8 
ani din

Zilele 
tori din 
mul lor 
tru „1 
turgul sovietic V. O stafii

Spectacolul s-a bucurat 
ces din partea numeroșilor specta
tori, iar interpreții Drăgan Cons
tantin, Învățător, Mirescu Constan
tin, impiegat și Prelipceanu Ștefan, 
muncitor la carieră cai cules aplau
ze Îndelungate.

Conducerea căminului cultural 
din Banița va organiza și în viitor 
asemenea manifestări culturale, 
menite să contribuie la ridicarea 
nivelului cultural al muncitorilor și 
țăranilor întovărășiți.

MARIA VĂDUVA 
corespondentă

— ю0~--

Cu o săptămînă in urmă, ora
șul Pelrila a fost împînzit cu afișe 
mari: Opereta „Vînt de libertate" 
din nou pe scenă. Petrilenii au pri
mit cu bucurie această veste. Erau 
nerăbdători să-i revadă pe scenă 
pe tinerii lor artiști amatori, pe 
aceia care au făcut să răsune pe 
scena clubului

localitate.
trecute, tinerii artiști ama- 
Bănița au prezentat pri- 

spectacol cu piesa 
,Ultima rădăcină" de

de tea- 
drama-

de suc

întâlnire în cadrul 
„Lunii cărții la sate

Din inițiativa Comitetului oră
șenesc pentru cultură și artă Pe
troșani, la Cimpa a avut loc In ziua 
de 20 februarie a.c. în cadrul „Lu
nii cărții la sate" o înttlnire între 
un grup de membri ai cercului li
terar „Minerul" din Petroșani și 
țăranii muncitori din localitate.

Cei aproape 200 de țărani mun
citori, intelectuali și tineri din sa
tul Cimpa care au participat la a- 
ceastă înttlnire au rămas plăcut 
impresionați de lecturile pe care 
l*-eu ascultat.

---- ic0ac-----

it

Pe bolta serului se profilează 
silueta semeață a puțului principal 
al minei din Lupeni. Alături, clă
direa uzinei de preparare a căr
bunelui spre care se îndreaptă va- 
gonetele încărcate. Acest peisaj 
este completat de aspectul interior 
al unei secții din preparațle, în 
care un miner cu trăsături calme 
privește cu optimism marea hală a 
preparației, unde cărbunele este 
spălat, sortat și apoi expediat coc- 
sarilor hunedoreni. Iată unul din 
motivele de inspirație ale pictoru
lui amator, sudorul Balaș Ioan de 
la cercul de artă plastică de ia 
elubuJ din Lupeni. Pe Marton Iosif 
pare să-l pasioneze peisajele. In 
multe din lucrările sale șint imor 
talizate locuri pitorești din împre
jurimile Văii Jiului. Pe o colină 
însorită, străjuită de crestele săl
batice ale munților, pictorul ama
tor a creionat conturul unei stîne 
pentru oi, iar alături de acest ta
blou, îți atrage atenția un alt pei
saj surprins cu sensibilitate și au
tenticitate : apele învolburate ale 
Jiului, străjuite de munți îmbră- 
cați in vesmîntul primăvăratec, te 
îmbie parcă la un mic popas.

„Venind din șut" este intitulată 
linogravura aparținînd pictorului a- 
mator Csatai Emil. Autorul înfăți
șează chipuri de mineri care după 
o

al puțului 
vagonete

profilează 
de sche- 
principal 
pline cu

altor clu- 
acordurile 
operetelor 
.Silvia" și

amatori cum sînt

tă spre casele lor, plini de opti
mism și voie bună. Pe fundalul a- 
cestei linogravuri se 
clădirea minei, străjuită 
letul metalic 
înconjurat de 
cărbune.

Alți pictori
Radu loan, elev, HegedUș Lazăr, ti
nichigiu, Crișan Maria, gospodină, 
au surprins cu multă finețe redînd 
in culori vii și atrăgătoare pei
saje de primăvară, portrete de 
muncitori, aspecte din munca și 
viața nouă a minerilor din Valea 
Jiului.

Acestea sînt doar cîteva din lu
crările expuse în holul clubului 
din Lupeni. Mînuitorii penelului 
din Lupeni sînt bine cunoscuți atît 
în Valea Jiului, cît și în țară. La 
cele 90 de 
publicului 
Lupeni și 
plasticienii
vit în imagini artistice transformă
rile care au avut loc în 
lui în anii regimului 
popular. Lucrările lor 
rat de mult succes și
țiile din Capitală. Cercul artiștilor 
plastici amatori din 
mit de trei ori titlul 
taș pe țară. Numele 
dor, Costea Simion, 
HegedUș Lazăr sînt 
peste hotare. Ei au 
expozițiile 
Katowice și
creațiile lor care au fost apreciate.

...Din holul clubului intri în ate
lierul artiștilor amatori din Lupeni. 
In fața șevaletelor întîlnești zil
nic oameni diferiți: mineri, mun
citori, elevi, gospodine, profesori. 
Pe toți i-a unit pasiunea de a zu
grăvi frumosul din munca oame
nilor, peisajele Văii Jiului.

Sub îndrumarea atentă 
torului Tellman Iosif ei
o nouă expoziție. Și cu siguranță 
că munca le va fi răsplătită de a- 
precierile acelora care o vor vi
zita.

expoziții prezentate 
la înființarea sa, în 
alte orașe din țară,

de
în
din Lupeni au zugră-

Valea Jiu- 
democrat- 

s-au bueu- 
la expozi-

zi de muncă rodnică se îndreap-

■ =X 0

Brigade științifică 
ne teren

Lupeni a pri
de cerc frun- 
lui Galu Teo- 
Viorel Vasile, 
cunoscute 
prezentai

internaționale de
Londra, unele

Și

ia
la

din

Aplauze călduroase
din 
in
ia 

tă- 
Pu-

Recent, la căminul cultural 
comună Bărbăteni a avut loc o 
ttlnire între micii artiști de 
Casa pionierilor din Lupeni și 
rănii întovărășiți din comună.
Micul a fost mulțumit de progra
mul prezentat de micii artiști din 
orașul Lupeni. Aceasta s-a văzut 
din aplauzele călduroase care au 
venit să răsplătească strădania lor.

Din rindui micilor artiști s-au 
evidențiat pionierii Flore* Marla, 
Dragoș Maria, Micu Florentina, so
liști vocali; Zimovski fosiî, 
nak Anton, Gacic Andrei, 
Marian, Zborovski Ernest, 
instrumentiști: Varga Ioan, 
lănescu Adriana, Pometescu
na. Crainic Mariana, recitatori.

Ca dovadă că programul a plăcut, 
țăranii intovărășițl au invitat pe 
micii artiști să mai vină in mijlo
cul lor.

Masta- 
Co man 
soliști 

Drăgu- 
Maria-

La Dîlja Mare a poposit recent 
brigadă științifică formată din 

tovarășii Șerban Nicolae, secre
tarul comisiei pentru răspîndirea 
cunoștințelor de pe lîngă Comi
tetul de cultură și artă al Sfatu
lui popular regional Hunedoara— 
Deva, Marcu Petru, inspector me
todist el Comitetului de cultură 
și artă al Sfatului popular Petro- 
șoni, Рговіе V., conf. univ la Ins
titutul de mine și Săvoiu Emil, 
avocat. In sala căminului cultural 
au luat loc peste 150 de țărani 
întovărășiți care au ascultat ca 
interes expunerile făcute, au pus 
peste 30 de întrebări comisiei, la 
care au primit răspunsuri precise, 
detailate, folositoare in activitatea 
lor.

întîlnirea brigăzii științifice a 
țăranilor întovărășiți din Dîlja 
Mare s-a încheiat cu un frumos 
program artistic susținut de peste 
40 de elevi de la Școala elemen
tară din localitate.

Răspunzînd interesului 
lor muncitori, ar fi 
asemenea ieșiri să se 
și în alte sate ale Văii

. o

țărani- 
bine ca 

organizeze 
Jiului.

a instruc- 
pregătesc

Fl. ISTRATE

ERNEST ZELENEAK 
pionier

Printre mtitorii frecvenți ai bioliotecii orășenești Petroșani
stat și njulți elevi, lată-î pe cîțiva împrumutînd cărți noi.
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muncitoresc din lo
calitate, ca și pe scenele 
buri din Valea Jiului, 
vesele, antrenante ale 
„Minte glasul muzicii" 
„Vînt de libertate".

Ieri, către seară, lume multă se 
îndrepta spre club. In scurt timp 
sala de spectacole s-a umplut pînă 
la refuz. Se aștepta dintr-un mo
ment in altul deschiderea cortinei. 
In culise, actorul Vasile Hașiganu, 
instructorul artistic al formației de 
operetă a clubului din Petrila, dă
dea ultimele indicații. Băieții erau 
veseli, optimiști. Fetele insă, se 
arătau a fi cam emoționate. Era 
prima lor revedere cu publicul în 
acest an, așa că... aveau trac.

Cînd, in sală, luminile au înce
put să scadă în intensitate și cor
tina s-a dat ușor în lături, ropote 
de aplauze au izbucnit ca semn 
al prețuirii de care se bucură tine
rii artiști amatori din partea pu
blicului, Și opereta a început. Spec
tatorii au urmărit cu plăcere evo
luția interpreților, aplaudîndu-i în 
repetate rînduri la scenă deschisă. 
Prin jocul lor, tinerii Haidu Ștefan 
și Dumbravă Augustin, interpre-

tînd cuplul matrozilor Filip-Toma, 
au lăsat o impresie bună, ca și tî- 
năra Haidu Elvira, care a inter
pretat cu grație și dezinvoltură 
rolul Pepitei. Bine s-au prezentat 
și Călugăru Horațiu, Moțoc Virgil, 
Anta] Erwin, Pricop Eugenia și 
noua promovată în formație Stei
ner Maria, în rolul Clementineî.

Dar la reușita spectacolului și-au 
adus contribuția toți interpreții, 
cî,t și dirijorul Barbu Constantin și 
tovarășul Schmidt tadislau în exe
cutarea cu gust și imaginație a de
corurilor. De aceea, cu toții merită 
incere felieitări.

☆

pregătire a tinerilor artiști 
din formația de operetă a 
muncitoresc din Petrila se

Buna 
amatori 
clubului 
datorește interesului manifestat de 
fiecare interpret al formației, de 
instructorii ei și de conducerea 
clubului, pentru ridicarea măies
triei artistice a tinerilor interpreți, 
pentru dezvoltarea mișcării cultu
rale tn vechiul oraș al minerilor ' 
de la Petrila.

Aceasta ne încredințează că la 
etapa a U-а a celui de-al VH-lea 
concurs al formațiilor artistice de 
amatori, care se va încheia odată 
cu sărbătorirea celei de-a XX-a »- 
niversări a eliberării patriei, 
mația de operetă a clubului 
Petrila va avea un cuvînt greu ^Se 

spus.
D. GHEONEA

©

Pe ecranul cinematografului „7 Noiembrie11 din Petroșani

„CAVALERUL PARDAILLAN44
Sintenz în Paris în anul 1588. 

Henri de Guise speră să devină 
în curind regele Franței cu spri
jinul material al prințesei Fausta 
Borgia, o italiancă frumoasă dar 
ambițioasă și perfidă.

întreaga acțiune a filmului este 
o desfășurare de situații neaștep
tate, în care eroul, cavalerul Par- 
daillan, un tînăr frumos, curajos, 
plin de vervă și de o putere ex
cepțională, reușește să salveze pe 
dansatoarea Violetta care nu este 
alta decît fiica contelui d'Entrai- 
gues. Pentru ea este disputa între 
Charles d'Angoulăme și ducele 
Henri de Guise.

invincibil 

înfri 1 
obstacolele, cucerind tot^j *
inima frumoasei Violetta, 
rolul titular e distribuit Ge- 
Barray, cunoscut din filmul

Pe parcurs ea devine și obiec
tul răzbunării prințesei Fausta, 
care nu 4rea să renunțe la tronul 
Franței.

Cavalerul Pardaillan, 
în mînuirea spadei, va 
toate 
tă ȘÎ

In 
rard
„Căpitanul Francasse".

Filmul, cinemascop în culori, o 
producție a studiurilor „Lux-Films'1 
din Franța, va rula începînd de 
tnîine 24 februarie pe ecranul ci
nematografului 7 Noiembrie din 
Petroșani.
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Nota NUMAI DOUA BILETE?
Zilele trecute, de Ia Uricani 

ne-a sosit o scrisoare semnată de 
către tovarășa Schuster Maria. In 
ea se vorbește cu multă căldură 
despre strădania artiștilor amatori 
ai clubului din localitate de a 
prezenta spectacole cit mai multe 
și de calitate.

De cutînd — ne scrie autoarea 
scrisorii — formafia noastră de 
teatru a pus in scenă piesa 
„Steaua fără nume" de Mihail Se
bastian. Am așteptat cu multă 
înfrigurare întîlnirea cu publicul 
spectator pentru a ne da exa 
menul. Și trebuie să spunem, spre 
bucuria noastră că el a. fost tre
cut cu bine. Aplauzele îndelungi 
de ia stîrșitul spectacolului ne-au 
arătat că munca noastră nu a 
fost zadarnică. Acest lucru ne-a 
încurajat. Si ca urmare am hotă- 
rit să dăm spectacole cu piesa 
și în alte localități ale Văii Jiu
lui. Cum era și normal, ne-am 
gindit ca primul nostru drum să-l 
facem la colegii din Lupeni. Era 
vorba nu numai de a ne arăta 
forfa noastră de muncă, ci de atace 
totodată și un schimb de expe
riență între formațiile noastre

perioada aceasta, așa

zis, bună încurajare, 
ne vom prezenta cu

•л'олоомоакоя

dar... nu și făcut. Pen- 
ziua cînd trebuia să 
spectacolul, s-o cons-

artistice. Pentru aceasta conduce
rea clubului nostru a întocmit 
din timp afișe, au fost trimise bi
letele pentru spectacol, urmînd 
ca, conform înțelegerii, conduce
rea clubului din Lupeni să ne fa
că popularizarea și să vinde bi
letele. Zis 
tru că în 
prezentăm
tatat că de fapt nu se vinduse 
ră decît.. două bilete. Desigur 
că în această situație nu ne-am 
mai putut prezenta la Lupeni. Vă 
închipuiți ce dezamăgire a fost 
pentru artiștii noștri De fapt nici 
nu-i de mirare că nu se vîndu- 
seră decît două bilete, deoarece 
nimeni nu știa de acest specta
col. Aiișele noastre stăteau gră
madă așa cum le-am dus.

Conducerea clubului și comite
tul sindicatului de la E.M. Lu
peni s-au gindit că totuși ar fi 
cazul să ne încurajeze puțin. De 
aceea ne-au și spus: „Nu-i nimic. 
Nu trebuie să vă descurajați. O 
să dali spectacolul peste două 
săptămlni. Atunci ne vom îngriji 
să vindem biletele. Acum nu s-a 
putut. A fost prea scurt timpul,

de popularizarea 
vînzarea bilete-

Insă: Oare nu

apoi au mai fost și alte formații 
artistice în 
că vedeți..."

Nimic de
Desigur că
acest spectacol la Lupeni și atunci 
conducerea clubului se va ocupa 
poate mai mult 
spectacolelor și 
lor.

Ne întrebăm
-S-ar fi putut tace acest lucru de 
la început. Mai ales că noi ne-am 
purtat ca adevărați colegi cu ar
tiștii amatori din Lupeni atunci 
cină am fost solicitați.

C COSTIN

că cele rela- 
către tovară 

sînt adevăra- 
s-au mai tn-

N.R. Considerăm 
tate In scrisoare de 
sa Schuster Maria 
te. In ultimul timp
tîmplat asemenea .primiri" și la 
alte cluburi. De aceea credem că 
C.L.S. va trebui să se ocupe mai 
mult de deplasările formațiilor 
dintr-o localitate tn alta, să le 
sprijine iar acolo unde constată 
unele neglijente să ia neîntîrziat 
măsurile de cuviință pentru a nu 
se mai repeta.



MMiatul de industrializare 
a lemnului din Suceava (Urmare din pag. I-a)

Întrecerea socialista vie, mobilizatoare

(Ifaure din pag. I-aj

ajung apoi Ia presele hidraulice. 
& temperatură de 110 grade și o 
presiune de 8 kg. pe cm. pătrat 
asigură lipirea perfectă a furni
rului. Bucățile de lemn separate 
trec apoi de la un sector la altul, 
de la o mașină la alta : Ц se dau 
forma și profilul cerut apoi ur
mează șlefuirea. Agregatul de for- 
matizat panouri din sectorul III 
execută simultan 15 operații. Tî- 
nărul Gheorghe Bilic, absolvent al 
școlii profesionale mînuiește sin
gur acest agregat.

După ce sînt șlefuite în alb, pie
sele intră în secția finisaj, unde 
li se face „toaleta". Mașini toarnă 
automat lacul pe suprafețele plane, 
iar pe canturi acesta este pulve
rizat cu utilaje speciale. Finisajul 
de calitate superioară se asigură 
cu lacuri fabricate pe bază de po- 
liesteri care dau luciului o frumu
sețe și o rezistență mai mare. Ma
șinile și periile de lustruit, acțio
nate electric, fac ultima lucrare 
înainte ca piesele să treacă la 
montai, unde, asamblate, devin mo
bilă.

Gradul înalt de mecanizare și 
automatizare a muncii asigură ca 
în fiecare oră două garnituri de 

.л mobilă să plece spre magazinele 
de desfacere.

La fabrica de plăci fibrolem- 
noase vizitatorul întîlnește numai 
operatori așezați în fața pupitre- 
Jor de comandă, unde urmăresc 
transformarea deșeurilor și a lem
nului de foc în plăci fibrolemnoa- 
se cu multiple întrebuințări.

Am intrat în fabrică pe la tocă- 
torie, adică de unde începe dru
mul pe care îl străbate lemnul din 
depozit pînă la transformarea lui 
în plăci. Zilnic cele două linii teh
nologice ale acestei secții prelu
crează 350 m.c. deșeuri, sosite aici 
de la fabricile de cherestea și 

» lemn inferior destinat în trecut 
v focului. Așchiile de la tocătoare 

j ajung la buncherele vegheate de 
ipchiul electronic al detectorului 
magnetic care separă automat 
orice fir de metal strecurat printre 
așchiile de lemn. Din bunchere 
așchiile, împinse de mașini, trec 
în defibratoare, unde se transfor
mă într-o pastă, care apoi trece 
prin filtru și ajunge la bazinul 
mașinii de deshidratat. Aici se a- 
mestecă cu lianțl-albumină, parafi
nă. acid sulfuric. Apoi pasta se 
așterne pe bandă, devenind un 
covor imens cu o lungime de pes
te 20 de metri. Condus de dispo
zitive automate, „covorul" afinat' 
conține la început 98 la sută apă

In rîndurile organizației T. M. 
cei mai harnici tineri

An de an, sub îndrumarea or
ganizației de partid, colectivul 
sectorului de investiții al minei 
Lonea obține rezultate tot mai fru
moase în deschiderea de noi dru
muri subterane spre zăcămintele 
de cărbuni. O contribuție însem
nată la bunul mers al producției 
îl aduc șt cei 124 de utemiști care, 
mobilizați de organizația U.T.M., 
muncesc acolo unde sectorul are 
mai multă nevoie de ei. Utemiști 
ca Anton Mihai, Timanovschi Ti- 
beriu, Costea Ioan II, Hajasi Ghe
orghe, Ianoși Iuliu. Hașiu Gheor- 
gbe au fost recomandați de către 
organizația U.T.M. să lucreze in 
brigăzile de mineri conduse de 
Tipțer Aurel, Sicliitiu Gheorghe, 
Miller Eduard situîndu-se astăzi în 
rîndurile evidențiațiior în întrece
rea socialistă. Ceilalți tineri, lu- 
crînd în alte brigăzi alături de mi
nerii vîrstnici, se străduiesc în per
manență să se situeze printre cei 
care execută lucrări de deschideri 
și pregătiri trainice, de bună cali
tate. Ei se numără printre acei 
ale căror rezultate în muncă sînt 
demne de laudă.

Cu 2—3 ani în urmă, organiza
ția U.T.M. din sectorul de inves
tiții al minei Lonea, nu cuprindea 

și 2 la sută lemn. Parcurgîpd dis
tanta pînă la presă, unde va lua 
o cu totul altă înfățișare, pierde 
continuu din procesul de apă. Pe 
parcurs mașini speciale taie covo
rul în bucăți de peste 5 metri, în 
timp ce laborantele continuă să 
controleze densitatea pestei, cali
tatea ei. Pasta, care la intrarea în 
presă conține 60 la sută apă, se 
transformă în plăci fibrolemnoase, 
din al căror conținut apa lipsește 
complet. In cele 25 etaje ale presei 
sînt introduse automat bucățile de 
pastă care, la o temperatură de 
184 grade și 300 atmosfere, se 
transformă în plăci fibrolemnoase 
dure. De aici plăcile trec la trata
re termică, pentru a-și îmbunătăți 
proprietățile fizico-mecanice, apoi 
la umezire și aclimatizare, forma- 
tizare și apoi sînt ambalate pen
tru expediere.

36 000 tone de plăci ies anual 
pe poarta fabricii, o parte dintre 
ele ajungînd, prin intermediul co
merțului exterior în alte țări.

Ultima vizită am făcut-o la fa
brica de placaj cu o capacitate de 
18 000 m.c. pe an. Aici buștenii de 
fag intră în circuitul tehnologic 
făcînd baie la o temperatură de 
80—85 grade, timp de 24—60 ore. 
Durata tratării hidrotermice depin
de de grosimea bușteanului și tem
peratura atmosferei. In cea de a 
treia fabrică a combinatului lu
crează multe fete. Cu pricepere, 
ele îmbină furnirul care va de
veni apoi fața placajului. Sînt tine
re venite de prin satele din împre
jurimile Sucevei. S-au calificat în 
această muncă la alte fabrici si
milare din țară. Vasilica Savin, 
Alexandrina Ripan, Elena Horac 
sînt fruntașe la locul de muncă 
cit și la cursurile de ridicare a 
calificării profesionale.

La mașinile de derulat bușteni 
lucrează tineri ca Petru Alexan- 
droae, Victor Sfredurieac și alții.

☆

Combinatul de industrializare a 
lemnului din Suceava este unul din 
cele mai tinere vlăstare ale indus
triei lemnului din țara noastră. 
Tineri sînt și cei ce muncesc aici. 
Vîrsta medie a celor ce lucrează 
în fabricile combinatului abia tre
ce de 27 ani. Și aici toți muncitorii 
învață, se specializează. In acest 
scop funcționează cursuri pentru 
ridicarea calificării orofesionale ur
mate de 840 de muncitori ; 140
maiștri, ingineri și tehnicieni ur
mează cursurile de perfecționare. 
Acest lucru a permis ca în al doi
lea an de activitate fabricile să 
atingă parametrii proiectați, pro- 
ducînd cu întreaga capacitate.

decît un număr restrîns de mem
bri. Aproape 60 de tineri erau 
în afara organizației, dintre care 
majoritatea lucrau în diferite bri
găzi de mineri. Acești tineri ob
țineau rezultate frumoase în în
deplinirea sarcinilor de producție 
și angajamentelor de întrecere. 
Prin întreaga lor activitate și com
portare ei dovedeau că sînt la 
înălțimea sarcinilor încredințate. 
Vrui dintre ei aveau însă prea pu
ține cunoștințe despre ceea ce în
seamnă a fi membru al organizației 
revoluționare de tineret.

De aceea intr-o adunare genera
lă, organizația de bază U.T.M. a 
stabilit măsuri concrete pentru pre
gătirea și primirea în rîndurile or
ganizației a celor mai vrednici 
tineri. Printre altele s-a propus 
ca tinerii neutemiști să fie mai 
mult atrași la activitatea organi
zației U.T.M. pentru a le da, în 
felul acesta, prilejul să cunoască 
îndeaproape sfera preocupărilor u- 
temiștilor. In zilele care au urmat, 
la club, la acțiunile patriotice, pre
tutindeni unde munceau și activau 
utemiștii, puteau fi întîlniți și cei
lalți tineri. Au fost pregătite mai 
multe adunări generale U.T.M. 
deschise, deosebit de interesante. 
La una dintre acestea a vorbit tov. 

situat pe primul loc în întrecerea 
socialistă cu celelalte exploatări 
miniere din Valea Jiului.

Arătînd experiența bună dobîn- 
dită sub conducerea comitetului 
de partid, unii delegați la confe
rință ca Gpriș Nicolae, Furdui Pe
tru, Rînceanu Constantin au reco
mandat noului comitet să extindă 
tot ce a fost valoros în perioada 
analizată și să militeze neobosit 
pentru îmbunătățirea continuă a 
organizării și conducerii întrecerii 
socialiste, sprijinind și mai mult 
colectivul de muncă în îndeplini
rea planului și angajamentelor cfe 
întrecere pe acest an. Ei au arătat 
că in cadrul întrecerii trebuie pus 
un mai mare accent pe realizarea 
indicelui de calitate, care în anul 
trecut nu a fost îndeplinit, deoa
rece colectivul minei a avut rebu- 
tate circa 20 000 tone cărbune, 
pentru conținutul mare de cenușă. 
Delegații Petre Constantin, Ghi- 
oancă Sabin și alții au cerut comi
tetului sindicatului, conducerii teh- 
nico-administrative a minei să 
ereeze toate condițiile necesare 
pentru desfășurarea cu succes a 
întrecerii la toate locurile de 
muncă, să fie îmbunătățită între
cerea între brigăzi și sectoare.

Cu exigentă și spirit de răspun
dere, delegații la conferință au cri
ticat și faptul că la mina Lupeni 
există încă un număr măre de bri
găzi sub plan. Acest neajuns do
vedește că atît comitetul sindica
tului, comitetele de secții cît și 
conducerile . sectoarelor nu au ac

------------ —

In sala de lectură a Școlii profesionale comerciale din Petroșani 
elevii își însușesc noi cunoștințe, spre a deveni lucrători ca- 
merciali cu înaltă calificare.

Costinaș Aurel, secretarul organi
zației de partid din sector, des
pre trecutul de luptă al partidu
lui nostru, despre politica sa de 
desăvîrșire a construcției socialis
te. Cu prilejul altei adunări ge
nerale deschise, tov. Madarasz 
loan, secretarul comitetului U.T.M. 
din sector a vorbit despre trăsătu
rile morale ale tineretului din zi
lele noastre, crescut și educat de 
partid, despre cinstea de a fi ute- 
mist.

Adunările generale U.T.M. nu 
au fost însă singurele .activități 
menite să-; ajute pe tineri să se 
pregătească pentru a intra în rîn'- 
durile organizației. La cercul „Să 
ne cunoaștem patria socialistă", la 
cercul de studiere a Statutului 
U.T.M. au fost cuprinși, pe lîngă 
utemiști, și tineri neutemiști. Ei 
s-au dovedit cursanți silitori. De 
asemenea, tinerii neorganizați au 
fost atrași să participe la concur
sul „Iubiți cartea", să activeze în 
formațiile artistice ale clubului 
etc.

Atragerea tinerilor neutemiști la 
acțiunile întreprinse de organiza
ția U.T.M,, cunoașterea de către ei 
a preocupărilor uț'emiștilor, a drep
turilor și îndatoririlor lor, s-a do
vedit a fi una dintre cele mai 

ționat ca în cadrul întrecerii să 
fie extinsă Întrajutorarea tovără
șească la locul de muncă, să fie 
stabilit drept obiectiv în întrecere 
ridicarea fiecărei brigăzi la nivelul 
celor de frunte. Una din cauzele 
care determină ca pe mină să fie 
21 la sută din brigăzi sub plan, 
este și aceea că unii maiștri mi
neri printre care tov. Negrilă Ifraim 
din sectorul I B, Oprea Gheorghe 
și Donț Anton din sectorul II, 
Fidler Anton din sectorul IV A, 
Cialovici Iosif din sectorul IV B, 
Calistru loan din sectorul V și 
alții nu acordă asistenta tehnică 
necesară brigăzilor de care răs
pund, nu le asigură la timp mate
rialele necesare și vagonete goale.

Pentru înlăturarea acestor ne
ajunsuri, conferința a recomandat

—----------- G-------------

UNDE MERGEM AZI ?
LA TEATRUL DE STAT

Astă seară, Ia ora 20, colecti
vul de actori al Teatrului de stat 
din Petroșani va prezenta piesa 
„Nora" de H. Ibsen.

LA CLUBURI

In cadrul dimineții de basm pen
tru copii, într-una din sălile clu
bului sindicatelor din Petroșani, 
bibliotecara Brebe Eva le va citi 
celor mici basme și povestiri 
hazlii.

potrivite metode de pregătire a 
tinerilor neorganizați pentru a in
tra în rîndurile U.T.M Organiza
ția U.T.M. din sector a însărcinat 
în același timp pe utemiștii cu o 
mai bună pregătire ca Albu Ale
xandru, Marioane Ilie, Tarnovschi 
loan, Iancu Nicolae, Ștefan Ale
xandru, Buză Vasile, Costinaș 
Gheorghe, Goadă Nicolae să se 
ocupe de ajutorarea a cîte 1—3 
tineri în pregătirea lor politică.

Efectul muncii politice desfășu
rate de organizația U.T.M. în rîn
durile tinerilor nu a întîrziat să-și 
arate roadele. In fiecare lună tot 
mai multi tineri au cerut să fie 
primiți în U.T.M. Numai în ultime
le două luni, de pildă. 15 tineri au 
fost primiți în rîndurile organiza
ției U.T.M. Printre aceștia se nu
mără și vagonetarii Melodin Ghe
orghe, Kulcear Andrei. Fiito Ghe- 
rasim, Kulcear Francisc, Lungii. 
Stelian, Itu loan, Bodea Samoilă. 
Vlad Virgil, Petruș Vasile și alții. 
Lună de lună, în adunările gene
rale U.T.M. unul din punctele or- 
dinei de zi se referă la primirea 
de noi membri. In felul acesta 
organizația U.T.M. a devenit pu
ternică, ea constituind un ajutor 
de nădejde al organizației de partid 
în îndeplinirea sarcinilor politice 
și economice ce stau în fața sec
torului.

Z. ȘUSTAC 

noului comitet ales să sprijine mai 
îndeaproape conducerea exploatării 
în această privință, să pună în 
dezbaterea consfătuirilor de pro
ducție și a adunărilor lunare ale 
grupelor sindicale modul în care 
sînt ajutate brigăzile rămase în ur
mă pentru a-și realiza sarcinile 
de plan.

Subliniind că activitatea econo
mică poate fi ridicată la nivelul 
cerințelor, conferința a adoptat 
hotărîri importante care constituie 
un îndrumar pentru noul organ 
de a-și îmbunătăți necontenit ac
tivitatea. Conferința a ales noul 
comitet al sindicatului, comisia de 
cenzori și delegații la conferința 
locală a sindicatelor. Ca preșe
dinte al noului comitet a fost 
reales tov. Dvorak Carol.

Incenînd cu ora 20. în sala mare 
a clubului se va organiza o reu
niune tovărășească pentru eviden- 
țiații în producție de la șantierul 
9 construcții Petroșani. Plăcute 
seri distractive și de dans vor a- 
vea loc și la cluburile muncitorești 
din Lupeni și Uricani.

SPORT

• In sala de sport din Lupeni 
se vor desfășura, începînd de la 
ora 9, întreceri de tenis de masă 
și șah, iar pe pista stadionului — 
întreceri de cros. In aceeași sală, 
după-amiază, echipele de handbal 
în 7 ale școlilor generale de 8 ani 
din localitate vor susține mai mul
te meciuri.

• La Petrila vor avea Ioc con
cursuri de trînte, haltere, schi și 
săniuțe.

• Pe stadionul din Petroșani se 
va tine un concurs de tir la care 
vor lua parte mai mulți sportivi 
din Valea Jiului.

24 februarie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 8,30 Rapsodii de compozitori 
romîni, 10,16 Muzică din opere, 
11,05 Muzică distractivă. 11,40 Pa
gini alese din operete, 13,10 So
liști romîni de muzică ușoară, 
14,C0 Melodii populare din țări 
socialiste, 14,30 Vreau să știu, 
15,22 Din creația de operetă con
temporană, 16,15 Melodii populare, 
17,40 Tinerețea ne e dragă, 18,20 
Recitalul sopranei Teodora Lucaciu, 
18,35 Formații romînești de muzi
că ușoară, 19,00 Revista economică 
radio, 20,10 Din comoara folcloru
lui nostru, 20,40 Lecția de limba 
rusă Ciclul I, 21,25 Arii din opere, 
22,20 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 8,40 Melodii populare din 
Dobrogea, 9,00 Muzică distractivă 
din operete, 10,05 Soliști și or
chestre de muzică populară, 10,30 
Muzică ușoară, 11,15 Pagini de 
proză italiană contemporană, 11,30 
Melodii populare, 12,35 Coruri din 
opere, 14,30 Cîntece și jocuri popu
lare, 15,00 Orchestre de muzică 
ușoară, 17,00 Din muzica popoare
lor, 19,00 Muzică romînească de 
estradă, 19,40 Duete din opere in
terpretate de Renata Tebaldi și 
Mario del Monaco, 20,30 Muzică 
populară interpretată de Pop Si- 
mion și Iulică Ungureanu, 21,20 
Muzică ușoară, 21,30 Oameni de 
seamă din istoria culturii : Stefan 
Luchian.

----O —
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24 februarie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 

Cavalerul Pardaillan ; REPUBLICA : 
Cu toții acasă; PETRILA: Primul 
reportaj; LONEA : Pe urmele ban
dei; LIVEZENI : Permisie pe țărm; 
ANINOASA : Inelele gloriei; VUL
CAN : Meșter la toate; CRIVIDIA : 
La 30 de ani; LUPENI : Ucigașul 
plătit; URICANI : Doctor în filo
zofie.



Шаге festiva ішігаіа celei de-a 46-a aniversari 
a Fotfelfir liiaaie Sovietice

MOSCOVA 22 (Agerpres).
La Teatrul central al armatei so

vietice a avut Ioc o adunare fes
tivă consacrată celei de-a 46-a a- 
niversări a Forțelor Armate So
vietice. A luat cuvîntul mareșalul 
Rodion Malinovski, ministrul Apă
rării al U.R.S.S. El a vorbit des
pre drumul glorios de luptă al 
armatelor sovietice. Omenirea re
cunoscătoare — a spus el — îți va 
aminti întotdeauna de victoriile 
strălucite ale trupelor noastre în 
anii celui de-al doilea război mon
dial, în luptele de la Moscova și 
de pe Volga, de Ia Kursk și de pe 
Nipru, pe cîmpiile Bielorusiei și la 
Leningrad, în regiunea Balticii și 
în Prusia orientală, de la Budapes
ta. Viena și Berlin.

RADIOGRAME PAMINT-COSMOS-PĂMHIT
MOSCOVA 22 (Agerpres).
După cum comunică agenția TASS 

colaboratorii observatorului astro
nomic din Zimenki (din apropierea 
orașului Gorki) au recepționat la 
22 februarie orele 2 — ora Mos
covei — semnalele radio transmise 
de la observatorul Jodrell-Bank, 
din Anglia prin intermediul sate
litului artificial american „Echo- 
2".

Cu toate că, capacitatea de re
flectare a satelitului . Echo-2" este 
ceva mai scăzută decît cea preco
nizată inițial, datorită i^nor defor
mări a suprafeței lui, survenite în 
Cosmos, prima experiență de le
gătură radio pe unde ultrascurte 
prin Cosmos, pe distanțe foarte 
rnari, a fost apreciată ca satisfă
cătoare. Semnalul radio care a 
străbătut prin Cosmos peste 3 mii 
de kilometri, a fost recepționat în 
bune condiții de observatorul so
vietic și în acest fel a început 
transmiterea de radiograme Pă- 
mînt—Cosmos—Pămint, pe baza 
programului, elaborat în iunie 
1962, de reprezentanții Academiei 
de Științe a U.R.S.S. și ai Admi
nistrației Naționale pentru proble
mele aeronauticii și cercetării spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) din S.U.A.

O
MOSCOVA 22 (Agerpres).
Referindu-se la realizarea cu suc

ces a primei legături radio prin 
Cosmos, cu ajutorul satelitului ar-

PARIS. Agenția France Presse 
relatează că 75 de profesori de la 
facultatea de științe și centrul uni
versitar Orsay de lîngă Paris, au 
solicitat într-o scrisoare deschisă, 
președintelui de Gaulle, ca Franța 
să adere la Tratatul de la Mos
cova cu privire la interzicerea par
țială a experiențelor cu arme nu
cleare.

HAGA, Greva echipajelor vase
lor de pescuit din cel mai mare 
port pescăresc din Olanda, Sche- 
veningen, care a durat aproape 
opt săptămâni a luat sfîrșit. Ad
ministrația portului a acceptat ce
rerile greviștilor de a li se mări 
salariile.

KHARTUM. Un tribunal militar 
sudanez a pronunțat sentința în 
procesul intentat unui grup de 31 
de persoane acuzate de a fi pus 
la cale o revoltă în provinciile 
de sud ale Sudanului. Tentativa 
de răsculare a fost' descoperită de 
autorități in noiembrie anul tre
cut. Din cei 31 de acuzați, care 
au compărut în fața tribunalului, 
3 au fost' condamnați la moarte, 
24 Ia închisoare pe diferite terme
ne iar 4 au fost achitați.

ALGER. Adunarea Națională a 
Algeriei a ratiiicat vineri Carta 
Ligii Arabe. Adunarea a adoptai 
totodată o rezoluție în care spri
jină hotăririie conferinței arabe ia 
nivel înalt care a avut loc recent 
la Cairo.

PARIS. După cum anunță agen
ția Reuter la 25 februarie va în

După ce a evocat eroismul osta
șilor sovietici în lupta împotriva 
cotropitorilor fasciști, mareșalul 
Malinovski a arătat că forțele ar
mate ale U.R.S.S. sărbătoresc cea 
de-ă 46-ă aniversare a lor în con
dițiile în care poporul sovietic 
pășește cu încredere sub condu
cerea Partidului Comunist spre 
culmile comunismului.

După ce a arătat că deși în pre
zent un război mondial nu este o 
inevitabilitate fatală, există totuși 
un pericol real pentru pace, mare
șalul Malinovski s-a referit la 
măsurile deosebit de importante 
luate în ultimii ani de P.C.U.S. si 
guvernul sovietic în domeniul 
modificării calitative în între
gul sistem de apărare al U.R.S.S. 

7Л____________

tificial american „Echo-2", acade
micianul Anatoli Blagonravov, pre
ședintele comisiei Academici de 
științe a U.R.S.S. pentru cercetarea 
și folosirea spațiului cosmic, a 
declarat unui corespondent al agen
ției TASS că experiențele de re- 
cepționare a semnalelor proveni
te de la satelitul „Echo-2" vor 
continua după programul elaborat 
de oamenii de știință americani, 
englezi ți sovietici. El a declarat, 
de asemenea, că nu este exclusă 
experimentarea posibilității unor 
legături de comunicații directe în
tre S.U.A. și U.R.S.S., pentru rea
lizarea cărora să fie utilizat și sa
telitul artificial „Echo-2".

Panama a acceptat oferta de mediere 
a președintelui costarican

PANAMA 22 (Agerpres).
Un purtător de cuvînt al preșe

dintelui republicii Panama a anun
țat că guvernul acestei țări a ac
ceptat oferta de mediere a preșe
dintelui costarican, Francisco Or- 
lich, în vederea găsirii unei soluții 
în diferendul dintre Panama și 
Statele Unite.

Agenția France Presse transmi
te că președintele republicii Pana
ma, Roberto Chiari, a avut o în- 
tîlnire cu Francisco Orlich, în ca
drul căreia a expus poziția țării

cepe la Paris o conferință a Co
mitetului apărării al Uniunii Eu
ropei occidentale (U.E.O.), organi
zație din care fac parte cele șase 
țări membre ale Pieței comune plus 
Anglia. După cum a declarat un 
purtător de cuvînt al U.E.O., con
ferința, care va ține trei zile, va 
dezbate probleme de strategie mi
litară privind țările membre, în 
cadrul U.E.O. și al N.A.T.O. pre
cum și o serie de chestiuni legate 
de producția în comun a arma
mentelor.

CAIRO. Comitetul pregătitor al 
conferinței ziariștilor arabi și-a 
încheiat vineri lucrările la Cairo. 
El a adoptat hotărîrea de a se 
constitui o Uniune a presei arabe. 
Comitetul a hotărît, de asemenea, 
convocarea primei conferințe a 
ziariștilor arabi în aprilie în Ku
weit.

LONDRA Luînd cuvîntul la a- 
dunaiea alegătorilor din circum
scripția electorală Hilton (comitatul 
Lancashire), liderul partidului la
burist Harold Wilson, a cerut gu
vernului să organizeze imediat a- 
legeri parlamentare în Anglia. El 
a criticat guvernul englez, pentru 
faptul că tărăgănează stabilirea da
tei alegerilor.

GENOVA. Agenția Associated 
Press anunță că pe bordul cargo- 
botului grec ' „Korintian", ancorat

Pentru dezvoltarea 
comerțului Angliei 
cu țările socialiste

LONDRA 22 (Agerpres).
Săptămînalul englez „Economist" 

publică un articol în care respin
ge cererile S.U.A. ca Anglia să-și 
limiteze comerțul cu țările socia
liste. Subliniind că dezvoltarea 
comerțului între Est și Vest este 
aveMajeasă pentru cele două părți, 
săptămînalul se pronunță în fa
voarea lărgirii comerțului cu ță
rile socialiste.

Industria engleză va primi ast
fel noi comenzi prin dezvoltarea 
comerțului Angliei cu țările socia
liste și salută această perspecti
vă, scrie „Economist". De fapt, a- 
celasi lucru l-ar face și întreprin
derile americane constructoare de 
mașini, care nu folosesc întreaga 
lor capacitate de producție.

O
LONDRA 22 (Ageipres).
După cum arată agenția D.P.A. 

primarul orașului Hamburg, Paul 
Nevermann, cu prilejui unei vizite 
oficiale de o săptămînă în Marea 
Britanie, a pledat pentru extinde
rea comerțului mondial. La sfîrși- 
tul vizitei sale, Nevermann a de
clarat că în această privință a 
găsit o largă înțelegere la dife
rite persoane oficiale britanice. El 
a? spus că Hamburg — cel mai mare 
port vest-german — are în aceas
tă privință o poziție foarte bună, 
deoarece se află într-un punct 
central, între Piața comună, Zona 
liberului schimb și țările socialiste.

sale în diferendul cu S.U.A. pri
vind zona Canalului Panama.

O
După cum trasmite agenția Uni

ted Press International, o comisie 
а Ministerului Ocrotirii sănătății 
din Panama a! dat publicității un 
raport, în care se arată că în 
cursul evenimentelor, care au avut 
loc în ianuarie, au fost uciși 21 
de cetățeni panamezi, iar alți 471 
au fost răniți. Totodată, au fost 
uciși patru soldați americani.

în portul Genova, s-a produs o 
puternică expiozie, in urma căreia 
trei marinari au fost grav rănifi.

LISABONA. După cum se anun
ță din Lisabona, vineri după-amia- 
ză s-a înregistrat un nou cutremur 
de păihînt pe insula Sao-Jorge, 
din arhipelagul Azore, avînd o 
intensitate între 5 și 6 grade. Gu
vernatorul districtului Terceira a 
declarat că situația din insulă s-a 
agravat.

LIMA. La 21 februarie, activita
tea porturilor din Peru a fost a- 
fectată de o grevă generală, de
clarată ia chemarea uniunilor sin
dicale.

Grevă, care a cuprins -peste 
15 000 de muncitori din 24 de por
turi, a constituit un protest la re
fuzul oficialităților de a satisface 
cererile uniunilor sindicale privind 
majorarea salariilor.

PARIS. După cum anunță agen
ția U.P.I., la 21 februarie, tribuna
lul militar special din Paris a con
damnat la închisoare pe viață pe 
Serge Bernier, acuzat că ar fi luat 
parte, la 22 august 1962, la încer
carea de asasinat împotriva preșe
dintelui de Gaulle în suburbia pa
riziană Petit Clamart.

BUEhtOS A1RES. După cum anun
ță agenția Associated Press, pre
ședintele Argentinei Arturo Illia, 
a semnat un decret prin care se

In legătură cu situația din Cipru
NEW YORK 22 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a continuat consultările sale 
cu reprezentanții țărilor care parti
cipă la dezbaterile Consiliului de Se
curitate in problema Ciprului. El a 
avut întrevederi cu reprezentanții 
la O.N.U. ai U.R.S.S., Fedorenko. 
S.U.A., Adlai Stevenson, și Angliei, 
Patrick Dean. De asemenea, 
secretarul general al O.N.U. l-a 
primit pe ministrul afacerilor ex
terne al Ciprului, Spyros Kypria- 
nou, pe ambasadorul Turciei la 
Washington, .. Turgat Menemencio- 
glu, pe delegatul Greciei, Bitsios 
și pe președintele Consiliului de 
Securitate, Carlos Bernardes (Bra
zilia).

In legătură cu aceasta, re
luarea dezbaterilor asupra pro
blemei Ciprului în Consiliul de 
Securitate s-a amînat din nou 
pentru marți. După întrevederea 
cu U Thant, președintele Consi
liului de Securitate Bernardes, a 
începui vineri o serie de întreve
deri cu membrii Consiliului de Se
curitate, privind amînarea ședinței 
acestuia.

Intr-o declarație făcută vineri 
seara după întrevederea pe care 
a avut-o cu U Thant, reprezentan

împrejurările sinuciderii criminalilor 
de război Heyde și Tillmann

BONN 22 (Agerpres),
Ziarul vest-german „Die Tat" a 

publicat un articol în care analizînd 
împrejurările sinuciderii principali
lor inculpați Heyde și Tillmann, 
care urmau să compară la 18 fe
bruarie în fața unui tribunal din 
Limburg, ajunge la concluzia ca 
aceasta nu este o întîmplare, ci un 
rezultat al acțiunii organizațiilor 
neofasciste secrete din R.F.G., in
teresate să zădărnicească procesul.

După cum s-a mai anunțat, 
Heyde urma să compară în fata 
tribunalului ca principal vinovat 
de executarea între anii 1939— 
1941 a peste 100 000 de bolnavi, 
mintal în cadrul acțiunii denumite 
„T-4", ordonată personal la 1 sep
tembrie 1939 de către generalul de 
divizie SS Philipp Bouhler (care

stabilește un control al preturilor 
la pline. Potrivit agenjiei, aceasta 
este prima măsură a guvernului 
argentinian împotriva creșterii cos
tului vieții. Decretul prevede pe
depse cu închisoarea și amenzi 
pentru brutarii care încalcă pre
turile stabilite.

ANKARA. Agenția France Pres
se anunță că un tren venind din
spre localitatea Konya (Turcia) a 
tamponat la un pasaj de nivel un 
camion care transporta mai mulți 
pasageri. In acest accident cinci 
persoane au fost ucise iar alte trei 
grav rănite.

PALERMO. Cu ocazia unei vaste 
operațiuni polițienești întreprinsă 
la 21 februarie la Palermo, poliția 
italiană a arestat un nou și peri
culos „mafioso" — membru al or
ganizației teroriste Mafia, care ac
ționează in Sicilia. Fete vorba de 
Giuseppe Fiore, al cărui nume fi
gura pe lista principalilor membri 
ai Mafiei siciliene.

OTTAWA. Ministru] canadian al 
apărării Paul Hellyer a anunțat în 
Camera Comunelor că toate armele 
ușoare și munițiile lor vor fi re
trase din depozitele militare unde 
nu poate fi asigurată o supraveghe
re de zi și noapte. El a făcut, de 
asemenea, cunoscut că paza depo
zitelor de armament va fi întărită.

Această măsură a fost luată ca 
urmare a trei furturi de arme co
mise în depozitele miliiare canadie
ne, în cursul ultimelor trei săptă- 
mîni. 

tul Greciei Ia O.N.U,, Bitsios; a 
relevat că nu s-a înregistrat nici 
un progres semnificativ în găsi 
rea unei soluții pentru Cipru. O 
declarație asemănătoare a fost fă
cută și de reprezentantul Turciei, 
Menemencioglu.

O
NICOSIA 22 (Agerpres).
La Nicosia, președintele Republi

cii Cipru, Makarios, a, dat publi
cității un comunicat în care 
se cere reducerea proporțională a 
trupelor britanice aflate în Cipru, 
în cazul cînd Consiliul de Secu
ritate va hotărî trimiterea unei 
forțe internaționale.

Referindu-se la trimiterea de noi 
efective britanice în Cipru, preșe
dintele Ciprului relevă că Anglia 
a luat această hotărîre, fără con- 
simțămîntul guvernului cipriot. In 
momentul de fată, se arată în co
municat, numărul soldaților brita
nici este de 7 000. Cred, a subli
niat Makarios, că pe insulă nu ar 
trebui să se afle efective supe
rioare acestui număr. v

El a declarat, de asemenea; 
„Personal nu am nici o obiecție 
în ce privește trimiterea în Cipru 
a unei forțe internaționale, cu a-*3 
numite condiții, care să ajute la® 
restabilirea ordinei și să ușureze 
reluarea vieții normale în insulă".

ѳ---------- 

s-a sinucis și el în 1945). In ac
țiunea „T-4" fostul SS-standarten- 
fuhrer profesor Werner Heyde a 
fost ajutat de Fritz Tillmann și de 
alții.

Amintind despre împrejurările 
care au precedat sinuciderea lui’” 
Heyde, ziarul scrie că el spefr 
încă în toamna anului trecut s,' 
evite procesul, evadînd din...înch^ 
soare însă în ultimul moment pla
nul de evadare a eșuat.

„Urmele au dus, subliniază zia
rul la o organizație neofascist^ 
care organizează evadările foști
lor hitleriști".

La împiedicarea acestui proces 
arată în continuare ..Die Tat" erau 
interesați în primul rînd medicii 
amestecați în crimele săvîrșite de 
hitleriști (și această afirmație este 
cu atît mai valabilă cu cît, după
cum anunțau agențiile de presă, 
Heyde declarase recent: „Dacă voi 
începe să vorbesc, cu siguranță 
că o serie de catedre ale Univer
sității de medicină din R.F.G. vor 
sări în aer" N.R.). In încheiere, 
ziarul cere tribunalului din Lim
burg, care judecă pe singurul a- 
cuzat rămas în viață — Hefelmanrr 
— să cerceteze cu cea mai maie 
atenție acest caz, pentru că „opi
nia publică are dreptul să afle 
adevărul".
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Descoperirea 
tinor traficanfi în S.U.A.

WASHINGTON 22 (Agerpres).
Ministerul Justiției S.U.A. a 

anunțat vineri arestarea într-un ho
tel din New York a ambasadorului 
Mexicului în Bolivia, Salvador Par- 
dobolland, a unui cetățean francez 
și a unui funcționar superior Uru
guayan implicați „într-una dintre 
cele mai importante afaceri de 
trafic de stupefiante descoperite 
vreodată în Statele Unite". Ares
tarea a avut loc după descoperirea 
de către agenți ai poliției în gara 
Pennsylvania, din cartierul Man
hattan (New York) a unei canti
tăți de 61 kg. heroină în valoare 
de aproape 14 milioane dolari in
trodusă clandestin în Statele Uni
te de cei trei.
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