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Sesiunea cercurilor științifice 
studențești de la I. M. P.

Azi, la ora 9, încep la 
I.M.P. lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni a cercurilor 
științifice studențești. Se
siunea ia în dezbatere 
mai multe comunicări 
prezentate de studenții

facultăților 
miniere și 
că.

Lucrările 
comunicări
științifice studențești con
tinuă și mîine.

de exploatări 
electromecani-

sesiunii de 
a cercurilor

Bobinatoarea Laza Domnica se descurcă cu înde- 
mînare printre numeroasele fire ale motorului de 
crațer de 5,5 kW pe care-1 „doctoricește". Lucrările 
de calitate pe care le execută, îndeplinirea ritmică 
a indicatorilor de plan, i-a adus tovarășei Laza titlul 
de evidențiată in întrecerea socialistă.

MICII CITITORI

o carte ? — întrebă

Și amîndoi 
spihare, au

prinzîn 
pornit-o

aranjate 
bibliote-

Pe strada ce duce spre clubul muncitoresc al sin
dicatelor din orașul Petroșani doi copii mergeau dis- 
cutînd :

— Vii la bibliotecă, să luăm 
unul dintre ei,

— Hai I — răspunse celălalt, 
du-se de mină, cu ghiozdanul la 
spre ■ bibliotecă.

La club, într-o cameră încăpătoare, erau 
în rafturi peste 15 000 de cărți. La o masă, 
carele erau înconjurate de vreo 40 de copii. Erau 
foarte ocupate cu împărțirea căiților. Unul, ce 
de-abia ajungea pînă la clanța ușii, cu o carte sub 
braț, aștepta cuminte să-i 
numele în cartotecă. La 
Zoia. elevă în clasa a V-a
nr. 4 din Petroșani. Și-a 
băiețel ținea in mină romanele „.Povestea unui om 
adevărat" și „Copiii din strada Pali".

In această după-amiază și-au ales cărțile preferate 
zeci de copii. înainte de a pleca ei le-au întrebat 
pe cele două bibliotecare.

— Tovarășe, duminică o să fie dimineață de 
basme ?

—.Sigur că
— Venim, 

intr-un glas.
Apoi- elevii 

sa a Vl-a, Crișan. Angela, elevă în 
clasa a IV-a, Alexe Marcela, elevă 
în clasa a Vil-a și ceilalți copii 
au plecat spre casele lor.

C. IOAN
corespondent

vină ,rîndul să-și semneze 
iei aștepta și Mătăsăreari 
a Școlii generale de 8 ani 
luat și ea două- cărți. Un

da. Să veniți cu 
au răspuns cei

Pintea losif, din

— = O

toții, 
mici

cla-

Pesfe 1 000 de vagoane
In perioada care s-a 

la începutul anului, în 
de lemn al 
peste 1000 
de mină și

Brigăzile

scurs de 
depozitul 
au intrat 
cu lemn

minei Petrila 
de Vagoane 

cherestea, 
de descărcători condu

se die Topîrlan Ioan, Toth Martin, 
Boanță loan, Ecoviță loan, Voicu 
Florian. Pavel Gheorghe și Sprîn- 
cenatu Gheorghe au depus efor
turi susținute pentru, învingerea 
greutăților provocate:; de !intempe
riile-^iernii și astfel au asigurat 
descărcarea la timp' a vagoanelor 
cti material lemnos și aprovizio
narea cu lemn de mină a brigăzi
lor rtiihiere de la exploatările. Pe- 

- irila 1 onea. Dîlja și Aninoasa.
IOAN CIUR 

muncitor

îndemn spre noi succese 
în întrecerea socialistă

în cadrul ex- 
noastre - miniere

perioa- 
din a 

adunăr 
munci- 

inqlneri 
succese

Recent, 
ploatării 
Petrila au avut loc adu
nări ale grupelor sindi
cale în cadrul cărora s-a 
analizat desfășurarea în
trecerii socialiste pe anul 
1963, precum și în 
da care a trecut 
Cest an. In aceste 
numeroși mineri, 
lori, tehnicieni și 
rare au obținut
deosebite în îndeplinirea 
angajamentelor luate pen
tru sporirea producției 
de cărbune au fost dis
tinși cu insigna de ..Frun
taș în întrecerea socialis
tă ne anul 1963". iar bri
găzilor, echipelor sectoa
relor si secțiilor care 
s-au sit’uat pe primele lo
curi în 
acordat 
tașe în 
listă.

Adunările qrupelor sin
dicale au constituit, în 
același timp, si un prilej 

a descoperi noi rezer- 
interne ale producției 
vederea îndeplinirii 

depășirii sarcinilor de

întrecere li s-a 
diploma de frnn- 
întrecerea socla-

ele 
Ve 
în 
și
plan și a angajamentelor 
luate în întrecerea ce se 
desfășoară în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări 
a, eliberării patriei.

Astăzi, pe piepturile a 
410 mineri, tehnicieni și 
ingineri de la mina Pe
trila strălucește insigna 
de „Fruntaș în întrecerea 
socialistă pe 1963". Acor
darea acestei insigne con
stituie o înaltă aprecie
re a contribuției aduse de 
ei la ridicarea productivi
tății muncii, sporirea con
tinuă a producției de căr-

--------- e

bune. Printre cei distinși 
cu această insignă se nu
mără minerii Cucoș Ghe
orghe, Dogaru Sevastian. 
Fleșcan Constantin, Mihai 
Ștefan, Nistoreanu Ghe
orghe, Cristea Nicolae, 
Purda Constantin, LasZlo 
Ștefan. Zapp Zoltan. Cîș- 
laru Ioan, 
ric, Kovacs Andrei. Сера 
lău Aurel, i 
cescu loan, 
Panait loan, 
sile.

Sectorul 
Petrila care 
cult a dat 
12 000 tone 
se situează ne primul loc 
în întrecere acordînduri
se diploma de fruntaș în 
întrecerea

A
faptul 
anului 
nerii

dat peste plan aproa- 
cărbu-

Karda Eme-

inginerii Stoi-
Marta Vasile
Mureșan Va-

III al minei 
în anul tre-
Peste plan 
de cărbune

fost
Că 
și

socialistă.
scos în relief 

de la începutul 
pînă acum, mi-

exploatării noastre
au
pe 4 000 tone de 
ne.

Acordarea insignelor si 
a diplomelor de fruntaș 
în întrecerea socialistă 
pe anul 1963 a constituit' 
pentru minerii, tehnicie- 

. nii S' inginerii' minei" 
noastre un puternic im
bold în munca pentru noi 
suoceșe > în-. sporirea pro
ducției de cărbune pe 
baza creșterii producti
vității muncii, pentru în
deplinirea angajamentelor* 
luate îh cinstea celei de.a 
XX-a aniversări a elibe
rării patriei.

CAROL MUNTEANU 
vicepreședinte al comite
tului sindicatului minei 

Petrila

Fruntașii sectorului gospodăresc
Sînt în număr de 27. 

Deunăzi, în cadrul adună
rii grupei sindicale de la 
sectorul gospodăresc al 
minei Lupeni fiecăruia i 
s-a înmînat insigna de 
„Fruntaș al întrecerii so
cialiste pe anul 1963". 
Tovarășii Dănău Simion. 
Rus Gavrilă Lorincz Io
sif, Ersek Florica. Chio- 
reanu Ioan. Donath Adal-

bert. Crizbășan Nicolae, 
Schmidt losif și Peter 
Francisc tot timpul anu
lui trecut au muncit cu 
hărnicie și conștiinciozi
tate obținînd rezultate îm
bucurătoare cu care au 
venit în sprijinul pto- 
.ducției.

DUMITRA CÎMPEANU
dactilografă

tat
In
me
Si

Laboratorul de analize fizico-chimice de la ICEMIN Petroșani, do- 
cu utilaje moderne, execută o gamă variată de analize necesare 
domeniul protecției muncii și tehnicii securității miniere și anu- 

: controlul aerului de mină prin determinări de CH4, CO2, CO, de 
O2 liber, . controlul explozivilor, al șistificării etc.

IN CLIȘEU: Aspect din laborator.
Foto N. MOLDOVEANU

Cum asigurați condițiile necesare îndeplinirii angajamentelor ?

Măsurile tehnico-organizatorice 
se realizează cu succes

de' 
de 
se

226

de stații centralizate de 
și mortare ca cele din 

care va fi pusă în funcție 
data de 15 martie și din

In anul 1964, constructorii din 
Valea Jiului au de predat un nu
măr de 1666 apartamente cuprinse 
in 32 blocuri cu trei pînă la nouă 
etaje. Analiza capacității de pro
ducție a condus colectivele 
muncitdri,’ ingineri și tehnicieni 
pe șantiere! la '< onstatarea că 
mai pot preda peste pian încă
apartamente (adică în total 1892), 
ceea ce constituie principalul an
gajament al* constructorilor de lo
cuințe, în cinstea celei de □ XX-a 
aniversări a eliberării patriei. In 
cursul acestui an se vor mai pre
da noul cinematograf din Lupeni, 
complexele comerciale din Lupeni 
și Petroșani etc.

Desfășurarea in bune condițiuni 
a procesului de producție a impus 
întocmirea unor planuri de măsuri 
tehnico-organizatorice și a proiec
telor de organizare care să asigu
re realizarea planului fizic și va

loric, reducerea 
prețului de cost 
și îmbunătățirea 
continuă a cali
tății lucrărilor. In 
prezent, s-a tre
cut deja la pune
rea în practică a 
măsurilor 
nizate 
faptul 
Irul I

preco- 
știut fiind 
că trimes- 
al anului

Schimbul fochistului Ursulescu losif de ia secția cazane a preparatiei Lupeni, 
se numără printre cele fruntașe ale uzinei, pentru conștiinciozitatea cu care se achită 
de sarcinile ce-i revin.

IN CLIȘEU : Schimbul condus de fochistul Ursulescu losif.

are un rol hotăritor în îndeplini
rea integrală a planului.

In acest sens s-a continuat exe
cutarea 
betoane 
Petrila, 
pînă Ia
Livezeni, care va fi amenajată In 
clădirea fostei fabrici de ciment. 
S-au executat lucrări de moderni
zare a stațiilor de betoane și mor
tare din Lupeni și Vulcan (racor
darea la rețeaua de termdhc.ire la 
Vulcan) etc.

Pentru mecanizarea in continua
re a operațiunilor de transport, 
șantierele din Valea Jiului vor fi 
dotate în cursul acestui an cu încă 
cinci 
(din

macarale de 
care au sosit

mare capacitate 
patru), numărul

TURNĂ
ing.

DUMITRU
șef adjunct al T.R.C.H,-Deva

(Continuare in pag. 3-a)

Al Vll-l&t concurs al formațiilor artistice
de amatori

La faza intercomunalâ
Spre sala de spectacole 

„6 August" din Bărbățeni 
a clubului muncitoresc 
se îndreptau zeci de mi
neri, constructori, son
dori , și săteni. In scurt 
timp sala cu peste 400 
de locuri devenise neîn
căpătoare. Se anunțase 
din' timp ■ că "înț. această 
zi' formațiile artjsțice- de. 
amatori ale căminelor . 
culturale din Paroșeni și 
Bărbățeni vor prezenta 
un program artistic în ca
drul fazei int'ercomunale 
a celui de-al Vll-lea con
curs al formațiilor artis
tice de amatori.

Pentru 
brigad” 
tatie a 
ral din 
să din
ne. a prenătit 
intitulat „Din 
raa", program

acest concurs, 
.artistică, de ’ agi- 
căminului cultu- 
Paroșeni. compu- 
peste 20 persoa- 

nrogramul 
toată ini- 
ce oglin

dește viața țăranilor din 
Paroșeni. Printre membrii 
brigăzii se aflau Merișo- 
rean Elena Todoran loan. 
Popa Maria artiști ama
tori talentați. vechi prie
teni ai iăminuliii cultu
ral din Paroșeni.

La rîndnl ei. brigada 
artistică de agitație a că
minului cultural din Băr- 
băteni a prezentat progra
mul intitulat ..Pe la noi 
prin Bărbățeni" în care 
au fost înfățișate o serie 
de realizări social-cultu- 
rale 'obținute de țăranii

întovărășiți din Bărbă- 
teni.

Atît brigada căminului 
cultural din Bărbăl'eni cît 
și cea a căminului cuTu- 
ral din Paroșeni s-au cla
sat pentru faza orășe
nească.

Pe scena căminului cul
tural 'din Cimpa s-ap- în
trecut, formațiile, cărnine- 
lor culturale din Bănită, 
Jieț si Cimpa. De la că
minul cultural din Băni
tă s-a evidențiat-; în mod 
deosebit; formația de dan
suri care 
dansurile 
„Clrligul"

a interpretat 
„Ardeleanca"..

„Sîrha în cio
cane", iar, de la căminul 
cultura] Jiet brigada ar
tistică de agitație care a 
prezentat un program bo
gat în conținut, legat de 
viața țăranilor din Jiet.

Cu vii aplauze au fost 
răsplătiți și membrii bri
găzii artistice de agitație 
din Cimpa, care au pre
zentat programul intitulat 
„Te slăvim Republică", 
și dansul cu temă „Se mă
rită brigadiera". Printre 
cei mai buni interpreți din 
brigadă se numără Lumă- 
nar loan, Basarab Elena. 
Sas Nicolae. Printre so
liști s-au remarcat în mod 
deosebit tovarășele Basa
rab Elișabeta, Avram Flo- 
rica și Ciobanu loan.

R. BĂLȘAN 
corespondent



2 STEAGUL ROȘU

să nu-i dai 
de ce nu se 
stație pentru 
o .măsură pe

dreptate, 
înfifn’ga- 
toată lu- 
care con-

Nu poți
Dar atunci 
ză aici o 
mea ? Iată
ducerea I.C.O. n-ar fi rău s-o ia.

Radioteleseopui 
din Риікоѵѳ 

va fi reconstruit

NOTE Șl COMENTARII
Douăzeci le glnote te aotohzei, 

1НШ pe lot I

INSTANTANEE

De toate
Învăluit încă in ceață, Parîngul 

părea un uriaș adormit. $1 totuși 
potecile ce 
schi, erau 
încălțări, 

practicării 
înălțat de 
te, soarele
gă cu razele sale pătura groasă a 
cetii. Pînă la urmă a reușit. îm
prăștiată, in cele patru vinturi, 
ceața a lăsat in loc o priveliște

duceau spre pitiiile de 
bătătorite de zeci de 
special confecționate 

acestui frumos spot!, 
după crestele înzăpezi
se străduia să străpun-
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In curînd, se vor 
diotelescopului din 
care deține primul 
me din punctul de 
puterii sale separatoare în În
treaga gamă a undelor centi
metrice, îmbunătățiri 
țiale.

Cu ajutorul acestei 
ții, pe unda ae 3 cm 
obținute rezultate importante 
în cercetarea 
unde radio 
Lună și de 
Jupiter.

Oamenii 
consideră însă că posibilitățile 
acestui radiotelescop nu au 
fost „încă nici pe departe epui
zate".

Radioastronomii 
Unde mai scurte 
acestei instalații 
considerabil și cu 
vor putea fi cercetă-о în viitor * 
toate planetele sistemului so
lar.

Autorii proiectului de recon
strucție a radiotelescopului 
propun înlocuirea reflectoare
lor cu suprafețe plane 
reflectoare cu suprafețe 
drice.

Totodată, oamenii de 
,ță de la Observatorul din Pul
kovo au prezentat un proiect * 
de construcție a unui radio
telescop de același tip, dar de 
dimensiuni mai mari. Ei sînt 
de părere că sub raportul pu
terii separatoare și de pătrun
dere, un asemenea telescop va 
depăși nu numai radiotelescoa- 
pele existente, ci și pe cele 
ce sînt proiectate în momentul 
de față în diferite țări.

aduce
Pulkovo, • 

loc în lu- *
vedere al

substan-

instala* 
au fost

*

vîrsteie
ca vîntul. Odată ajunși jos, copilul 
a întrebai rugător :

— Mai robotim odată,
— Peitru azi

le.
— Mulțumesc,

mos.
Intr-adevăr e 

schiezi. Si apoi 
laj. La si hi n-ai nevoie de dis
pensă de virstă. Poți să fi de o 
șchioapă ori cu timplele ninse de

:, nene t 
e destul, voinicu-

a fosfatate tiu-

tare frumos să 
mai ai un avan-

radiațiilor de 
emise de Soare, 
planetele Venus și

de știință sovietici

cred că pe 
posibilitățile 
vor spori 
ajutorul ei

prin 
cilin-

știin-
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Vulcan cu auto- 
condiție : să lo
de rezolvat tre- 
stației. Cei care

Ca să ajungi la Vulcan, în 
fără de tren, ai la dispoziție 
autobuzul. Din oră în oră. Și-i plă
cut să mergi la 
buzul, însă cu o 
cuiești sau să ai 
buri în preajma
au norocul să locuiască în partea 
dinspre Lupeni a Vulcanului, n-au 
altceva de făcut decît să călăto
rească douăzeci de minute cu au
tobuzul de la Petroșani la Vulcan 
și încă douăzeci pe jos de la sta
ție pînă în cealaltă parte a orașu
lui. Iar dacă vii de la Lupeni la 
Vulcan, faci drumul invers.

Deseori, în autobuze auzi dis
cuții :

— De ce nu vor cei de la I.C.O. 
să facă o stație și 
leită a orașului ?

— Nu se poate; 
rul sau taxatoarea
aud. Noi nu sîntem local, sîntem 
interurban 1

La capătul dinspre Lupeni al 
Vulcanului, la cotitura șoselei, se 
află clădirea sectorului I.C.O. Oa
menii se cunosc, sînt din aceeași 
întreprindere și ajunge un semn 
ca autobuzul să oprească.

II întrebi pe șofer :
— Dar aici nu-i stație, cum de 

opriți ?
— Ce vrei 

douăzeci de 
la stație ?

în partea cea-

țl-o taie șofe- 
dacă cumva te

dom'le, să facă omul 
minute pe jos pînă

urmează. să 
lipsesc spre 

cit se uzează 
într-o săptă-

vedea un pirnal de actuali- 
Dar, după cîteva secvențe, îți 

seama că ai de-a face cu ima- 
deja cunoscute. N-ai ce face

bătătorită, spre înălțimi au urcat

ca și cei ce 
cinematografe

La film, Ia cinematograful 
publica” din Petroșani. înainte de 
film jurnalul de actualități. E 
ceva cu care ne-am obișnuit, ceva 
necesar, prin care faci cunoștință 
cu realizări din toate domeniile 
de activitate, cu noul peisaj al 
patriei.

Apoi, după o săptămînă, la film, 
la cinematograful ,,7 Noiembrie". 
Luminile se sting și te bucuri că 
poți

. tăți. 
dai 
gini 
altceva decît să faci exerciții de 
memorizare, să încerci să-ți amin
tești imaginile care 
observi ce secvențe 
a putea aprecia cam 
o peliculă de film 
nrînă.

N-ar strica însă 
gospodăresc aceste 
să facă asemenea exerciții. Pentru 
că a menține același jurnal atîtea 
zile la două cinematografe e un 
fenomen care, se 
sei de memdrie, 
ganizare.

Dar în nici un

dațorește fie lip- 
fie lipsei de br-

caz scuzabil...

O

După beatlemame, cheliomanie
Faimoșii 

„pletoși'* ai 
zică ușoară 
niște concurenți 
mația muzicală

,,Beatles", membrii 
unui cuartet de ши- 
din Anglia au acum 

redutabili: for- 
„The Pyramides"

_~ .

I • •

După cum dovedește cărăruia 
multi schiori șl spectatori.

startul întrecerilor, concurenta 
spectatorii se opreau din loc 
loc și priveau minunatele peisa- 
Apoi din nou la drum. Mujo- 

tineri.

ani, așa cum la are Crișan-baci, 
și să schiezi cit iți dorește ini
ma. Schiatul îți dă sănătate, cu
raj și vigoare. De nu credeți pri
viți-1 pe Crișan-baci, ori luați-vă s 
cu el la întrecere in cucerirea înăl
țimilor și vă veți convinge.

din munți’ 
metodă in-

tanțele pînă la ele ? S-a dovedit 
că culorile galben și albastru dau 
senzația că obiectul este mai a- 
proape de ochiul observatorului, în 
timp ce culoarea cenușie face im
presia că obiectul s-ar afla la dis
tanță mai mare.

(In traducere liberă „craniile țu
guiate") din California.

Pe cit este de mare chica „ple- 
toșilor", pe atît de lucioasă este 
chelia celor cu „cranii țuguiate". 
Recent, la Nșw Port Beach (Cali
fornia) ei au stîrnit entuziasmul 
scoțîndu-și perucile și lăsînd să li 
se admire craniile, pe care nu se 
putea observa nici măcar un sin
gur fir de păr. Cîteva spectatoare 
au leșinat de emoție... artistică.

La Bellflower, 4000 de admira
toare au provocat o mare învăl
mășeală, repezlndu-se la sfîrșitul 
spectacolului, să atingă cu mîna 
chelia „idolilor" lor.

★
CRONICA TEATRALĂ

de știință bulgar, 
a altoit pe rădă- 
lastari de tutun, 

de tutun fără ni- 
declarat

...Stația de salvare 
Alpi (Elveția) aplică o 
t'eresantă — metoda magnetică — 
în căutarea celor dispăruți în 
timpul avalanșelor de zăpadă ? 
Pentru aceasta, schiorii sau locui
torii regiunilor amenințate de a- 
valanșe, poartă asupra lor un mic 
magnet. Datorită acestui fapt', cu 
ajutorul unui aparat, cel dispărut 
poate ii rapid identificat, chiar da
că se găseste sub un strat de ză
padă de 3 metri grosime.

...Tînărul om 
X. Gheorghiev, 
cina măselariței 
obținînd frunze
cotină ? Fumătorii s-au 
foarte mulțumiți : după aromă și 
gust, aceste noi țigări nu se deo
sebesc cu nimic de cele obișnuite.

...La femeile fumătoare nașterile 
premature s-au înregistrat de 2,5 
ort mai des decît la cele nefumă
toare ?

...Pe Volga se construiește un pod 
auto de 120 metri care cîntărește 
2600 de tone? Acesta va fi 
mai mare pod din Europa.

... Dacă gheața existentă 
glob ar fi adunată la un loc, 
forma un cub uriaș cu latura 
300 km. ? Dacă ar fi răspîndită 
niform, ar acoperi 
pămîntesc cu un 
cm.

...Vestitul bard 
rabaev știe pe de
lion de versuri ale monumentalei 
epopei „Manas", transmisă din ge
nerație în generație de către cei 
mai buni rapsozi kirghizi ?

...Invățămîntul tehnic 
din țara noastră a fost 
nul 1878. prin
de poduri și șosele ?

...Culoarea mijloacelor de 
port care se apropie de noi in
fluențează asupra aprecierii pe 
care o facem în legătură cu dis-

cel

pe 
ar 
de 
u-

întregul glob 
strat gros de 60

kirghiz S. Ka- 
rost cele un ini-

superior 
creat 

înființarea
în a- 
școlii

trans-

incîntatoare. Razele soarelui impri
mau zăpezii culoarea rubinului. Cu 
toată graba de a ajunge mai repede 
la
Și 
în 
je-
ritatea concurentilor erau
Nici nu se putea altfel. Unul din 
concursurile c,e urma să aibă loc 
era rezervat tineretului. Printre ti
neri 
nic.
mult 
alții

Car de televiziune 
produs în PoFonia

Itrca voinicește un om virst- 
Ca înfățișare nu-i dai mai 
de 50 de ani. Mai sînt și 
la virsta asta de au pasiu

nea schiului. Numai că Crișan-baci 
— despre dinsul este vorba, are 
Ia 70 de ani. Și totuși umblă ca un 
spiriduș,

pirtiilor. Schiorii îl cunosc 
Ia unul. E „decanul" lor de 
tc Alături de el, un puști 
șchioapă. Să tot aibă vreo 
anișori.
luat ia

muncind la pregătirea 
pină 
vîrs- 
de o 

4—5
Un schior binevoitor l-a 
spate pe schiuri. Mergeau

„Sonet peiiti'ii о ріінца бе ВДб ВДбб
„Sonet pentru o păpușă", prin 

originalitatea sa, se înscrie prin- . 
tre realizările izbutite ale drama
turgiei noastre. In coordonatele 
comediei, autorul abordează o te
mă majoră, alegînd un domeniu 
de activitate care trebuie să fie 
caracterizat, prin excelență, de 
frumosul cotidian sectorul creă
rii de 
de pe 
creator 
re, în 
tizează
tă, pusă în slujba producerii de 
bunuri care să satisfacă exigențele 
consumatorilor. In lupta 
calitate,
lovesc de 
acelor ce 
încercînd 
Satirizarea
nei, combaterea a tot ceea ce se 
opune ofensivei noului, constituie 
o latură esențială a comediei 
„Sonet pentru o păpușă" și de 
fapt de aici izvorăște conflictul 
acțiunii.

Intr-o fabrică de jucării, 
rită elementelor birocratice, 
rile se desfășoară anapoda,
riile realizate au darul să produ
că spaima celor mici, precum și 
oroarea Olguțel, o proiectantă, 
prototipul unei păpuși. Lucrurile 
urmează să se schimbe prin veni

jucării. Autorul abordează 
poziții înaintate, în mod 
probleme multilaterale ca- 

ultimă instanță, se concre- 
printr-o atitudine militan-

pentru 
elementele înaintate se 

atitudinea retrogradă a 
se împotrivesc noului, 
să frîneze progresul, 
birocratismului și ruti-

dato- 
lucru- 
jucă-

rea inginerului Piticescu, un tînăr 
energic, plin de elan creator. Re- 
curgînd la numeroase farse, Piti
cescu izbutește să demaște con
formația birocraților, să le dejoa
ce planurile.

Un personaj consistent al pie
sei este inginerul Grigore Pitices
cu, om vesel, gata de năstrușnicii 
dacă acestea servesc unor scopuri 
înaintate. In întreaga desfășurare 
a piesei, Piticescu ni se prezintă 
ca purtător al ideilor etice înain
tate, care în frumosul cotidian 
vede un mijloc de a . Înnobila. 
Subliniem că eroul pozitiv al pie
sei este un veritabil personaj de 
comedie. Personaje pozitive izbu
tite, concepute cu grijă, sînt Ol- 
guța și Picui. lăsînd la o parte 
monologurile ultimului, care scad 
din dinamismul personajului. Mai 
puțin conturați ni se par Ionașcu, 
directorul din minister, precum și 
Dănoiu, muncitor. Primul e prea 
puțin limpede în poziție (în final 
își arată legitimația de 
a convinge publicul că 
de o... comedie I).

La
sâni, 
butit 
nant, 
gere
mi j Toacele adecvate,

actor spre, 
este vorba

din Petro-

televiziunii din 
la punct produc- 
televiziune la a 
90 la sută din

Intreprinderile 
Varșovia, au pus 
ția unui car de 
cărui construcție
piesele folosite sînt de producție 
poloneză. Carul nu este cu nimic 
inferior celor mai bune modele 
străine, ba în unele privințe ește 
chiar superior. Aproape toate in
stalațiile vor funcționa pe bază 
de transistori, ceea ce va contri
bui la reducerea dimensiunilor și 
greutății lor, precum și a consu
mului de curent electric.

Teatrul de stat 
regizorul Jean Stopler a iz- 
să creeze un spectacol antre- 
valorificînd cu multă înțele- 
partitura dramatică. Găsind 

a realizat o

satiră ascuțită, evitînd îngroșările 
inutile, exagerările. Din modul de 
asamblare a spectacolului se des
prind cu limpezime ideile. A creat 
gu fantezie grupul de birocrați, 
astfel încît a venit să sublinieze 
.ideea că aceste tipuri, deși dis
tincte, prin trăsăturile lor comune 
formează o singură specie. Sceno
grafia (Emil Moise) a fost execu
tată cu gust și fantezie, servind 
spectacolului.

In rolul inginerului Grigore Pi
ticescu a apărut Dimitrie Bitang. 
Gu mult spirit și vioiciune a iz
butit o creație meritorie. A dat un 

< plus de farmec personajului, im- 
primîndu-i o notă de romantism, 
multă căldură în scenele cu Olgu 
ța, Picui, Puștiul. A înfățișat cu 
multă vervă chipul omului dornie 
să vadă totul luminos în jurul 
său, pentru care gluma constituie 
o armă îndreptată împotriva măi- 
ginirii și indolentei. Am apreciat 
jocul degajat al lui Gheorghe Ior- 
dănescu, interpretul birocraților 
Bașchirache și Biliboncea. Dispu- 
nînd de mijloace variate de ex
primare. de un umor autentic, de 
un ascuțit spirit al satirei, actorul 
a apelat 
la rîsul
moravuri
In cele,

lipsă de
sau maJ
vigilență ’ '•

Ionașcu, 
cu naturalețe, im-

Dumitru

de-a lungul evoluției sale 
sănătos, care
și deprinderi
trei roluri

condamnă 
perimate 

interpretate

(Stamate, Portarul, Gilimecea), Va
ier Donca s-a integrat în iposta
zele cerute, dînd fiecăruia colori
tul necesar. La fel de limpede a 
exprimat atitudinea lingușitoare a 
lai Stamate, ca și înțepenirea bi
rocratică a lui Gilimecea, 
rea indolență și 
a portarului.

In rolul lui
Drăcea, a jucat
primind interpretării o voită notă 
de seriozitate, izbutind astfel să 
depășească în oarecare măsură 

, dificultățile ridicate de construcția 
personajului. Realini Lupșa (Picui) 
a dovedit vioiciune, multă mobi
litate. Pe alocuri însă, Ia monob- 
guri, a apărut puțin convingător; 
insuficient de comunicativ. Geor- 
geta Nicolae (Olguța), cu multă 
grație, a dat viață unui personaj 
autentic, iar Ștefania Donca (Puș
tiul), în limitele oferite de rol, a 
izbutit printr-un comportament 
decvat. Vasile Bojescu 
și-a jucat cu 
rolul, iar C.
niță) a reușit 
teresantă, dar 
mării primite, 
grotescul.
(Ciomîrțan) 
(Turturean) 
Ies cel de-, 
grupului de birocrați. Carolina 
Scorobete (Victoria Nedelcul. Ana 
Mirena (Secretara) și Al. Zecu 
(Medicul) și-au adus contribuția 
la reușita unor momente din spec
tacol.

а-
(Dănoiu) 

puțină convingere 
Constantinescu (Făi- 
o caricaturizare in- 
care, datorită îndru- 
pe alocuri frizează

Alexandru Codreanu 
și Vasile Hașiganu 

s-au încadrat. #mai a- 
al doilea, în ansamblul 

de birocrați.

V. ADRIAN



STEAGUL ROȘU

i *

j Un om harnic ? 
i *
- Cile profesii întilnești pe un • 
j șantier de construcții ? In orice • 
i caz nu puține. Zidari, zugravi, t
♦ fierar-betoniști, parchetați, mo- J
• zaicari, muncitori de multe xiite j
* profesii își aduc cu pasiune și i 
j măestrie partea de contribuție la 4 
$ Înălțarea buchetelor de blocuri ♦ 
» ce înnoiesc localitățile noastre mi- f 
i niere.
f Printre constructorii Lupeniului, :
• poate fi intilnit și tovarășul i 
j Cioancă Petru. Meseria lui n-are 4
* un nume răsunător. E geamgiu, * 
» dar membrul de partid Cioancă ț 
J și-o îndeplinește cu toată răspun- •
* derea. II cunosc toți constructorii i 
■ de pe șantier căci din 1955 incoa- j

• • 
i ce, de cin,d muncește aici a pus î 
J geamuri la ferestrele a peste o 4
• mie de apartamente. Iarna și Vara * 
ț ÎI vezi la cite o fereastră : pe * 
Ț unde trece el, e semn că noile J
* apartamente urmează să fie date j
J in curind în folosință. ț
. Și ca geamgiu poți face mult 4
• pentru scurtarea termenelor de :
♦ execuție a blocurilor de locuințe, j 
ț Cu clteya zile înainte de a începe i 
: munca ia un nou bloc, el merge * 
ț la maistrul lotului și-i cere să-i * 
» pregătească din timp șipci pentru * 
? fixarea geamurilor. Se îngrijește :
* să aibă tot ce-i trebuie la înde- i 
j mină ca să nu piardă timpul um- 4

blind după materiale. Iar atunci * 
t cînd nu are cîmp de lucru, el * 
»' tale bucățile de geam la dimensiu- 
? nile cerute, le așează cu grijă în J 
: lăzi, iar cînd trece la montat, ;
* munca merge cu mult spor.
. Geamgiul Cioancă a venit cu • 

inițiative prețioase și în lupta • 
r pentru economii. Marginile, deșeu- * 
» rile care cad la tăierea geamuri-
* lor nu le aruncă ; acestea sînt 1 
j așezate pe mărimi în lăzi spre
j a fi folosite la închiderea provi- 4 
І zorie a unor construcții, pentru *
• crearea de front de lucru în tim- І
♦ pul iernii. Numai în iarna aceasta -
• cfte astfel de geamuri n-au fost : 
? folosite pentru crearea de condițij ț 
j bune de lucru tencuitorilor, zu- 4
* gravilor, vopsitorilor I 4
♦ Pentru munca depusă, geamgiul T 
І șantierului e stimat, prețuit. Pap- | 
T tul că numele lui figurează prin- 't 
? tre cele ale evidențiațilot în în- i 
І trecerea ce se desfășoară pe șan- •
• tier constituie o dovadă în plus *.
♦ a acestei prețuirii. t
» V. CÎRSTOIU •

coresnondent j

Sc întăresc rîndurile organizației de baza

Sutei de teolilalie
In anii din urmă, odată cu mo

dernizarea celorlalte secții de la 
U.R.U.M.P., hala turnătoriei a fost 
reconstruită, s-a instalat ilumina
ție fluorescentă. Astfel, în pre
zent, condițiile de lucru sînt in
comparabil mai bune decît cele 
dinainte. De asemenea, prin sepa
rarea secției fontă de secția oțel 
— ceea ce se va face în curînd — 
condițiile de muncă din hala mare 
a turnătoriei vor fi și mai mult 
îmbunătățite.

Dar mai persistă unele deficien
te, Este vorba de fumul și praful 
care își mai fac apariția destul de 
des în hala turnătoriei, Nici ga
zele nu sînt evacuate în suficientă 
măsură. Aceasta pentru că actualul 
sistem de ventilație nu ește cores
punzător, nu satisface cerințele. 
Este drept că atît conducerea teh
nică a uzinei cît și organizația 
de partid sînt preocupate de găsi
rea unei soluții care să ducă la

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

Măsurile tehnico-organizatoriee 
se realizează eu succes

(Urmare din pag. l-a)

acestora ajungînd astfel Ia 14 și 5 
macarale „fereastră" (din care au 
sosit 3).

Execuția celor cinci blocuri înal
te (unul la Petrila, trei la Vulcan 
și unul cu 200 apartamente la Lu- 
peni) se va face cu ajutorul cofra- 
jeior glisante, metodă de mare pro
ductivitate care reduce considera
bil timpul de execuție al lucrări
lor (un etaj în 1—1,5 zile). Docu
mentația recent sosită pentru blo
curile mari din Vulcan și Petrila 
prezintă toate elementele necesare 
care să conducă la execuția ime
diată a cofrajelor glisante ale că
ror piese mecanice vor sosi în cu
rînd.

Pregătirile pentru execuția aces
tor blocuri într-un ritm rapid sînt 
în plină desfășurare. Pe lingă fap
tul că se lucrează intens la funda
țiile blocurilor din Vulcan și Lu- 
peni, la Vulcan s-a executat pista 
pe care in săptămîna aceasta se 
va începe turnarea planșeelor pre
fabricate la blocul D 12. De aseme
nea, din luna februarie, sectorul 
I.P.I.P. Livezeni a început executa
rea betonului celular care va fi fo
losit Ia termoizolarea pereților ex
terni ai blocurilor mari.

Organizarea superioară a proce
sului de producție se va asigura, 
de asemenea, prin extinderea acor
dului global. Aceasta va duce la 
constituirea de brigăzi care vor 
reuși să execute lucrările într-un 
termen mult scurtat. In acest an 
se va urmări cu perseverență pro
ductivitatea muncii pe baza pre- 
normării la toate lucrările de lo
cuințe (consumul specific de ore 
pe apartament) pentru reducerea 
continuă a manoperei necesare în 
executarea unui apartament.

Execuția lucrărilor de o calitate 
superioară, va constitui preocupa
rea de zi cu zi a constructorilor 
de locuințe din Valea Jiului, astfel

lieboie loMlălilI
îmbunătățirea aerisirii turnătoriei. 
Cert este că trebuie făcut ceva 
i înă la revenirea frigului. Aceas
ta avlnd în vedere că odată cu 
venirea primăverii, deschiderea lu
minatoarelor permite ca hala să fie 
aerisită prin tiraj natural. Con
ducerea tehnică a uzinei- trebuie 
să ia măsuri ca sistemul de ven
tilație al turnătoriei să fie îmbu
nătățit. Considerăm că organele 
de resort din C.C.V.J. ar putea 
da W|n ajutor important în acest 
sens. Totodată, conducerea secției 
turnătorie are datoria să instruias
că neîntîrziat si în mod temeinic 
manipiilanții de la ventilatoarele 
celor două cuptoare pentru ca de
sele defecțiuni — cauzale de ne
priceperea manipulantilcr de a le 
porni — să fie înlăturate. Munci
torilor de la secția turnătorie a 
U.R.U.M.P. trebuie să li se creeze 
condiții bune de muncă.

ca angajamentul lor de a preda un 
mare număr de apartamente cu 
calificativul „excepțional" să de
vină o realitate.

In acest sens au fost luate o se
rie de măsuri ca: prefabricarea 
treptelor și contratreptelor în cu
lori diferite, executarea de plăci 
prefabricate de mozaic în modele 
diverse la pardoseli de bucătărie, 
șlefuirea mecanizată a pardoseli
lor de parchet, schimburi de ex
periență cu personalul tehnic și 
șefii de brigăzi, cursuri de ridica
re a calificării pentru șefii de e- 
chipe și maiștri, predarea lucrări
lor între echipe pe faze de lucrări 
cu procese verbale etc.

Reducerea prețului de cost tre
buie să devină un fapt împlinit in 
cursul acestui an. Astfel, pentru 
reducerea cheltuielilor de transport 
la materiale se va executa o linie 
de garaj în Petrila și se va prelungi 
linia de garaj de la Vulcan. De a- 
semenea, se va mări capacitatea 
rampei depozitului central Live
zeni prin executarea a încă unei 
linii de garaj, lungă de 250 m iar 
pentru transportul agregatelor de 
pe rampă la centrala de betoane 
din Lupeni se va executa o linie 
decovll, inlocuindu-se transportul 
cu camionul.
» O folosire mai intensivă a agre
gatelor locale se va face prin or
ganizarea de stații de concasare 
în Petrila, Livezeni și Vulcan. De 
asemenea, cu>ajutorul unor spălă- 
toare-sortatoare rotative ce vor 
sosi în curînd, se va obține pietri
șul pentru toate mărcile de betoa
ne din balast local.

Cea mai Importantă contribuție 
la reducerea prețului de cost o 
va aduce însă scurtarea termene
lor de execuție. In acest sens tre
buie arătat că în prezent toate blo
curile în execuție sînt încadrate 
cu lucrările în grafic, multe din 
ele fiind chiar avansate.
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lleliml ile zonă L f. 8. Petroșani
ANGAJEAZĂ IMEDIAT

— 2 lăcătuși de reparație a vagoanelor
— 2 lăcătuși de reparație ^Hlaje
— 1 sculier (reparație scule)
—- 1 turnător
Condițiile de salarizare sînt în conformitate cu 

prevederile indicatorului tarifar în vigoare.
Cererile de angajare se vor depune la sediul Ate

lierului de zonă C. F. R. Petroșani.

l№ le іеоаіаі utilaj miei Pelroiaai 
organizează în ziua de 23 aprilie 1964 

OH COHCURS PENTRU OCUPAREA URfflĂTOARI
— 1 post maistru construcții metalice
— 2 posturi maistru mecanic

Cererile de înscriere însoțite de celelalte acte se 
vor depune la secretariatul uzinei pînă la 10 aprilie 
1964. Actele ce trebuie depuse precum și celelalte condi* 
ții ce se cer concurenților sînt afișate la sediul uzinei.

'S'l POSTURI;

»l

it 
!!

Preparația cărbunelui Coroești 
angajează imediat:

— 1 mecanic de locomotivă calificat, 
posedînd autorizație de circulație generală

— 2 șefi de manevră calificați
— 2 manevranți calificați.

Pentru angajare și orice alte relații, cei interesați 
se vor prezenta la sediul Preparației cărbunelui Coroești.

ж

Rîndurile organizației de bază nr. 
8 de la mina Petrila se întăresc 
prin primirea de noi membri și 
candidați de partid dintre cei mai 
buni muncitorr din sectorul elec
tromecanic. In primele două luni 
ale acestui an au fost puse în 
discuția adunărilor generale opt 
cereri de primire în rîndurile mem
brilor și candidaților de partid, 
dintre care șapte cereri înaintate 
de utemiști.

Intr-o adunare generală a or
ganizației de bază, tinută în luna 
trecută, au fost puse în discuție 
cererile lăcătușului Sfetcu Cons
tantin și a strungarului Papp A- 
lexandru. In adunarea > generală 
comuniștii au arătat că tînărul 
Papp este bine pregătit din punct 
de vedere politic și ideologic, des- 
fășurînd o activitate însuflețită 
în organizația U.T.M., are o com
portare demnă fată de tovarășii 
săi de muncă. Tovarășul Svobo
da liberii; П, care a luat primul 
CUvîntul la discuții precum și co
muniștii Kozm- Andrei, Curican 

loan. Popa Silviu, Greu Victor au 
arătat meritele acestui tînăr, atitu
dinea lui înaintată față de munca. 
In urma discuțiilor purtate, adu
narea generală a hotărît ca tînă
rul Papp Alexandru să fie primit 
direct în rîndurile membrilor de 
partid. Cînd i s-a dat cuvîntul, 
tovarășul Papp a spus:

— Mulțumesc adunării generale, 
comuniștilor din organizația de 
bază care mi-au acordat încrederea 
să. fiu primit direct în rîndurile 
membrilor de partid. Pentru mine 
această zi a fost cea mai frumoa
să din viată. Voi căuta să fiu la 
înălțimea sarcinilor încredințate, 
să nu precupețesc nici un efort 
pentru a fi mereu la loc de frunte 
în întrecerea socialistă.

Intr-o altă adunare generală 
extiaordinară tinută spre șfîrșitul 
lunii trecute s-au primit noi mem
bri și candidați de partid. Candi
datul. de partid Vîlceanu Petru; 
care a cerut să fie primit iu rîn
durile membrilor de partid a fost 
criticat pentru lipsa de modestie. 

pentru atitudinea de delăsare ma
nifestată uneori, fiind astfel aju
tat de comuniști să se îndrepte, 
să-și îmbunătățească munca.

La discutarea cererii candidatu
lui de partid Szocs Iosif, care rce- 
rea să fie primit în rîndurile mem
brilor de partid au luat cuvîntul 
numeroși comuniști. Astfel, tov. 
Ambruș Nicolae, Czane Iosif, Dă- 
nescu Dumitru i-au recomandat să 
citească mai mult, să participe mai 
activ la discuțiile purtate în jurul 
problemelor ce se dezbat în adu
nările generale precum și la dis
cuțiile ce se poartă în cercul de 
învățămînt unde activează.

In această adunare a mai fost 
pusă în discuție și cererea de pri
mire în rîndurile candidaților de 
partid a tînărului Haidu Șandor. 
Și acestuia comuniștii Antal Er
vin, Folea Gabriel, Șardi Iosif și 
alții i-au .făcut propuneri prețioa
se privind activitatea de viitor.

L. MANEA 
corespondent

PROGRAM DE RADIO
15 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 12,00 Interpret! 
de muzică ușoară, 13,10 De toate 
pentru toți, 14,00 Muzică populară 
cerută de ascultători, 16,45 Trans
misiune sportivă, 18,30 Cărți care 
vă așteaptă, 19,00 „Am îndrăgit o 
melodie" — emisiune de muzică 
ușoară romînească, 20,05 Teatru 
la microfon. Premiera : „Omul cu 
mîrțoaga". Adaptare radiofonică 
după comedia iui Gh. Ciprian 21,25 
Muzică de dans. PROGRAMUL II. 
8,00 Clubul voioșiei, 9,00 Muzică 
din opere cerută de ascultători, 
11,00 Transmisiunea concertului 
orchestrei simfonice și a corului 
Filarmonicii de stat „George Enes- 
cu", 14,15 La microfon : Satira și 
Umorul, 17,00 Cîntece pe versuri 
de George Coșbuc, 18,30 „Album 
de muzică ușoară romînească", 

19,30 Premieră la Teatrul de stat 
do operetă „Prințesa circului" de 
Kălmăn (monîaj muzical), 20,20 
Vă invităm la dans, 21,30 Ce știm 
despre cărți, 21,45 Muzică de dans.

CINEMATOGRAFE
15 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
Pași spre lună; REPUBLICA: Jur
nalul Anei Frank; PETRILA ; Ve- 
niți ftiîine; LONEA : O fi asta dra
goste; LIVEZENI : Prietenul nostru 
comun; ANINOASA: Fecioara; 
VULCAN : Pescărușul negru; CRI- 
VIDIA: O slujbă sigură; LUPENI : 
Președintele centru înaintaș; PA- 
ROȘENI: Cerul n-are gratii; BÂR- 
BĂTEN1: Pisica de mare; URI- 
CANI : Mirajul.



■ft УЯОДЦЛ ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTJRI Й ULTIMELE ȘTIRI ft ULTIMELE ȘTIRI ft
г»

<Sf ІіиінііІпЛІІіімниГТ ІІШІІІІІІНІИЧ lllllltllllillllllll ІІІИІІІ

Declarația vicepresedinteiai 
BundestapulBi

KOLN 13 (Agerpres).
Intr-o declarație de politică ex

ternă făcută la 11 martie la tele
viziunea vest-germană, Thomas 
Dehler, vicepreședintele Bundesta- 
gului, a subliniat că este necesar 
ca guvernul de la Bonn să treacă 
la o revizuire ai politicii sale față 
de Uniunea Sovietică. El s-a pro
nunțat pentru îmbunătățirea re
lațiilor cu U.R.S.S. si a atras aten
ția că în urma propunerilor 
sovietice cu privire la un tratat 
de pace, guvernul R.F. Germane 
trebuie la rindul său să formule
ze propuneri corespunzătoare. Tho
mas Dehler s-a declarat, de ase
menea, împotriva legăturii unilate
rale a Germaniei occidentale cu 
N.A.T.O., care împiedică reunifica- 
rea. Germaniei.

- = ©=-

S.U.A. : Inundații 
în regiunea Louisville
NEW YORK 13 (Agerpres).
S-a anunțat că de pe urma inun

dațiilor care s-au produs în regiu
nea Louisville (S.U.A.) din cauza 
revărsării apelor rîului Ohio’ și a 
afluenților săi, nouă persoane și-au 
pierdut viața, peste 110 000 au ră
mas fără adăpost, iar pagubele 
sînt evaluate la mai multe milioa
ne de dolari. Apele riului au fost 
unflate ca urmare a unor ploi 
abundente, depășind cu mai bine 
de 5 metri cota de alarmă. Nivelul 
apelor continuă să crească. Arma
ta și garda națională împreună cu 
muncitorii serviciilor comunale în
cearcă să construiască un dig pen
tru a canaliza apele revărsate ale 
aiului.

Peste 27 000 de familii au fost 
evacuate. Guvernatorul statului 
Kentucky a cerut președintelui 
Johnson să declare regiuni lovite 
de dezastru 30 de districte care 
au avut de suferit de pe urma 
inundațiilor. O cerere similară a 
fost adresată președintelui de gu
vernatorul statului Indiana pentru 
21 de districte.

ți Camera
LONDRA 13 (Agerpres).
In ședința din 12 martie a Ca

merei Comunelor a luat cuvîntul 
liderul partidului laburist, Harold 
Wilson care, referindu-se la livră
rile de armament englez către 
R.S.A. a menționat că acestea de
pășesc cadrul acordului existent 
între guvernele ambelor țări și care 
prevede numai livrarea acelui ar
mament' care este necesar în mod 
exclusiv apărării externe.

O hotărîre
BRASILIA 13 (Agerpres).
După cum relatează corespon

dentul agenției Prensa Latina, pro 
curorul general al Braziliei, Valdir 
Pirez a declarat drept anticonstitu
țional articolul 58 din legea pri
vind alegerile, în virtutea căruia 
numeroși candidați pentru alege
rile în congresul național sînt res-

-- -------------©---------------

Sesiunea Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului

NEW YORK 13 (Agerpres).
Cea de-a 20-a sesiune a Corni 

siei O.N.U. pentru drepturile omu
lui continuă elaborarea proiectului 
unei convenții internaționale pri
vind lichidarea tuturor formelor 
de discriminare rasială. Delegatul 
S.U.A., Mariett'e Tree, a propus ca 
în proiectul de convenție să fie 
inclus un nou articol care să con
damne antisemitismul.

Reprezentantul U.R.S.S., P. D. 
Morozov, care a luat apoi cuvîn- 
tul, a sprijinit propunerea delega
tului S.U.A. Totodată el a propus 
o serie de amendamente la for
mularea americană în care para
lel cu antisemitismul este condam
nat Și nazismul. După cum a sub

---------- ©-------- —

PROCESUL DE LA DALLAS
DALLAS 13 (Agerpres).
Tribunalul din Dallas, unde se 

judecă procesul lui Jack Ruby, 
a audiat un al treilea psihiatru, 
citat de apărare. Martorul dr. Wal
ter Bromberg, a afirmat că Ruby 
a comis crimă sa în „stare de 
demență" și că el trebuie consi
derat drept un epileptic, un „ma
niac depresiv". Dr. Brombeg a pre
cizat că își bazează diagnosticul 
său pe faptele care i-au fost rela
tate de Jack Ruby însuși.

La o intervenție a procurorului 
Henry Wade, martorul a recunos
cut însă că dacă aceste fapte s-ar 
dovedi inexacte el nu și-ar mai pu

Comunelor
In altă ordine de idei, în ședință 

a luat cuvîntul și laburistul Arthur 
Henderson, care a cerut guvernu
lui englez să depună eforturi pen
tru realizarea unui acord, care 
să prevadă interzicerea totală a 
experiențelor nucleare, fără ins
pecție la fața locului, bizuindu-se 
pe mijloacele naționale de detec
tare.

Primul ministru Douglas Home

constructivă
pinși la înregistrarea pe liste sub 
motivul ca sînt membri ai Partidu
lui Comunist Brazilian.

Corespondentul menționează "ă 
aceasta hotărîre a fost adoptată în 
urma examinării de către procuro
rul general a plîngerilor prezentate 
de mai multi candidați.

liniat P. D. Morozov, nazismul și 
antisemitismul sînt idgate organic.

In încheiere delegatul sovietic a 
citat o serie de fapte din raportul 
secretarului general al O.N.U. și 
din alte documente, care atestă 
că în unele țări nazismul este o 
realitate tristă a zilelor noastre.

Comitetul luptătorilor din mișca
rea antifascistă de rezistentă din 
R.D. Germană a adresat Comisiei 
O.N.U. o scrisoare prin care cere 
ca acest organism al O.N.U. să in
cludă în proiectul de convenție cu 
privire la lichidarea tuturor forme
lor de. discriminare rasială, măsuri 
cu ajutorul cărora naziștii, ca pur
tători ai ideologiei rasiste să fie 
înlăturați din viața de stat și pu
blică din orice tară.

tea menține teza despre o „halu
cinație de moment" a acuzatului.

Dr. Bromberg a recunoscut, de 
asemenea că a mai depus în cali
tate de martor în două procese di
ferite în favoarea clienților avo
catului Melvin Belii și că acesta 
îl plătea cu „350 dolari pe zi plus 
cheltuielile, de întreținere".

Agențiile de presă remarcă că 
acuzarea a reușit să submineze 
teza apărării de a-1 prezenta pe 
Ruby drept un „alienat mintal", 
mai ales în urma depozițiilor din 
Ultima ședință făcute de o serie 
de medici specialiști.

Se crede că sîmbătă seara ju
riul va fi în măsură să se pronun
țe. In statul Texas, jurații hotă
răsc nu numai asupra culpabilității 
acuzatului, dar stabilesc și pedeap
sa. In mod practic judecătorul nu 
are în cursul procesului altă sar
cină decît de a hotărî dacă între
bările puse în cursul procesglui 
sînt sau nu admisibile și de a da 
juriului instrucțiuni juridice după 
pronunțarea pledoariilor. El nu are 
însă voie să ia față de jurați po
ziție în ce privește depozițiile mar
torilor.

In legătură cu evenimentele 
din Cipru

NEW YORK 13 (Agerpres).
La 12 martie, secretarul gene

ral al O.N.U., U Thant, a adresat 
Consiliului de Securitate un raport 
în legătură cu măsurile pe care 
le întreprinde pentru îndeplinirea 
rezoluției cu privire la Cipru. Se
cretarul general declară că for
țele O.N.U. vor fi trimise în Cipru 
„în decurs de 24 de ore sau în- 
tr-un termen apropiat de acesta". 
Efectivul acestor forțe va fi de 
7 000 de oameni. In raport se 
spune că planurile pentru trans
portarea rapidă a acestor conțin 
gente se află într-un „stadiu a- 
vansat" și că „detașamentul de 
avangardă aflat în Cipru a și luat 
măsuri în vederea dislocării forțe
lor O.N.U.". U Thant precizează 
că Brazilia a fost singura țară 
care a răspuns negativ cererii sale 
de a furniza unități pentru for
țele O.N.U. Celelalte șase țări au 
acceptat propunerea secretarului 
general, cerînd anumite explicații 
asupra misiunii forțelor O.N.U.. în 
Cipru.

Pe de altă parte, secretarul ge
neral anunță că problema desem
nării unui mediator în Cipru „se 
află încă în suspensie". El arată 
că a aflat că Turcia nu a fost de 
acord cu desemnarea diplomatului 
guatemalez Jose Rolz Bennett în 
această calitate, deși Ciprul, Gre
cia și Marea Britanie au acceptat 
propunerea secretarului general.

★
ATENA 13 (Agerpres).
Joi seara, anunță agenția Fran

ce Presse, la Ministerul de Exter
ne al Greciei a fost dat publici
tății răspunsul la apelul lansat la 
9 martie de secretarul general al 
O.N.U., U Thanț, în legătură cu 
normalizarea situației în Cipru. In 
comunicat se declară, potrivit 
agenției că „guvernul grec a 
făcut și ya face tot ce este posibil 
pentru aplicarea în cel mai scurt 
timp a hotărîrii Consiliului de Se
curitate în problema Ciprului". Pe 
de altă parte în comunicat' se a- 
preciază că Grecia consideră că 
„cu bunăvoință și fără intervenția 
străină, cele două comunități ale 
Ciprului — greacă și turcă — care 
au conviețuit în mod pașnic timp 
de secole pe insulă vor putea să 
coexiste în mod pașnic și în vi
itor.

Ж
NICOSIA 13 (Agerpres).
La Nicosia au răsunat' împușcă

turi izolate și s-a anunțat că doi 
ciprioți greci au fost răniți. La 
Ktima, după realizarea înțelegerii 
cu privire la încetarea focului, s-a 
menținut liniștea. Clerides, care 
este președinte a.i., în timpul vizi
tei la Atena a președintelui Ma
karios, a declarat că autoritățile 
au preferat să încheie acordul de 
la Ktima pentru a evita pierderea 

de vieți omenești, lăsînd ca pro
blema dezarmării ciprioților turci 
din oraș șă Чіе rezolvată mai tîr- 
ziu.

Guvernul cipriot a dat publicită
ții o notă de protest împotriva a- 
numitor pasaje din declarația fă
cută de ministrul englez pentru 
problemele Commonwealthului și 
coloniilor, Duncan Sandys, în Ca
mera Comunelor.

Corespondentul din Atena al a- 
genției France Presse anunță că 
un avion militar turc a violat spa
țiul aerian al Greciei în regiunea 
Traciei orientale.

La New York, la sediul O.N.U., 
secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a avut o întrevedere cu mi
nistrul de externe canadian. Paul 
Martin, în cursul căreia i-a adus 
la cunoștință acceptarea de către 
Canada de a participa la forța in
ternațională O.N.U. ce urmează SȘ 
fie trimisă în Cipru. La Ottavfe, 
primul ministru Lester Pearson a 
declarat după o ședință a Cabi
netului canadian — potrivit agen
ției U.P.I. — că unitățile canadiene 
sînt gata să plece sub egida 
O.N.U. în Cipru.

La Londra, ambasadorul Finlan
dei în Anglia, Tuominen, a avut 
o întrevedere cu lordul Carring
ton, ministru adjunct de externe, 
în legătură cu cererea adresată 
Finlandei de a. participa la forța 
internațională a O.N.U. pentru Ci
pru.

★
ANKARA 13 (Agerpres).
Ministrul Afacerilor Externe al 

Turciei a dat publicității vineri 
dimineața un comunicat îfl care 
se subliniază că, „Avînd în vedere 
situația nou creată ca urmare a 
incidentelor, care nu încetează să 
se producă în Cipru, guvernul tur<* 
a considerat necesar să adresezd 
în noaptea de joi spre vineri ar
hiepiscopului Makarios, președin
tele Ciprului, o notă cu caracter 
de avertisment". Copii ale acestei 
note au fost remise ambasadorilor 
Statelor Unite, Marii Britanii și 
Greciei la Ankara.

Autoritățile turcești au adresat, 
de asemenea, un mesaj secretarului 
general al Națiunilor Unite, U 
Thant.

Aceste documente ale guvernului 
turc au survenit după o intensă 
consultare ministerială în proble
ma Ciprului. Membrii guvernului 
au fost primiți de către președin
tele Republicii, generalul Cemal 
Gursel. Ministrul afacerilor exter
ne, Erkin, a convocat succesiv pe 
ambasadorii Statelor Unite și An
gliei. Presa din Ankara anunță joi 
dimineața — potrivit agenției Fra- 
ce Presse — că trupele turcești 
vor interveni în 48 de ore, dacă 
nu se va pune capăt incidentelor 
sîngeroase din Cipru.

Harold Wilson a cerut din nou 
în numele opoziției laburiste ca gu
vernul să dea asigurări că livră
rile de armament pentru R.S.A. se 
vor limita numai la acele arme 
prevăzute de acordul sus-mențio- 
nat. Premierul 1 britanic Douglas 
Home a refuzat să răspundă la a- 
ceste cereri.

Ședința parlamentului nigerian
LAGOS 13 (Agerpres).
La Lagos s-a deschis sesiunea 

parlamentului nigerian. Luînd cu
vîntul, Nnamdi Azikiwe — preșe
dintele republicii — s-a referit la 
politica externă a tării. El a de
clarat, că Nigeria va -.ontinua și 
pe viitor să acționeze în spiritul 
măsurilor menite să promoveze u- 
nitatea africană, în spiritul prin
cipiilor Cartei Organizației unită
ții africane, al principiilor de nea

a respins cererea Iui Henderson, 
motivînd că în domeniul detectării 
exploziilor nucleare nu ar exista 
încă realizări științifice de natu
ră să justifice încheierea unui 
tratat cu privire la interzicerea tu
turor experiențelor nucleare fără 
măsuri corespunzătoare de inspec
ție..

©---------------  

mestec în treburile interne ale altor 
state. Nnamdi Azikiwe a spus că 
guvernul său va continua să co
opereze cu alte state africane și în 
primul rînd, cu țările vecine.

Președintele a subliniat, de ase
menea, în discursul său că Nige
ria sprijină conferința mondială 
pentru comerț și dezvoltare ce ur
mează să aibă loc la Geneva.

Pe plan intern el a preconizat 
dezvoltarea economică =i întărirea 
capacității de apărare a tării.

BERLIN. La 11 martie, ~Waltei 
Ulbricht, președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, a primit 
o delegație parlamentară italiană, 
condusă de senatorul Fernando 
Schiavetti . După cum transmite 
A.D.N., in cursul convorbirilor, 
care a avut loc cu acest prilej, au 
lost abordate probleme ale dez
voltării relațiilor economice dintre 
R.D.G. și Italia.

LONDRA. Joi а sosit la Lon
dra dr. Borg Olivier, primul minis
tru al Maltei, pentru reluarea dis
cuțiilor întrerupte la sfîrșitul lunii 
februarie în legătură cu acordarea 
independentei insulei, prevăzută 
pentru 31 mai. In acest scop pr j- 
mierul Maltei se va întîlni cn 
Duncan Sandys, ministrul de stat 
pentru relațiile cu Commonwealthul 
și pentru colonii.

DELHI. Ministerul de Externe ai 
Indiei a anunțat că Ludwig Erhard, 
cancelarul R.F.G., a acceptat in 

principiu invitația premierului in
dian, Jawaharlal Nehru, de a în
treprinde o vizită oficială în India. 
Data urmează să fie hotărîtă de 
cele două guverne.

KUALA LUMPUR. In prezent se 
fac eforturi în vederea includerii 
Federației Malayeze în pactul 
S.E.A.T.O. Comandantul aviației 
tailandeze, mareșalul Dawee Chul- 
lasab, se află la Kuala Lumpur cu 
scopul de a discuta cii autoritățile 
malayeze această problemă. El a 
declarat că „dacă malayezia do
rește să intre în S.E.A.T.O. ea ar 
fi salutată"

LONDRA. Potrivit datelor publi
cate la 12 martie de Ministrul 
Transporturilor al Angliei, în 1963 
în țară a crescut din nou numărul 
victimelor accidentelor de circula
ție. In anul care a trecut, 6 922 
de persoane au murit in astfel de 
accidente, iar 356 179 au fost ră
nite. Cifra accidentelor reprezintă 

o creștere cu 4 la sută față de 
1962.

BEIRUT. Libanul va participa ac
tiv la Conferința O.N.U. pentru , co
merț și dezvoltare, care se va des
chide în curînd la Geneva.

Delegația libaneză, scrie ziarul 
„Beirut Al-Masa", s-> va pronunța 
în cadrul conferinței pentru întă
rirea colaborării economice mon
diale. ț

SANAA. In Yemen au fost emise 
primele bancnote din istoria țârii. 
Pînă în prezent nu au circulat de
cît monezi. Ministrul de finanțe al 
Yemenului a declarat că prin emi
terea bancnotelor, care au o valoa
re de: 5 și 10 riali s-a îmbunătățit 
circulația monetară a tării.

BUENOS AIRES. Teroriștii din 
ciganizația fascistă „Tacuara" din 
■Argentina au dezlănțuit zilele aces
tea prcigromuri în cartierele Norte 
si Belgrano din Buenos Aires Au 
fost atacate magazine, restaurante 
și alte localuri apartinînd evrei
lor. Teroriștii au aruncat bombe 
și au incendiat Aiaș tnutte HMiti.
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