
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Vizita delegației С. C. al P M. R 
la muzeul palatului din Pekin

PEKIN 6 (Agerpres).
In dimineața zilei de 6 martie, 

membri ai delegației Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, conduse de . tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
precum și persoanele care însoțesc 
delegația au vizitat muzeul fostu-

lui palat imperial din Pekin, 
noscut și sub, denumirea de „Pa
latul de iărnă".

Delegația a fost însoțită de Sîa 
Ian, adjunct al ministrului cultu
rii al R. P. Chineze., Directorul ad
junct al muzeului a dat explicații 
asupra istoricului palatului și a 
diferitelor exponate cuprinse în 
muzeu.
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înfăptuiri din planul M.T.O.
îmbunătățirea aerajului

Pînă în urmă cu cîtva timp, la 
abatajul cameră nr. 4 vest din 
stratul 3 de la sectorul I al mi
nei Vulcan aerajul se făcea prin 
intermediul abatajului nr. 5 vest. 

Дп vederea remedierii acestui ne
ajuns s-a trecut Ia redeschiderea 
suitorului din culcușul stratului 3 
de la abatajul nr. 4 vest, între 
orizonturile 590 și 630. Pe lîngă re
glementarea aerajului* săparea sui
torului a dus și la îmbunătățirea 
transportului. Aceasta avînd în 
vedere că transportul cărbunelui 
și mai ales aprovizionarea cu va- 
gonete goale se făcea anevoios 
la orizontul 630. In prezent, căr
bunele escavat din abatajul nr. 4 
vest se varsă, prin suitorul re
deschis, la orizontul 590. Lucrarea 
a fost efectuată de către brigada 
de pregătiri condusă de minerul 
Grosu Vasile. Rearmarea suitorului 

—fost terminată cu o jumătate de

luna înainte de termenul planificat 
și 4n bune condiții de calitate.

nr. Prin геанпагеа 
transversalei

De curînd, grupa de întreținere 
condusă de minerul Podea Ioas 
de la sectorul I al minei Vulcan 
a terminat lucrările de întreține
re la transversala de cap din stratul 
15, orizontul 630. Drept' urmare se 
ușurează aprovizionarea cu lemn 
a abatajului frontal din stratul 15 
avînd în vedere că înainte lem
nul se aducea de la 
buia transportat prin 
căi de acces printre 
intermediare, suitori.

Brichete

și însemnate succese

Desfășurînd cu însuflețire între
cerea socialistă și organîzîndu-și 
bine lucrul, colectivul preparației 
de cărbune Petrila obține în fie
care zi noi
în întrecere. Astfel, în luna fe
bruarie colectivul sectorului de pre
lucrare de la preparație 
zat importante depășiri de

In fruntea întrecerii se 
schimburile conduse de 
Sofalvi Ludovic și Zuba 
la secția uscătorie care
peste 946 tone de cărbuni uscați 
de bună calitate. La fel și schim
burile conduse de maiștrii Maior 
Iosif și Costin Dumitru de la sec
ția brichetaj au dat peste sarcinile 
de plan 1442 tone brichete.
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UNDE MERGEM 
MI INE ?

Ziua de 8 martie va ii deose
bit de bogată în manifestări cul
turale și sportive.

SCHI. Pe pîrtia I.G.F. din masi
vul Paring se vor desfășura Intre- 

î cerite din cadrul „Cupei Parîngul ‘ 
i organizate de asociația sportivă 

Parîngul Petroșani. Vor" participa 
mai multe echipe din Valea Jiu
lui și orașul Hunedoara.

Tot pe masivul Paring va avea 
loc și faza regională a campiona
tului ' republican școlar, la cate 
participă școlile medii din Va- 

f lea Jiului și școlile profesionale 
^/’e ucenici din Petroșani și Lu- 
ț peni.
♦ VOLEI. In sala I.M.P , la ora 
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Baia Mare, iar la ora 11, Știința 
Petroșani — Știința Brașov. Am
bele meciuri contează pe.ht.ru cam
pionatul categoriei A la 
seria Il-a.
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chiderea acestor galerii transver
sale șe îmbunătățește totodată, și | 
aerajul la abatajul frontal din stra
tul 15. In prezent, giupa condusă 
de minerul Podea Ioan a început » 
rearmarea transversalei cu armă
turi metalice Т.Н. recondiționate 
care s-au folosit- înainte la 
tinerea galeriei direcționale’ 
cap.
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rea socialistă echipele 
nere conduse de Szedlacsek Eugen, 
Lorenez Hendrik, Boțan Elisei 
alții.

în întrece- 
de întreți-

DEAC SILVIA 
corespondent
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POPICE. La Vulcan va 
ganizată „Cupa 8 Martie" 
vată echipelor feminine. Iau par- 

din Lonea, Vulcan, Lu- 
aici se va desfășura 
etapă a campionatului 
de popice la masculin

peni. Tot 
penultima 
orășenesc 
între echipele Minerul Vulcan —
Parîngul Lonea, ultima neînvinsă 
în actualul campionat.

FOTBAL. Pe stadionul 
trila, la ora 15, țiuliștii 
troșani 
Știința I

• In
( * ora 20,
.. * „Nora" de H. Ibsen.
> ț • La Cimpa, în sala căminului

♦ cultural, se va desfășura faza in-
♦ tercomunală a celui de-al VII-lea 
î concurs ai formațiilor artistice de

amatori la care vor participa e-
i chipele artistice ale căminelor
♦ culturale din Banița. Jieț și Cim-
♦ pa. Aceeași fază se va desfășura
♦ în sala căminului cultural din 
’ Bătbăteni, unde iși vor da întîl- 
ț nire formațiile artistice ale cămi-
♦ nelor culturale din Paroșeni, Cîm- 
f pu lui Neag și Bărbăteni.
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sala Teatrului de stal, ia 
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In abatajul frontal din stratul 3 de la sectorul I al minei Ani
noasa muncește brigada condusă de minerul David Ioan. Recent mi4 
nerii din această harnică brigadă au fost distinși cu insigna „Frun
taș în întrecerea socialistă" pe anul 1963.

IN CLIȘEU: Brigadierul David Ioan fotografiat în abataj alături 
de unul din cei mai destoinici șefi de schimb — minerul Scredeanu 
Petre.

Măsuri pentru recuperarea 
rămânerii in urma

Alături de minerii din celelalte 
sectoare ale exploatării noastre, și 
colectivul sectorului IV și-a sta
bilit însemnate obiective de întrece
re, respectiv, să depășească planul 
anual de producție cu 5 000 tone de 
cărbune, sa realizeze un randament 
de 2,380 tone cărbune pe post, cu 
20. kg, post mai mare decît cel pla
nificat, șj să reducă cu 0,50 lei/to- 
nâ prețul de cost al cărbunelui.

înfăptuirea obiectivelor
• trecere presupune
nei ritmicități depline 
ției, 
lună și zi de zi a sarcinilor de 
plan. Dar, dacă celelalte sectoare 
ale exploatării au repurtat suc
cese importante pe această linie, 
realizînd ritmic planul și atingînd

secto- 
provo- 
a ră-

de în- 
asigurarea u- 

a produc- 
prin îndeplinirea lună de

MOMENT EMOȚSONANT
Semn al prețuirii muncii pline 

de avînt depuse de-a lungul unui 
an întreg, insigna „Fruntaș în în
trecerea . socialistă" a fost înmînată 
de curînd unor muncitori și maiș
tri de la sectorul I al minei Vul
can. Printre cei distinși sînt mi
neri, ajutori mineri și vagonetari 
care anul trecut au făcut parte din 
brigăzile conduse de Sabău Dumi
tru, Zahăria Constantin. Sînt cei 
care au muncit cu sîrg, au trimis

la suprafață cărbune mult și bun, 
au realizat randamente înalte și au 
economisit însemnate cantități de 
material lemnos.

In sală erau prezenți numeroși 
ortaci ai celor distinși., Atenția 
era îndreptată spre masa prezidiu
lui, acolo unde — deocamdată în 
cutiuțe albe — stăteau steluțele , 
ce vor străluci în curînd pe piep
turile multora prezenți la festi
vitate. Tovarășul Iovi Traian, vice-

Fotografia reprezintă primii purtători ai insignei „Fruntaș în întrecerea socialistă" pe anul 1963 de 
Ia mina Vulcan. In mijloc1 — ingin erul Barcan Dumitru.

Fețele ra- 
în glas se citeș- 
cei distinși sînt 
șeful sectorului. 
Dumitru. Secre-

președintele comitetului sindicatu
lui, a înmînat insigna de „Fruntaș 
în întrecerea socialista" pe rînd 
minerilor Popa Gheorghe, Popa 
Ovidiu, Phsbk Moise, ajutorului mi
ner Tcacenco , Titu, vagonetarilor - 
Crîstea Gheorghe și'Roman Nico
lae. Distinșii r.ăspund 1д felicitări. 
Iși i-au angajamente, 
diază de bucurie, 
te emoție. Apoi, 
felicitați de către 
inginerul Barcan
tarul organizației de partid din sec
tor, tov. Cuciuc ține să strîngă ' 
puternic mina celor distinși.

In aceeași zi, alți muncitori 
destoinici din cadrul sectorului I 
de la mina Vulcan au avut cins
tea de a primi insigna de fruntaș. 
Printre ei se află minerii Gali 
Ștefan, Bufă Gheorghe. Salcie Je- 
nică, Reti Miliai, Cek Ștefan. Boi- 
dache loan ajutorii mineri Brîn- 
dău Petru, Popescu Ioan, Barabulă 
Nicolae, vagonetarii Golumbeanu 
Gheorghe și Căpățînă Traian. Fru
moasa insignă „Fruntaș în între
cerea socialistă" pe anul 1963, a 
fost înmînată, de asemenea, maiș
trilor mineri Șofan Nicolae și Jur- 
Ca Alexandru.

Au fost momente emoționante, 
solemne. Cei prezenți la adunare 
au plecat cu hotărîrea de a munci 
cu mai multă însuflețire pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă. ,

astfel depășiri însemnate, nu ace
lași lucru se poate spune despre 
colectivul sectorului nostru.

In prima lună a anului 
rul IV, datorită greutăților 
cate de intemperiile iernii
mas sub plan cu peste 100 tone 
de cărbune. In luna februarie co
lectivul sectorului . a 
muncă cu hotărîrea să 
ritmic planul, să-l și 
și astfel să recupereze 
din luna ianuarie. Dar 
ceastă lună' hotărîrea i 
a putut fi „realizată. Cauza princi
pală care a determinat rămînerea 
în urmă a fost apariția în abata
jul frontal 2—3 din stratul ІІІ, lo
cul de muncă cu cea mai mare 
pondere în producția sectorului, a 
unei apofize neprevăzute ' care, 
dată fiind obligativitatea curățirii 
ei, a îngreunat mult exploatarea 
normală. Astfel, în loc de 250 tone 
de cărbune cît prevede planul zil
nic, au fost extrase din aba'taj 
.abia 70—80 tone. In acest fel' în 
primele două' decade sectorul a' a- 
juns la un minus'de 1 300 tone de 

. cărbune. Pentru remedierea aces
tei situații s-a găsit soluția ca în 
cazul cînd distanța între' ăpofiză 
și culcușul stratului estej niai ma
re, de trei metri să se facă sepa
rat exploatarea stratului și cură
țirea apofizei. In acest fel' s-au 
creat condiții , ca abatajul să in
tre în activitatea lui normală/iar 
brigada care lucrează. aici,, cea 
condusă de tov. Moisiii Remus, să 

ing. VASILE CHICINAȘ 
șeful sectorului IV Aninoasa

pornit la 
realizeze 

depășească 
.pierderea 

nici în a- 
noastră nu

(Continuare în pag. 3-a)

FRANCISC VETRO

Citiți în pag. a IV-a
• Discursul premierului bri

tanic.
• Noi incidente între ciprioții 

turci și greci.
• Interviul artistului Nicolae 

Herlea publicat în S.U.A.
• Apelul Congresului național 

al femeilor din Canada.
• Sesiunea Comisiei Economi

ce O.N.U. pentru Asia : și 
Extremul Orient.

• Demonstrații de solidaritate 
cu Cipru la Atena.'

• Vizitele președintelui Fra - 
tei.

pe.ht.ru
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Preludiu de spectacol

INSULA FEMEILOR

al tării mei*Din tren privesc peisajul bogat 
Ogoarele de aur, pădurile de schele 
Locomotiva zboară, nu are timp să atee 
Mecanic clne-i oare ? Ghicita- ti 1 O femele 
In sală, in amfiteatru pe cursuri aplecate 
Frunți tinere sorb slova științei însetate • 
Și vorba unduiește suavă șl ușoară 
Oare cine-i profesor î Ba nu, e profesoară 
Pe oceanu-ntins de spice, sub soarele de jar 
Combine nesătule apar In zare iar 

aurii
vezi că știi I

Și mușcă din belșugul de «pice 
Mecanic cine este ? Пеана,

Versurile de mai sus se auzeau 
dintr-una din sălile clubului din 
Aninoasa. Apoi, deodată »e așternu 
din nou liniștea. O liniște nefi
rească pentru repetițiile unei for* 
metil de artiști, fie ei chiar ama* 
tori. De fapt nu era nici o repe
tiția. Tovarășul Negtaru, unul din
tre textierii brigăzii artistice de 
agitație a clubului muncitoresc 
din Aninoasa, pregătea un nou 
program. Nu era un program obiș-

grant *1 ceilalți textieri traecpi- 
rau din belșug. Nu-i ușor doar să 
pregătești un program la înălți
mea evenimentului. Apoi a venit 
rindul lut Popa Constantin, Coa
ma Florica, Liciu Ioan, Lanyf Ma
ria și a celorlalți interpret! din 
brigada sa transpire la repetiții. 
Ce sfi-1 faci. Așa se transpira la 
orice preludiu de spectacol.

hi patru rînduri
Unei doctorițe conștiincioase

Cu bliridețe de fetită
Fără greș ne scrie leacul
Cu asemeni doctoriță
Nici eă... ne mai doare capul !

Artistei emerite Ana Colda
de la Teatral de stat din

Petroșani

Spun părerea tuturor :
— Eroină sau erou
CSad tu intri*n... ,,pielea" lor 
lași pe spectatori.:, „tablou"!

Unor filatoare fruntașe de 
la Lupenl

Despre aceste muncitoare
Dăm cea tnai plăcută știre

. La panoul de onoare,
Sînt fruntașe chiar din...... fire" i

I
I ION CUJBESCU MAGAZIONERII

In Nlatea Caraibilor, in apro
piere de Cuba, se at/а Intuia Fe
meilor, a cărei istorie este cu to
tul neobișnuită.

Francisco Hernandez de Cordoba 
împreună cu marinarii săi a des
coperii această insula în anul 
Ц518.

Mare a fost, desigur, uimirea 
marinarilor spanioli Ci nd au des
coperit că apărătorii cate-i ataca, 
pe fărm erați Semeț, Cel dint îi ma
rinari debarcați in recunoaștere a„ 
fost prinși și condamnați ia moat- 
te. Stăpinele insulei Se închina., 
zeiței Aihșel, al cărei cult cetea 
ca orice bărbat apărut pe insulă 
să-i fie jertfit, dar numai după ce 
femeile se vor folosi de el. spre 
a-și asigura continuitatea speciei. 
Băieții care se nășteau erau șl ei 
omorîți. Triburi de amazoane in
diene se pare că ar fi locuit și pe 
continentul american, după cum

reiese din untie date culete de 
exploratorul P, H. Fawcett,

Cu timpul, marinarii spanioli au 
fost iertați, iar cumplita zeiță a 
iost dată uitării.

Ca o amintire a unui trecut 
toarte îndepărtat este doar fap
tul că astăzi pe această insulă 
numărul femeilor depășește cu 
mult pe cel ai bărbaților, poate 
și din cauza că băieffi. o dată 
deveni^ majori, pleacă in lume 
spre a-și face un rost. Femeile nu 
părăsesc niciodată insula. Ele ișl 
construiesc singure casele, pes
cuiesc șl vlneazâ. Odată pe ar. 
are loc o mare sărbătoare — ră 
mășiță a cultului zeiței Aihșel —- 
cfhd vin bărbați de pe Insulele 
Învecinate $i sînt luati simbolic 
în captivitate.

La frumusețea cu totul aparte 
a peisajului acestei insule, urme
le unui trecut de mult spulberat 
adaugă un farmec In plus.

O—-----------

Moda de-a lungul veacurilor

nuit, ci unul festiv. Era progra
mul pregătit în cinstea Zilei fe
meii. Și totuși nici din acest pro
gram nu lipsește satira. Numai că 
de astă dată, în mod excepțional, 
eroii ’ principali ai satirei sînt băr
bații. Printre bucățile de muzică 
populară și ușoară interpretate 
de Fodor Viorica, Coman Măria, 
Anisoara și Uța Iancu, de mine
rul Bornemisa Ioan și Gaboș Ale
xandru dedicate femeilor, se va 
strecura și sceneta satirică ..Soțul 
Inventiv" de Мігсёа Crișan. Apoi, 
printre recitări se va interpreta 
„Siciliana", reușita comedie a lui 
Aurel Baranga. Din programul bri
găzii nu vor lipsi nici surprizele. 
Spre exemplu, textierii s-au gln- 
dit să includă în program cadou
rile făcute soțiilor, de ziua lor, de 
minerii fruntași, de inovatori și 
de... birocrați. Dar să nu stricăm 
farmecul programului cu destăi
nuirile. La drept vorbind, nu prea 
are mare impbrtanță nici ordinea 
în care el va fi prezentat. Cert 
este însă faptul că, deși în sală 
nu era prea cald, tovarășul Ne-

—=© —
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D. CRI ȘAN

Un buchet de.» Hori.• In Andora a luat ființă o

Moda este tot atît de veche ca 
și omenirea. Descoperirile arheo
logice demonstrează un gust per
manent, al frumosului, aspirația 
din totdeauna a femeilor la ele
ganță și distincție.

Unele elemente dintre cele 
mai tipice ale îmbrăcămintei mo
derne se pierd în negura vremu
rilor. Jachetele cu „bolero" erau 
purtate de femeile cretane acutn 
mai bine de 3000 de ani; sau că 
ș,chimono-ul" (cocul) fals, astăzi 
la modă, nu este decît „ultimul 
model de coafură arborat de fe
meile egiptene acum 4000 de ani 
Panglici și piepteni, adesea din 
metal prețios, completau coafu
rile.

In primele stadii ale civilizației, 
elementul de bază al Îmbrăcămin
tei feminine era ceea ce astăzi se 
numește „rochie sac": două flși! 
dreptunghiulare de stofă cusute 
pe laturi, eu o deschizătură în 
partea superioară și prinse cu a- 
grate pe amindoî umerii sau nu
mai pe unul Așa se îmbrăcat! fe
meile din Egipt și din Grecia an
tică, așa se prezente faimosul 
peplum despre care se vorbește 
atît de mult in mitologie. Peplu
mul a dispărut brusc în Grecia în 
urma unei întîmplări despre care 
nu se știe că este adevărată sau 
o simplă legendă. Herodol poves
tește că în anul 568 înaintea erei 
noastre atenlenii au suferit o în- 
frîngere teribilă. Un singur luptă
tor a reușit să scape cu viață și 
sa aduce vestea tristă la Atena.

Femeile îndurerate l-au înconju
rat asaltîndu-1 Cu întrebări, Văzind 
Că ezită să le răspundă, și-au Scos 
agrafele care țineau peplumul prins 
pe umeri, și, de furie, l-au împuns 
cu ele pînă l-au ucis. De atunci, 
o lege a îaterzl» femeilor *a ййо 
poarte peplum,

Culorile țesăturilor purtate în 
vechime erau multiple și variate: 
roșu purpuriu, extras din niște 
moluște speciale pescuite de-a lun
gul coastelor feniciene. galbenul 
obișnuit din sulf și din floarea de 
sofran; albastrul deschis, preparat, 
din îndigou, precum și toate nu
anțele pe care le permitea ames
tecul celor trei culori fundamen- 
'.ale. Apoi, țesăturile au început 
să fie imprimate cu flori, frunze 
figuri geometrice si zoomorfice.

Originea pălăriilor se pierde și 
ea în negura vremurilor. Femeile 
grece purtau pălării cu boruri iargi. 
lin fel de. strămoș sb -ombrero 
uliii din Spania

încălțămintea și umbrela au _a- 
vut și ele forme și culori variate 
de-a lungul veacurilor. De aseme
nea poșetele în formă de sac con
fecționate din stofa erau cunos
cute de popoarele antice, in aces
te poșete nu se găseau însă batis
te,- nasul se ștergea cu mîna Dar 
această lipsă neînsemnată nu tre
buie să ne facă să privim ci; mai 
puțină admirație eleganța lumii 
antice. De fapt, modelele actuale 
reprezintă o simplă continuare a 
celor antice.

mișcare feministă. Femeile din mi
ca republică din Pirinei cer drep
tul de vot, vrînd și ele să parti
cipe la hotărîrile politice care sînt 
luate în țara lor.

• La spitalul din Greve di Chi
anti (Italia) o femeie din acest o- 
taș a născut, făta asistență medi
cală, numai cu ajutorul unei moașe 
un copil de 6 kg (dublu față de 
greutatea considerată tlorffială). 
Atît pruncul, cit și mama se simt 
cît se poate de bine.

• In Johannesburg, femeile au 
găsit un mijloc original să se a- 
pere de hoți âl Căror număr a 
crescut îngrijorător. Toate poartă 
acum în poșetă un mic șarpe viu, 
aparent veninos, dar care de fapt, 
a fost făcut inofensiv. S-a consta
tat că răufăcătorii' au renunțat să 
mai atace pe aceste cleopatre mo
derne.

■ Lucrătorii care săpau la fun
dația unei case în orașul Săida 
(Liban) au găsit un mormînt fe
nician cu un schelet d® femeie. 
Scheletul purta bijuterii prețioase 
— numeroase inele, brățări la 
mîini și picioare, o diademă ne
obișnuit de mare. Alături de sche
let se afla o oglindă de bronz 
cizelată și o statuie. Arheologii 
au stabilit că este vorba de o re
gină feniciană. Este primul mor
mînt fenician descoperit intact în 
Liban.

Orașul Saida se află situat pe 
locul unei vechi așezări romane 
ridicată pe ruinele orașului Sidon 
capitala Feniciei.
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MOTE ȘI COMENTARII
Operativitate... 
pe jumătate

ln comuna Aninoasa există o 
cofetărie, unde gătești tot felul 
de prăjituri ți dulciuri. Mat acum 
utt an însă, zăpada groasă a cam 
tupt o Parte din acoperiș. Prin 
acoperișul spatt, au început să 
se furișeze în picuri apa. Bineîn
țeles că nu să cumpere prăjituri 
ci să le ude. Alarmată de aceas
ta, conducerea T.A.P.L. Petroșani 
a adresat sectorului I.L.L. Aninoa
sa o 
gență 
făcut, 
hirtie
și celelalte plăci aglomerate scă
pate de deteriorare din cauza ză
pezii.

— Ce faceți tovarăși — a excla
mat responsabila magazinului 
mată — 
câți ?

— Ce 
rupte în
plouă I — veni prompt răspunsul.

Văzind o asemenea „reparație" 
tovarășul CoSma Alexandru, di
rectorul T.A-P.L. a stat de vorbă

lost 
de operative ca vor- 

aaeastă cauză reparația 
executată nici pînă in

♦ 
♦
♦ 
4
♦
4
4
4

comandă să repare de ur- 
acopetișul. Reparațiile s-au 
I.L.L. a astupat găurile cu 
gudronată in schimb a rupt

cu tovarășul Bacinski, șeful ІЛМ, 
Aninoasa.

In trei zile e reparată — S-a 
angajat el.

Numai Că laptele n-Ou 
chiar așa 
bele. Din 
nu a tost 
prezent.

Pe Ungă necazurile de mal sus, 
mal este unul. Cofetăria cu pricina 
e megieșă cu un bulet. Are bu
fetul ăsta însă o sobă cate scoate 
hun cu toptanul. Nu-1 scoate însă 
detut ln mică măsură pe coș. 
Restul se strecoară In coletărie, 

oare remedia ș! 
lipsuri? Și astă 
și nu în vorbe

Nu s-ar putea 
una fi alta din 
eit moi operativ 
ci în lapte.

in loc sd lepawți

contează doUă-trei 
plus. Bucută-te că

alar-
stn-

plăci
nu

se uite
nou

InМ«Лф magGX/ле tttlile sînt
Cele fi+i, sînt mari 
iar mațoiitalia ct* 
t&8t modernizate și 
incit Mrdîuce^c cte

Valea Jiului, 
fi frumoase, 
lor vechi au 
sini Îngrijite
curățenie. Intr-un asemenea ma
gazin ți-e mat mare dragul să♦

4
4
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intri. In comparație cu celelalte, 
magazinul textil nt. So din Ani
noasa este în discordanță, Pereții 
nezugrăvițl de cine știe cină, taf
turile degradate dau impresia că 
magazinul at ii copilul vitreg al 
unor părinți adoptivi haini ia ini
mă. E drept că părinții lui dlti 
conducerea O.C.L. produse indus- 
filele Petroșani au promis cițivct 
ani ia find că vot lua măsuri de 
renovate, dat numai cu atît ma
gazinul nu și-a schimbat înfățișa
rea. Nu de mult, s-o făcut o noua 
promisiune cum că odată cu ve
nirea timpului frumos va deveni 
frumos și magazinul.

■— Va trece oare, in siîtșll, con. 
ducerea O.C.L. produse industria
le de ta promisiuni ia... lapte »

P.$. Odată cu renovarea, ar fi 
bine să se rezoive șl ptoblema 
amenajării unei magazii de mini 
deoarece din lipsa ei magazinul 
nu se poate aptovitlona cu măr- 
iuri din abundență.

1 s-a înlîmplai ceva 
A spatt geamul de la 
scărilor. Ca să vezi 

buclucul. Dai, cui № i

D. Q

Un geam buclucaș
In dupâ-amfaza unei iile, Chin- 

(eseu Dumitru, locatar rtl bloca-

IU, Sî din caitierui Livezoiu t 
venit In vizită la prietenul Său 
Sorescu care locuiește în bloeu 
41. Nu știu cît de plăcuta a tos! 
vizita dar la plecare, tovarășului 
Chințescu 
neplăcut 
ușo casei 
cum vine
se întîmplă să greșească ? Asfc 
s-a întîmplat pe la jumătatea lu
nii decembrie anul trecut. D’ 
atunci locatarii de Pe scara I a 
blocului 41 tot așteaptă cd doa:- 
d&ot se va hotărî tovarășul Chit,- 
tescu si purtă geamul la loc. Dar 
de trei luni așteaptă !n zadar 
Cițlva locatari din blocul 41 ^rln 
tre care sofii Pană, Pescarii, So- 
tescu, săblșan, l-au vizitat de mu<- 
te ori acasă pe tov Chintescu a- 
mtniindu-l de geamul spart $i 
promite Chințescu al nostru me
reu tn mod solemn ca-șt va re
para urgent greșeala. Ba Însoțeș
te promisiunea și cu cile un zim 
bei binevoitor dat... geamul tot 
nu l-a pus. Așa a trecut iarna. 
Vintui zburdă in voie pe scări, 
ba a »I lulguit clteodatâ la par
ter. Ar fi tare bine dacă Chin 
(eseu Dumirii nu ar mai риле ia 
încercare răbdarea oamenilor și 
at rezolva în sfirșlt cazul cu bu
clucașul geam.
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tinițud de. ojudte.
•
T După opt ore de muncă in irig
* și bătaia viatului, Cileva ore de
* odihnă în dormitorul caid sint
î bine venite. Așa glndeau echipele
f de muncitori de pe șantierul
f I.P.L.S.T. (șosele) din Merișor, în
* timp ce se îndreptau de pe șan

tier spre locuințe.
Odihna, insă le-a fost de scurtă 

durată. Abia se dezmorțiseră pu
țin, cînd intră grăbit 
un muncilor.

I 
I 
* s

în baracă

— Cu trenai
2888 ne sosește //
un vagon cu mo J
terîale 1 ль vTc».

— At it a rău.
începură să ври-
nă unii. II vom descărca noi mi.

vagonul cu materiale iu adus la 
descărcare. Lucrul începu, tn 
noapte, una cite una, traversele 
zburau peste pereții vagonului, a- 
Poi celelalte materiale. Dar, cînd 
ajunse tă aproape de podeaua va
gonului, lucrurile fie complicară. 
Aici erau pesta 20 bucăți de și
nă, lungi de cite 10 metri fie
care. Ca să ridici peste peretele 
vagonului o șină grea de aproape 
500 kg, nu-i o treabă tocmai u- 

șoară nici ziua, 
dar Încă noaptea, 
Totuși, șinele tre
buiau descărca
te, De aceea, la 
un capăt al șinei, 
s-au postat тип-

r ne, acum sîntem prea obosiți.
J Pe șeful de echipă Pitulcea Du-
♦ mitru nu-1 lăsă insă nepăsător a*
• cest lucru, Se îmbrăcă în grabă

І* șl dădu o fugă pînă la stația Me 
rișot să vadă ce este

I nul...
♦ tor.

Apoi Se
cu vago- 

întoarse în dormi-

cu materiale so* 
j sește cu trenul 2888 la ora 20,45, 
(Acest tren staționează în Mări

șor o oră. In acest timp, noi pu
tem descărca vagonul. Cina vrea 
să ajute Ia descărcarea vagonului 

1 în această seară ?
Toate mîinile se ridicară.

* —- Va-sâ zică, toți slnteți de 
î acord / Atunci să ne odihnim și 
* înainte de sosirea trenului vom ii 
țprezenți în stație.
J -— Dar pe noi ne-ați uitat f — 
♦ întrebă șeful de echipă Dogăraș 
• Mihai, cale tocmai intra în ba- 
* tacă. Chiar discutam cu oamenii 
{ din. echipa mea și attt holârît să 
J formăm împreună o singură bti- 
« gârlă.
• .„Abia se opri trenul în gară și

Vagonul

sus în vagon, 
citării Bata Vasile, Mocarle flie 
și Titieli Gheorghe, iar la cela
lalt capăt Bal moț Olimpiu, Sa- 
molid Grfgore și Gherman Dumi
tru ; cei doi șefi de echipă pu
neau umărul acolo unde era mal j 
greu. Încet, încet, bucata de șină S 
era ridicată la nivelul pereților î 
vagonului, iar la comanda „arun
că" zbura la cîțfva metri in ză
pada înghețată. Alți muncitori o 
scoteau din zăpadă șț o îndepăr
tau ca ей-i facă 
șine.

Nu
trenul 
șor și 
cat I

După cfteva minute, locomoti
va trenului pufăia din greu tir- 
cînd spre Bănite, dticlnd си eă 
șî vcigomii respectiv, gol, iar mm 
citării se îndreptau in noatjte 
sare d.oimitoare, obosiți dar mu1- 
țtimiți că reușiseră sii facă un tlt- 
cru demn de toată lauda.

ord de cînd 
în gara Merl-

trecute o
2888 sosise
vagonul eta deja descăr-

iac următoarei

(Urmare din pag. t-a)

VI- 
este 
cei 

me

0-
ІП-
Pe-

Muncitorul 
lam Aladar 
unul dintre 
mai prlcepuțt
serioși din cadrul 
secției tîmplărie a 
întreprinderii 
rășenești de 
dustrie locală 
troșani.

IN CLIȘEU: 
Timplarul Vilam 
Aladar lucrlnd la 
confecționarea ca
napelelor tip „Car- 
pați".

Măsuri pentru recuperarea 
rămînerii în urmă

i
I CRI ȘAN 

corespondent
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Două tinete muncitoare, Buuget Elena ți Scrobota Irina din sub* 
secția de bobina) a Viscozei Lupani pregătlndu-»e d« receptionarea pro
ducției.

O sarcină însemnată

cînd
ca hibernarea

de со n- 
lettîh al 
vorbind 
anunțai

La drept 
fără a fi 
prealabil. Iată cum 

luaturile. Mutat de
re-

păstra 
el să-și 
vreunul 
depozit, 

ban dus

Era prin luna octombrie 
Toamna și-a anunțat sosirea prin 
ploi mărunte și reci. Cam tot pe 
aceeași vreme, și-a anunțat dis
pariția și postul U.T.M. 
trol de la depozitul de 
minei Petrila. 
el a dispărut 
acest lucru in 
s-au petrecut
ia locul lui din caii.-a unor 
parațlf, postul U.T.M. de control, 
a lost dosit undeva Spre 
Au tot așteptat tinerii ca 
iacă din nou apariția, în 
din locurile umblate din 
dar degeaba. A plecat și
a fost. Cine știe pe unde o ii 
stat, zgribulit de irig, toată iarna 
fără să-i pese nimănui de soarta 
lui. Dar iată că în atmosferă se 
Simte uii iz de primăvară. Numai 
la cel Ce răspund de postul U.T.M, 
de control mai persistă încâ o 
neglijență de îngheață apele.

— Nu găsim un ioc bun unde 
Să-I Urcăm — se vor scuza ei.

Intr-adevăt e o problemă greu 
de rezolvat. Cum să și găsești, 
în patru luni încheiate, un locșor 
pentru un lucru așa „gigant", Cînd 
de fapt nimeni nu s-a gindit nici 
a clipă la aceasta ?

■— Păi tot n-avem prea multe 
de relatat la el — se va scuza 
biroul organizației de bază U.T.M., 
din sector, din nou.

Așa să fie oare ? Hă nu existe 
in sector nici un Unor evidențiat 
în Întrecere, sau în acțiunile pa
triotice ? Sînt și încă mulți, Spre 
regretul nostru, mai slnt și lip
suri. Unii tineri sint certați cu 
disciplina, alțn nu prea t reeve n- 
tează Invâțămîntul U.T.M. In cele 
două luni care au trecut din acest 
an n-a fost organizată, în sector, 
nici o acțiune de colectare a fie
rului vechi $.a.

—■ De unde să colectăm deed nu 
este — vor prezenta din nou scu
ze cei in cauză.

Să-i credem pe cuvint ? Mai bi
ne ar fi să facă dinșii o incursiu
ne printre stivele de lemne, pe 
lingă iinuie ferate și se vor 
vfnge singuri de contrariul.

P.S. In concluzie, se poate 
та cu toată certitudinea Că
destule probleme ce pot fi tratate 
la postul U.T.M. de control. Pen
tru aceasta este necesar ca cei 
ce răspund de el să iese din hi
bernare. E și timpul. Primăvara 
se apropie cu pași repezi.

reartnarea tuturor suitorilor degra
dați, măsură ce va avea un efect 
pozitiv asupra îmbunătățirii trans
portului de materiale și a aera- 
jului.

Pentru îmbunătățirea asistentei 
tehnice s-au luat măsuri pentru 
reîmpărțirea cadrelor tehnice pe 
brigăzi avîndu-se în vedere ca de 
brigăzile care întîmpină greutăți 
să răspund® cel mai buni tehni
cieni,

I» urma măsurilor luate, colec
tivul sectorului nostru a reuși', 
să-și îmbunătățească substantial 
activitatea, să reducă minusul de 
Ia 1 301 tone la 300 de tone. Prin

realizeze o avansare de cite două 
fîșii pe zi. Pentru menținerea a- 
cestui ritm s-au luat măsuri pen
tru asigurarea unei aprovizionări 
optime a ’abatajului, iar in scopul 
asigurării unei asistente compe
tente la locul de muncă pe fie
care schimb, brigada a 
In grija unui inginer, 
șefttlttf 
maiștri 
primit 
zeze o 
plan de aproape 200 tone de căr
bune.

Conducerea sectorului a luat și ^aducerea în vjața^cu сомесѵеи- 
alte măsuri în scopitl realizării rit
mice a Sarcinilor d© plan și 
dipCrării rămînerii in urmă, 
urmărit, mai ales urgentarea 
eăril abatajelor frontale 7 șl 8 
atrati.il 3. Acestea au intrat
funcție' cu cite patru zile înainte 
de termenul prevăzut. In scopul
eșalonării producției pe schimburi 
și pe cele opt ore ale fiecărui 
schimb S-a făcut O repartiție judi
cioasă a artificierilor pe schimburi 
?1 locuri de muncă, avlndu-se în 
vedere mai ales locurile de mun
că ctt mare pondere. S-a întocmit 
șl un program pentru eșalonarea 
pușcării. în scopul creării condi
țiilor pentru îmbunătățirea trans
portului și a aprovizionării locu
rilor de muncă s-a trecut la rear- 
marea galeriei de cap de Ia ori
zontul 8 din stratul V șl a gale
riei de bază din culcușul «traiului

3, orizontul 8. Totodată

de sector și a 
mmerl. în urma 
brigada a reușit
depășire a

fost dată 
locțiitorul 
doi prim 
ajutorului 
să reali-

Safeinilor .de

re- 
Am 
ata- 
din 

în

a început

Primirea celor mai buni tineri în U. T

ta a planului de măsuri tehnico- 
organizatorice, îndeosebi a preve
derilor cu privire la îndeplinirea 
integrală a planului de pregătiri, 
asigurarea liniei de front necesa
re, prin crearea unor condiții opti
ma brigăzilor da mineri, colecti
vul sectorului nostru își va reali
za sarcinile de plan. Pe luna mar
tie colectivul sectorului și-a pro
pus depășirea sarcinilor de plan
cu 1 500 tone de cărbune. Este un 
obiectiv pe 
siguranță.

care-1 va realiza cu

con-

aîlr- 
Sini

șazsoa

O expoziție reușită
concursului pe țară ai 

foto-amatori, zilele
In cadrul 

cercurilor de 
trecute în holul clubului Sindica
telor din Lupeni s-a deschis faza 
raională cu o expoziție la care 
participa foto-amatorli din Lupani 
și Uricani.

Foto-atnatorii din Lupeni s-au 
prezentat la concurs cu pasta 80 
de lucrări. Expoziția cuprindă as
pecte din viața noua a minerilor

din Lupeni și întreaga țară, rea
lizări âocial-culturale din orașul 
Lupeni și din Întreaga Vale a Jiu
lui Înfăptuite în anii regimului 
democrat-popular, portrete de mi
neri evidențiat! în 
cialistă și peisaje 
orașului Lupeni și

Întrecerea so- 
din frumusețile 
«le Văii Jiului.

A, MICA
corespondent

Comitetul nostru U.T.M. se preo
cupă de îndeplinirea sarcinilor ce 
i s-aii trasat de Conferința orășe
nească U.T.M. Vulcan. Una din a- 
ceste sarcini este primirea celor 
mai buni tineri în rîndurile ute- 
Hliștilor. Pentru îndeplinirea ei co
mitetul orășenesc Vulcan, la in
struirea comitetelor și birourilor 
U.T.M. nou alese, a insistat ca or
ganizațiile de bază să organizeze 
acțiuni educative la care să fie 
invitați să participe cit mai mulți 
tineri neutemlștl. Ga urmare, Co
mitetele și birourile organizațiilor 
U.T.M, de la uzina Paroșeni, șan
tierul de construcții, sectorul VII 
fi. M. Vulcan, școala medie, pre- 
pa rația Coroești au acordat aten
ția cuvenită primirii celor «lai 
buni tineri în U.T.M. In aceste or
ganizații de bază numeroși tineri 
năutemiști sint invitați să parti
cipe la adunările generale deschi
se, la joiie de tineret unde le slnt 
prezentate conferințe educative, 
sînt atrași la diferite acțiuni de 
muncă patriotică.

In cadrul adunărilor generale 
deschise tinerilor li s-s vorbit 
despre trecutul de luptă al parti

dului, despre Obiectivele desăvir- 
șirii construcției socialismului, 
despre sarcinile ce revin tinerei 
generații, care este chemată să 
participe cu elan la înflorirea pa
triei noastre. Au fost instructive 
adunările generale deschise ale or
ganizațiilor de bază U,T.M, a că
ror secretari sînt tovarășii Verdeș 
Petru, Toth Gavriela, Macea Liviu. 
Brîndușe Aurica, Trușcă Nicolae, 
Niță Vasile, BucOian Silvia, Scorer 
Petronela, Cu această ocazie tine
rii au discutat despre trăsăturile 
morale ale utemiștilor, despre 
cinstea de a deveni membru al 
U.T.M.

Atragerea tinerilor neuteiniști la 
acțiunile întreprinse de Organiza
țiile U.T.M. a contribuit la ridica
rea nivelului lot politic, la cunoaș
terea de către aceștia a drepturi
lor și îndatoririlor unui utemist. 
Ca urmare, în ultimele 3 luni 49 
tineri au cerut să fie primiți în 
rîndurile utemiștilor. Prin primi
rea lor organizațiile de bază s-au 
întărit. Tinerilor nou primiți li s-au 
trasat sarcini concrete.

Trebuie să arătăm însă că nu 
în toate Organizațiile U.T.M. actl*

vitatea de primire se desfășoară 
la nivelul posibilităților.

In unele organizații de bază cuta 
sîht cele de la T.C.M.E, Paroșeni, 
unele sectoare ale minei Vulcan, 
I.C.M.M. -— șantier Vulcan, mun
ca de primire în U.T.M, este ne
glijată. De la începutul anului și 
pînă în prezent în aceste organi
zații U.T.M. au fost primiți 1-2 ti
neri cu toate Că există posibilități 
să fie primiți mai mulți. In aceste 
organizații trebuie să se depună O 
muncă politică mai SUținută pen
tru a îmbunătăți activitatea de 
primire in U.T.M.

Comitetele și birourile organi
zațiilor U.T.M, vot trebui st în
vețe din experiența acelor orga
nizații care Obțin rezultata bune 
in munca de primire. Astfel orga
nizațiile U.T.M. vor deveni tot 
mai puternice, vor da o contribu
ție mal mare la îndeplinirea sarci
nilor economice care stau in fata 
întreprinderilor din orașul Vulcan,

BUCIU ANTON 
secretar al comitetului orășenesc 

U.T.M, Vulcan

8 martie

PROGRAMUL 1. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 Muzică 
de estradă, 11,03 Muzică din ope
rete, 11,28 Melodii populare, 12,oo 
Interpreți de ffiUZicM ușoară, 12,40 
Arii din Opere,' 13,10 De toate pen
tru toți, 14,00 Melodii populare 
cerute de ascultători, 15,50 Muzică 
corală, 18,15 Transmisiune sporti
vă, 17,15 „De ziua ta" —* program 
de muzică ușoară, 18,00 Noi înre
gistrări de muzică populară, 18,30 
Cărți care vă, așteaptă, 19,00 „Am 
îndrăgit o melodi^ — emlstune 
de muzică ușoară romînească, 19,30 
Program de romanțe, 20,05 Teatru 
la microfon. Premiera: „Cidul” de 
Corneille, 21,30 Muzîcă de dans. 
PROGRAMUL II. 8,00 Clubul Vo
ioșiei, 8,30 Sumarul presei cen
trale, 9,00 Pagini din opere la ce

rerea ascultătorilor, 10,00 , Melodii 
populare, 10,33 Muzică ușoară, 
11,00 Transmisiunea concertului 
orchestrei și corului Filarmonicii 
de stat „George Enescti", 13,15 
Cu cîntecul și jocul1 pe meleagu
rile patriei, 13,45 Muzîcă ușoară 
interpretată de Dorina Drăghici, 
14,20 Pagini din operete, 15,00 Mu
zică ușoară, 15,30 Din spectaco
lele Teatrului de operă și balet al 
R.P.R., 16,00 Melodii populare
10,30 Muzică ușoară, 17,25 Din 
cele mai frumoase melodii ale po
poarelor, 18,00 Antologia discului : 
Mari violonceliști, 19,05 Melodii 
populare, 19,30 Ârii din operete. 
20,00 „Noutăti... noutăți1' — emi
siune de muzică ușoară, 20,25 Mu
zică de dans, 21.30 File de istorie 
literară. Calendar literar pe luna 
martie, 21,45 Muzică de dans.
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STEAGUL ROȘU

Discursul 
premierului britanic
LONDRA 6 (Agerpres).
Luînd cuvîntill în fața unui mi

ting conservator la Westminster, 
primul ministru britanic, Douglas- 
Home, a confirmat că viitoarele a- 
legeri generale din Anglia vor a- 
vea loc „în iunie sau octombrie".

El a arătat eă la 9 aprilie vor 
avea loc la Londra alegerile mu
nicipale, care „vor marca deschi
derea sezonului electoral", căci 
ele vor fi urmate, în cursul lunii 
mai, de alegerile municipale din 
întreaga țară. „Apoi, în iunie sau 
octombrie, a declarat Douglas- 
Home, vor urma alegerile legisla
tive".

După cum transmite agenția 
France Presse, înainte de pronun
țarea acestui discurs, Douglas- 
Home, și-a retras în mod public 
criticile formulate împotriva lide
rului laburist Harold Wilson, pe 
care îl acuzase anterior că inten
ționează să pună marina de război 
britanică „la dispoziția O.N.U.".
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Vizitele președintelui 
Franței

PARIS 6 (Agerpres).
La Paris a fost dat publicității 

programul oficial al vizitelor pe 
care președintele de Gaulle le va 
face luna aceasta în străinătate.

După cum informează agenția 
France Presse, el va face o vizită 
oficială în Mexic între 16 și 19 
martie.

Apoi, președintele Franței va 
vizita Guadelupa, Martinica, Gu
yana franceză.

In timpul călătoriei sale, care 
se va încheia la 24 martie, el va 
fi însoțit de ministrul afacerilor 
externe, Couve de Murville.

Moi incidente intre ciprioții turci și greci
NICOSIA 6 (Agerpres).
După cum transmit agențiile oc

cidentale de presă, în Cipru au a- 
vut Ioc, joi noi incidente între ci
prioții turci și greci.

Cele mai puternice ciocniri s-ar. 
produs în satul Karmi. din nordul 
Kyreniei, ca urmare a unui atac 
masiv lansat de ciprioții turci îm
potriva ciprioților greci din acest 
sat. Incidente au avut loc și în 
satul Temblos locuit de ciprioți 
turci.

Intre 
agenția 
rănite,
nei bombe în zona turcă a ora
șului.

In legătură cu aceasta se reia-

timp, la Nicosia, relatează 
UPI, cinci persoane au fost 
ca urmare a exploziei u-

6 (Agerpres).
național al femeilor 

a publicat un apel în 
8 Martie, chemînd fe- 

intensifice

OTTAWA
Congresul 

din Canada 
legătură cu
meile canadiene să-și 
lupta pentru transformarea Cana
dei într-o zonă denuclearizată, 
pentru drepturile lor politice și e-

tează că vicepreședintele Kuciuk 
i-a acuzat pe ciprioții greci că ar 
fi săvîrșit acest atentat. Ministrul 
de interne cipriot, Polykarpos 
Georghiadis, a respins această a- 
cuzație considerînd că atentatul 
constituie o provocare.

Agenția Associated Press anun
ță că incidente "au avut Ioc și în 
localitatea Kazaphani unde schim
burile de focuri 
toată ziua.

Цр purtător de 
britanic a anunțat
tanjce au intrat în acțiune în re
giunea Kyreniei, trăgînd nume
roase rafale pentru a-i proteja îm
potriva atacurilor unor ciprioți .

■ turci pe elevii greci de la o 
scoală.

au continuat

cuvînt militar 
că trupele bri-

o

conomice, pentru fericirea copiilor 
lor. In apel se cere să se acorde 
tuturor femeilor muncitoare sala
rii egale pentru munca egală cu 
ale bărbaților, concedii de naștere 
plătite, sporirea numărului de me
șe, învățămînt gratuit pentru 
copii.
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Demonstrații de solidaritate 
la Atenacu Cipru

Interviul artistului Nicolae Herlea 
publicat în S. U. As

NEW YORK 6 (Agerpres).
Buletinul de știri al Casei Albe 

transmite interviul acordat de Ni- 
colae Herlea cu cîteva zile înain
te de a apare pentru prima oară 
pe scena celebrului teatru de c - 
peră Metropolitan din New York. 
Herlea a declarat că schimbul de 
artiști este foarte folositor pentru 
„promovarea înțelegerii între po
poare", reamintind că numeroși 
muzicieni americani au vizitat Ro- 
mînia. Mulți dintre ei vor parti
cipa, anul acesta în septembrie, 
la Festivalul internațional „George 
Enescu". In același 
roși cîntăreți, precum 
„Rapsodia romînă" au 
în Statele Unite.

In legătură cu apropiatul său 
debut pe scena americană, Nîco- 
lae Herlea a spus: „Am plăcute

timp, numi
și ansamblul 
făcut turnee

(Agerpres).
au continuat în tot 
de joi manifestațiile 

Ciprului. După cum 
France Presse,

ATENA 6 
La Atena 

cursul zilei 
în sprijinul
transmite agenția 
la manifestațiile care au început 
dimineață și s-au terminat seara 
tîrziu au participat un mare nu
măr de studenți, care au organi
zat pe principalele artere ale ca
pitalei lungi marșuri în sprijinul 
libertății Ciprului.

Purtînd pancarte, demonstranții

s-au îndreptat, apoi, spre amba
sadele Marii Britanii și Statelor 
Unite unde au scandat timp înde
lungat lozinci.

In aceeași zi, a avut loc și la 
Pireu o adunare de solidaritate cu 
Ciprul.

încheierea primei etape a experiențelor 
cosmice internaționale

GORKI 6 (Agerpres).
S-a încheiat prima etapă a ex

periențelor cosmice internaționale 
efectuate de oameni de știință 
sovietici, americani și englezi. In 
decurs de 12 zile, specialiștii de 
la Observatorul radioastronomic 

■ din Zimenki (regiunea Gorki) au 
recepționat de la Observatorul 
englez „Jodrel Bank" 28 de 
siuni radio prin intermediul 
litului american „Echo- 2" și 
— prin intermediul

„Experiențele în 
diocomunicațiilor 
cosmice la distanțe 
pe unde ultrascurte, 
prim pas practic pe

emi- 
sate- 
nouă

Lunei. 
domeniul ra- 
internațîonale 
foarte mari 
constituie un 
calea eolabo-

rării internaționale a oamenilor 
de știință în domeniul explorării 
și folosirii spațiului cosmic în sco
puri pașnice" — a spus Gherman 
Ghetmanțev, conducătorul lucrări
lor legate de aceste experiențe, 
într-un interviu acordat corespon
dentului Agenției TASS.

Oamenii de știință au reușit să 
efectueze o serie de experiențe în 
domeniul recepționării de emisiuni 
radiotelefonice, 
telefoto.

„In prezent 
experiențe sînt 
re — a spus

O

radiotelegrafice și

materialele acestor 
în curs de studie- 
Ghetmanțev — și 

deocamdată este prematur să
referim la rezultate. Ele vor fi 
blicate mai tîrziu.

ne 
pu-

Primele depoziții ale martorilor
în procesul lui Ruby

(Agerpies).
a doi inspectori de 
în ședința de joi a

DALLAS 6
Depozițiile 

poliție, citați 
procesului lui Jack Ruby, au con
stituit, potrivit afirmațiilor princi
palului avocat al apărării, Melvin 
Belli, „dovezile cele mai copleși
toare" împotriva lui Jack Ruby.

Aceste , depoziții demonstrau că 
Ruby a comis cu premeditare cri
ma, cu intenția bine stabilită de 
a-1 ucide pe Lee Oswald. Primul 
martor, Archer, a declarat că în
dată. după ce l-a împușcat pe Os
wald, Ruby , a exclamat: „Sper că 
l-am omorît!" și, mai tîrziu, a pre- , 
cizat în mod clar : „Voiam să-l o- 
mor. Voiam să trag trei gloanțe". 
Revolverul lui Ruby mai, conținea 
cinci gloanțe în momentul arestă
rii acestuia.

Al doilea martor, Mcmillon, a

declarat că la întrebarea unui a- 
gent de poliție cu privire la moti
vele crimei sale, Ruby a răspuns: 
„Trebuia ca cineva s-o facă, deoa
rece, voi, polițiștii, nu o puteați 
face". Și el a confirmat 
intenționa să tragă trei 
supra lui Oswald.

Avocatul Melvin Belli 
rluit timp de trei ore 
streze celor 12 jurați 
poate acorda încredere 
depuse. El a încercat

-lieze cîteva

că Ruby 
focuri a-

s-a stră- 
să demon- 
că nu se 
mărturiilor 
să evlden-

contradictii minore 
între declarațiile celor doi martori 
și rapoartele scrise 
șefilor lor ^arhici. 
cu crima.

In cursul ședinței 
. sula, tribunalului va 
filmul asasinatului.

făcute de el
in legătură

viitoare. în 
fi proiectat

emoții artistice de a juca aici, de
oarece Metropolitanul este unul 
din cele mai mari teatre din lume".

Cîntărețul romîn și-a expus a- 
poi unele păreri despre menirea 
artistului. Artistul romîn a arătat 
apoi că repetițiile cu ansamblul 
operei Metropolitan se desfășoară 
bine și a avut cuvinte de admira
ție pentru dirijorul Kurt Adler și 
pentru cîntăreții americani.

Buletinul de știri al Casei Albe 
face o prezentare a artistului ro
mîn, subliniind succesele obținute 
pe cele mai mari scene ale lumii 
și la diverse concursuri 
internaționale. Buletinul 
totodată, că lui Nicolae 
s-a atribuit cel mai înalt
fistic din Republica Populară Ro
mînă, acela de „artist al poporu
lui".
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Sesiunea Comisiei Economice O.N.U» 
pentru Asia și Extremul Orient

muzicale 
relevă. 

Herlea 1 
titlu ar-

A încetat din viată 
regele Paul al Greciei
ATENA 6 (Agerpres).
Vineri după-amiază a încetat din 

viață la Atena regele Paul al Gre
ciei. El era în vîrstă de 62 de ani. 
Regele Paul va fi urmat la tron 
de Constantin, care în calitate de 
prinț moștenitor a prezidat Con
siliul de coroană în timpul bolii 
tatălui său.

După două ore de la moartea 
regelui Paul, la Palatul regal din 
Atena, în prezența membrilor ca
binetului și a altor oficialități ale 
țării a avut loc ceremonia depu
nerii jurămîntului de către noul 
rege al Greciei, Constantin.

TEHERAN 6 (Agerpres).
La Teheran își continuă lucră

rile cea de-a 20-a sesiune a Comi
siei Economice G.N.U. pentru A- 
sia și Extremul Orient (ECAFE). 
In prezent, participanții la sesiune 
examinează situația economică a 
țărilor din Asia.

In expunerea sa, reprezentantul 
Afganistanului a arătat că poporul 
și guvernul țării sale luptă pentru 
crearea unei baze materiale trai
nice în vederea dezvoltării econo 
mice continue a țării. El a subli
niat necesitatea acordării de aju
tor din partea țărilor prietene și 
©.N.U.

Delegatul Cambodgiei, care a

luat apoi cuvîntul, a vorbit despre 
măsurile întreprinse de țara sa în 
scopul realizării independenței e- 
conomice. In anul 1963, a arătat 
el, Cambodgia a renunțat la aju
torul american, a naționalizat băn
cile, a instituit monopolul de stat 
asupra operațiunilor de export șl 
import. El a subliniat interesul ță
rii sale față de problemele ce se 
discută în cadrul sesiunii, întrucît 
acestea au o mare însemnătate 
pentru Cambodgia, care promovea
ză o politică de coexistentă paș
nică.

In continuarea lucrărilor au mal 
luat cuvîntul și delegații altor 
țări.

A 7-a aniversare a proclamării 
independenței Ghanei

/

(Agerpres).
Ghana sărbătorește 
aniversare a procla-

ACCRA 6
Republica 

cea de-a 7-a 
mării independentei.

Intr-un mesaj radiodifuzat adre 
sat poporului ghanez, președintele 
Nkrumah a arătat că întreaga 
Ghană se bucură cu acest prilej 
de realizările obținute și privește 
în viitor cu încredere și curaj. 
Trebuie să păstrăm, a arătat el. 
cu o vigilență neobosită liberta-

tea noastră. Acum intrăm într-o 
perioadă de muncă cu scopul de 
a realiza prosperitatea națională. 
Scopurile noastre nu se limitează 
numai la realizarea prosperității 
pentru noi, ci includ și o contri
buție pozitivă la cauza unității, 
securității și bunăstării Africii.

Președintele Nkrumah a ex
primat țărilor prietene mulțumiri 
pentru ajutorul acordat GhaneL
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BONN. Agenția DPA relatea
ză că doi urși au scăpat din sec
ția de parazitologie a Institutu
lui zoologic al universității din 
Bonn. Poliția i-a pus in urmă
rire cu ajutorul cîinilor polițiști 
Unul din ei a putut fi prins, dar 
cu acest prilej a mușcat mîna 
unui polițist și i-a înghițit veri
gheta. Polițistul a fost transpor
tat la spital. AI doilea urs con
tinuă să fie liber. Autoritățile 
au chemat populația din capi
tala R. F. Germane să participe 
la operațiunile de prindere a 
ursului.

ANKARA. Comentînd situația 
economică a Turciei, ministrul 
de finanțe Ferit Melen a anun
țat în Adunarea Națională că 
importurile Turciei au crescut 
în anul 1963 față de anul ante
rior, atingînd 688 milioane do
lari. în timp ce exporturile au 
scăzut lâ 368 milioane dolari, 
din cauza dificultăților de export 
pe care le întîmpină anumite 
produse turcești — ca tutunul 
și minereurile.

PARIS. Regizorul Henri Colpi, 
realizatorul filmelor premiate la 
festivalele de la Cannes, Ab
sență îndelungată" și „Codin", 
a primit pentru studiul său „A-

păxare și ilustrare a muzicii 
film" premiul „Armand-Tallier". 
Această distincție se acordă u- 
nei opere literare care tratează 
despre arta cinematografieă.

WASHINGTON. , La Washing
ton, în fața Casei Albe, a avut 
loc o demonstrație a reprezen
tanților mișcării „Femei, luptați 
pentru pace". Aproximativ 400 
de femei sosite în capitala S.U.A 
din New York, New Jersey, 
Maryland. Connecticut, Pennsyl
vania au participat la această 
demonstrație în sprijinul păcii.

Participantele la demonstrație 
au cerut președintelui S.U.A.. 
Lyndon Johnson, ca în 1964 să 
acționeze în favoarea realizării 
unei cotituri hotărîtoare spre 
pace.

SANAA. Agenția MEN anun
ță că Republica Arabă Yemen 
a adresat guvernului englez o 
notă de protest în legătură cu 
violarea la 28 februarie de că
tre un avion englez, a 
aerian al Yemenului.

Ministerul Afacerilor 
al Yemenului a înmînat 
protest Ambasadei
Sanaa care reprezintă interesele 
Angliei în Yemen.

WASHINGTON. Ministrul a-

spațiului

Ex terne 
nota de 

S.U.A. la
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părării al S.U.A., Robert McNa
mara, a părăsit Washingtonul, 
în dimineața zilei de 6 martie 
îndreptîndu-se spre Saigon. Du
pă cum s-a mai anunțat, el este 
însoțit în călătoria sa în Viet
namul de sud de oficialități de 
frunte ale Departamentului de 
stat, Departamentului Apărării și 
CIA.

CALCUTTA. Un avion militar 
Indian a Iuta foc în timpul zbo
rului, căzînd în fluviul Hooghly. 
In acest accident, 22 de ofițeri 
indieni și-au găsit moartea.

RIO DE JANEIRO. Agenția 
Prensa Latina anunță că la Sao 
Paulo, unul din cele mai impor
tante centre industriale ale Bra
ziliei, au declarat grevă 50 000 
de metalurgiști cerînd majorarea 
salariilor.

PARIS. După cum anunță a- 
genția Reuter, ambasadorul S.U.A 
la Paris. Charles Bohlen, va 
pleca sîmbătă la Washington 
pentru consultări cu președin
tele Johnson și secretarul de 
stat american, Dean Rusk. în 
problema relațiilor franco-ameri- 
cane.

SEUL.
coreene Tonian Thonsin, la 
uzină de 
Kyonggi 
explozie 
rea a 89

Potrivit agenției sud- 
o 

muniții din provincia 
s-a produs o puternică 
care a provocat răni- 
de persoane.

Tiparul : I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


