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Zilele trecute în sala 
țe a preparației Petrila 
o festivitate deosebită, 
prilej, colectivelor secțiilor și sec
toarelor, muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor care au obținut 
cele mai bune rezultate în lupta 
pentru realizarea
plan pe 1963 li s-au 
plome și 
întrecerea

Diploma 
întrecerea 
sectorului
anul 1963 cu cele 
zultate. Cu diploma 
tașă a fost distinsă 
re (linia normală),
brigăzi și echipe fruntașe au pri
mit cele conduse de tov. Cibian 
Adam. Irimie Aron cît și echipele 
conduse de Rad Gheorghe, Gîlcă 
Ioan, Dumitrescu Dumitru 
Aurel, Hedeșan Ioan, 
lacsek Eugen, Butuza Pavel,
total au fost înmînare peste 170 
distincții de fruntași preparatori
lor evidențiat! lună de lună în 
întrecerea socialistă.

PETRU GĂINĂ 
corespondent

Ianc 
Sed- 

In

Succese de seamă în lupta 
pentru mai mult cărbune

Cu planul trimestrial 
îndeplinit

se de comuniștii Policiuc Dionisie, 
Burdea Nicolae, Farkaș loan și 
Bălănesc Mănăilâ.

Măsuri pentru sporirea vitezelor 
de avansare în abatajele frontale

Minerii lupeneni au înregistrat 
în ultimul timp unele realizări 
de seamă pe linia sporirii 
zelor de avansare în abatajele 
tale. Imbrățișînd cu căldură 
nisa avansată, organizînd mai

condițiile mecanizării 
minerii frontalișți au 

atingă - în unele abataje 
avansare cu mult spo- 

productivitate

vite-, 
fron- 
teh- 
bine

munca în 
complexe, 
reușit să 
viteze de
rite, realizînd și o 
ridicată.

Preocupările, eforturile colecti
vului minei s-au îndreptat, îndeo
sebi, spre organizarea judicioasă 
a muncii, spre folosirea din plin 
a tehnicii noi pentru a realiza 
viteze de două fîșii pe zi. Primele 
încercări în această direcție s-au 
făcui încă în anul trecut, în aba
tajul frontal din panoul I al stra
tului 18, blocul IV. Acest abataj 
a fost dotat cu un plug static de 
cărbune și a fost susținut metalic 
cu stîlpi hidraulici și grinzi în con
solă. In scopul 
nizării 
Și 
a 
în 
în

îmbunătățirii orga- 
comisia inginerilor 

din cadrul minei 
studiu care a pus

ca 
noii 

cu

de
și 
se 
pe

Minerii din sectorul 
Lonea, dau dovadă de 
nicie la locurile lor de 
urmare sectorul își sporește 
tenit realizările, situîndu-se 
pe primul loc în întrecerea 
listă pe exploatare.

In perioada care a trecut
nul acesta, colectivul sectorului a 
livrat economiei noastre naționale 
3 603 tone cărbune energetic peste 
plan. La aceste realizări un aport 
prețios l-au adus brigăzile condu-

I al minei 
multă hăr- 
muncă. Ca

necon- 
astfel 
socia»

din a-

Studii și măsuri 
pentru combaterea 

îmbolnăvirilor 
profesionale

Institutul de igienă și protecția 
muncii din București efectuează 
în prezent cercetări în legătură cu 
combaterea îmbolnăvirilor profe
sionale provocate de pulberi in
dustriale. Astfel, au fost' cercetate 
exploatări miniere din Valea Jiu
lui, Baia Mare, Brad, precum și 
mari centre metalurgice din țară, 
stabilindu-se concetrația pulberilor 
si caracteristicile lor. Pe baza 
constatărilor făcute, au fost luate 
măsuri privind protecția muncii, 
cum ar fi introducerea perforaju- 
lui umed în exploatările miniere, 
metode moderne de eliminare a 
prafului — ventilații, izolări, etan- 
șizări — 
etc.

Numai 
efectuat 
te 20 000
logice pe baza cărora s-au aplicat 
din timp tratamentele si măsurile 
necesare.

Colectivul institutului întreprin
de, de asemenea, cercetări, privind 
bazele teoretice de combatere a 
pulberilor. Astfel s-a studiat gra
dul de reținere in organismul h- 
man a diferitelor pulberi in func
ție de concentrația și dimensiunile 
lor. In urma acestor studii, s-au 
pus bazele unei combateri eficente 
a pulberilor prin folosirea de sub
stanțe speciale (tensioactive) in
troduse în apa de foraje.

(Agerpres).

controlul medical period!

in ultimii doi ani, s-au 
în centrele miniere pes- 
de examinări microradio-

8 279 tone de cărbune 
peste p:an

minei Ur-icani 
de 8 279. A- 

de la începu- 
în 21 martie,

au extras și

In ziua de 21 martie a. c. pe gra
ficul de producție al 
a fost trecută cifra 
ceasta înseamnă că 
tul anului și pină 
minerii exploatării
trimis patriei 8 279 tone de căr
bune cocsificabil peste prevederile 
planului de producție, ceea 
constituie un frumos succes, 
remarcat că acest spor de produc
ție a fost realizat pe seama creș
terii continue a productivității 
muncii. Majoritatea brigăzilor din 
abatajele exploatării și-au îndepli
nit și depășit 
lunare.

In 
s-au 
rele 
I a

sarcinile de plan

acestor succese 
minerii din sectoa-

obținerea 
evidențiat
I și II. Colectivul sectorului 
trimis la ziuă 4 698 tone căr

bune peste plan, iar cel al secto
rului II 3 581 tone 
fruntea luptei pentru sporirea pro
ducției de cărbune s-au situat în 
permanență vrednicele brigăzi con
duse de tov. Rudic Constantin, Bur
dea Niță, Cîrciumaru Victor, Polo
boc Constantin și altele.

cărbune. In
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Printre deschizătorii noilor 
drumuri subterane de la mina 
Petrila se numără și minerii 
din brigada condusă c)e Kalath 
Otlo din sectorul de Investiții. 
In prezent brigada 
circuitul puțului orb 
orizontul XVI.

IN CLIȘEU: 
din brigadă la 
că, lucrind la 
nerii galeriei.

execută 
nr. 12.

Cîțiva 
locul de шип- 

montarea susți-

mineri

muncii 
tehnicienilor 

întocmit un
evidență posibilitățile existente
abataj spre a folosi cît' mai 

productiv timpul de lucru. Pe baza 
studiului s-a elaborat și o plano- 
gramă de lucru pentru extragerea 
a două fîșii pe zi. Pe baza noii 
organizări, efectivul brigăzii a 
fost împărțit 
buri, fără a 
cializarea pe 
s-a asigurat 
complexe a 
schimb putînd executa operația ur
mătoare. Noua organizare și-a do
vedit pe deplin eficacitatea. Dacă 
în lunile dinaintea aplicării 
aceeași dotare tehnică, s-a 
o viteză de avansare în 
de abia 19-26 m. pe lună, în 
lună după organizarea muncii du
pă metoda 
avansarea a 
ca rn lunile 
la 43—47 m.

In luna februarie 1964 s-a tre
cut la organizarea muncii după 
această metodă și în abatajul fron 
tal din panoul 2 al straiului 15 
blocul VI. Aici se folosește com
bina cu tamburi 1 K52-M, în com-

brigăzii
egal în trei schim- 

se tine cont de spe- 
operații. In acest fel 
posibilitatea instruirii 
muncitorilor, același

ei, cu 
atins 

abataj 
prima

brigăzii complexe 
crescut la 34;5 m„ 

următoare" să ajungă 
pe lună.
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trecute, drumul care 
îtnpînzit de oameni 
Erau salariati ai mi- 
— recrutați de către 
al exploatării să de-

Intr-una din diminețile 
duce la mina Petrila era 
îmbrăcați în haine curate, 
nei — peste 100 la număr 
comitetul de Cruce Roșie
vină donatori de sînge onorifici.

Sălile de ședințe ale minei, cu această oca
zie, au primit o altă destinație. Una dintre ele 
a devenit sală de așteptare, alta de consultație 
medicală, iar a treia s-a transformat 
de recoltare a sîngdlui.

Cițiva dintre noii donatori de sînge 
Dumitrașcu Ilie, miner la sectorul III,
Gheorghe, miner la sectorul V, Marcau Cornel, 
miner la sectorul XI, Romoșan Gheorghe, ingi
ner la sectorul IV, Pândele Petru, funcționar ș.a.

în centru

onorifici î
Hănceanu

Trei din cei peste 100 donatori, în momentul donării sîngeluî’.

plex cu susținere metalică 
grinzi în consolă. Pe baza 
tehnologii, de flux continuu 
brigada complexă, se prevede atin
gerea unei viteze de avansare іи 
trimestrul II 1964 de 50 m./lună- 
Pe această cale se vor realiza și 
indici tehnico-economici superiori. 
Pentru menținerea acestei viteze 
avansare, este necesar insă ca 
în abatajul frontal adiacent să 
treacă la organizarea muncii
bazai noii tehnologii, spre, a- men
ține decalajul prevăzut în normele 
de exploatare. In acest scop însă 
exploatarea trebuie dotată cu o. 
combină asemănătoare.

Experiența cîștigată în stratul 18 
constituie un indiciu Că și în stra
tul 17, unde dotarea va fi asemă
nătoare, se vor putea realiza vi
teze de avansare sporite, chiar 
de două fîșii pe zi. Condiția, — 
asigurarea exploatării cu stîlpi ne
cesari susținerii abatajului. Posibi
lități de extindere a inițiativei de 
a realiza o viteză de două fîșii 
pe zi există și în stratele cu în
clinare care permit transportul 
cărbunelui, în abataje prin cădere 
liberă. Asemenea abataje sp pot 
pregăti în stratul 13 blocul VI.

Schimbarea proceselor tehnolo
gice la unele operații, extinderea 
fluxului continuu în brigăzi com
plexe, introducerea transportoare
lor blindate și a susținerii meta
lice cu > grinzi în consolă și stîlpi 
hidraulici, precum și a utilajelor 
moderne pentru tăierea cărbune
lui pot crea condiții pentru obți
nerea de viteze sporite și în aba
tajele frontale din celelalte strate. 
In prezent prin dotarea! existenta 
la mina Lupeni
pentru atingerea vitezei de două 
fîșii pe zi în 5 abataje frontale.

Cu sprijinul C.C.V.J., prin dota
rea exploatării cu utilajele nece
sare și prin intensificarea preocu
pării colectivului exploatării ’ pen
tru îmbunătățirea organizării’ nfan- 
cii, pentru aplicarea unei tehno
logii avansate, la mina
există reale posibilități pentru 
tinerea unor realizări tot. mai 
semnate în sporirea vitezelor 
avansare în abatajele frontale.

I. D.

sînt posibilități

Lupen i 
o»- 
în- 
de

Examinarea medicală înainte de donare.
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Âl Vll-lea concurs al formațiilor artistice de amatori

Se putea și mai bine

»

AVANCRONICA

„Gaițele" în curînd pe scena 
teatrului nostru

KTu de mult, s-a încheiat fazi 
interîntreprinderi a celui de-al 
Vll-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori. In prezent for
mațiile care s-au clasat pe pri
mele locuri sînt angrenate in faza 
orășenească (raională) a concursu
lui. In cele ce urmează îmi pro
pun să arăt citeva clin concluziile 
juriului, din care am făcut și 
eu parte, pe marginea felului cum 
s-au prezentat brigăzile artistice 
de agitație din orașul Petroșani. 
Rezultatele concursului sînt acum 
cunoscute. In urma barajului ținut 
de curînd între brigăzile artistice 
de agitație ale complexului sani
tar și T,A.P.L. pentru ocuparea 
locului întti, pe locul I s-a clasi
ficat brigada de agitație a com
plexului sanitar, pe locul II cele 
ale T.A.P.L. și I.C.M.M., iar pe 
locul III cea de la U.R.U M.P.

Ca o remarcă îmbucurătoare 
este faptul că la actualul concurs, 
spre deosebire de altele, au parti
cipat un număr mai mare de bri
găzi artistice de agitație care dis
pun de multe elemente talentate 
S-au remarcat cu acest prilej tova
rășii dr. Ghită Florin și dr. Dan 
Aurel, dr, Lepădatu Maria, Marcu 
Gheorghe, Maftei Mariana, Piesa 
Minerva si dr. Samoilă loan -- 
animatorul brigăzii, toți de la com
plexul sanitar, Drapenotîs Petre, 
Mărgineanu Dina, Dumitru Nico- 
lae și Bădescu Adriana din briga
da artistică de agitație a T.A.P.L., 
Vasiu Ioan de Ia U.R.U.M.P. și 
mulți alții.

Dacă însă din punct de vedere 
numeric brigăzile artistice de a- 
gitatie din orașul Petroșani au 
crescut, nu același lucru îl putem 
spune și din punct de vedere ca- 
litativ-artistic. Spun acest lucru 
întru cit multe brigăzi și chiar din 
cale care au ocupat locuri frun
tașe s-au prezentat mai slab, nepre
gătite. La majoritatea dintre, ele 
ș-a simțit lipsa unui îndrumător, a 
unui instructor artistic calificat, cu 
pregătire de specialitate. Cred că 
această lipsă putea fi ușor înlătu
rată dacă ne gîndim că în Petro
șani, funcționează colectivul tea
trului de stat care putea da 
un ajutor substantial artiștilor a- 
matori. Qri, după cum a reieșit’ 
din discuții, comitetele sindicatelor 
nu au profitat de acest lucru. De

Acțiunile cu curtea — mijloc de sporire 
a numărului cititorilor

La activitatea culturală ce se 
desfășoară în cadrul clubului mun
citoresc din Aninoasa participă 
mulți salariați ai minei, gospodine 
ba chiar și pionieri și elevi, Unii 
dintre prietenii clubului activează 
In echipa de teatru, alții în forma
ția de dansuri, orchestre sau fan
fară ori în brigada artistică de a- 
gitație. Cei mai mulți prieteni îi 
are insă biblioteca. E și normal, 
Cu fiecare an care trece, tot mai 
mulți oameni ai muncii, indiferent 
de profesie, țin să-și satisfacă se
tea de cultură sorbind din izvorul 
nesecat al cărților.

Biblioteca clubului din Aninoa
sa pune la dispoziția prietenilor 
cărții opere literare după gustul 
fiecăruia. Cele aproape 18 700 vo
lume stau mereu la dispoziția ci
titorilor. Și numărul cititorilor 
crește mereu, In cele aproape trei 
luni scurse din acest an. numărul 
lor s-a ridicat la aproape 700, iar 
al cărților citite a trecut de 3400, 
Ce a contribuit la atragerea da 
noi cititori și cultivarea gustului 
pentru literatură ? Fără îndoială 
că o contribuție substanțială au 
avut-o în această direcție acțiu
nile organizate cu cartea. Aceste 
acțiuni nu s-au făcut la înttmpla- 
re ci fa mod organizat, tinîndu-se 
soaafa de cărțile nou apărute și 

aceea se impune de primă urgen
ță ca pe lingă fiecare brigadă ar
tistică de agitație să fie repartizai 
cite un actor al teatrului. Asta 
pe de o parte pentru a elimina 
unele deficiente care se mai mani
festă, iar pe de altă parte să le 
pregătească mai bine pe cele care 
ne vor reprezenta la faza supe
rioară unde este de fapt în joc 
mîndria Văii Jiului.

Unele lipsuri s-au manifestat în 
ceea c« privește textul programu
lui, lipsuri pe care oricît de ta- 
lentați ar fi fost artiștii amatori, 
nu le-ar fi putut suplini.

Bunăoară, în textul brigăzii ar
tistice a complexului sanitar, au 
fost prea multe generalități, nu s-a 
reliefat munca desfășurată zilnic 
de lucrătorii medico-sanitari, a 
cam lipsit critica, cu alte cuvinte 
a cam lipsit elementul... con
cret. Oare nu cred că la com
plexul sanitar nu sînt și... lipsuri. 
Autorii textului au fugit prea mult 
după efecte de moment, neglijînd 
esențialul și însăși scopul unei 
brigăzi. Pare poate de mirare că 
o brigadă cu atîtea lipsuri a ocupat 
totuși locul I. Locul ocupat l-a ob
ținut însă pe merit, ea fiind su
perioară celorlalte brigăzi. S-ar 
putea vorbi foarte multe lucruri 
bune despre această brigadă dar 
nu am făcut acest lucru întrucît 
am crezut necesar să insist asu
pra lipsurilor care mal dăinuie, 
pentru a fi lichidate cît mai grab
nic, iar la faza orășenească за se 
prezinte cît mai bina.

Au fost și texte bune ca cele ale 
brigăzilor TiA.P.L. și după părerea 
mea a I.C.M.M. Aici însă s-a sim
țit lipsa îndrumării artistice. Deși 
ele dispun de elemente talentate, 
din cauza lipsei de îndrumare, miș
carea, jocul, exprimarea textului 
a lăsat de dorit, lucru ce de altfel 
le-a adus numai locul II.

Am arătat aici doar cîteva din 
carențele care s-au manifestat la 
acest concurs, Desigur că ele au 
fost mai multe. Sper că. comi
tetele sindicatelor au tras ele în
șele concluziile necesare pentru ca 
p« viitor activitatea brigăzilor $ă 
fio mai bună.

MIRCEA ZABALOS 
actor, Teatrul de stat 

„Valea Jiului" Petroșani

problemele pe care le abordează 
de operele titanilor literaturii uni
versale, precum și de lucrările teh
nice cu specific mineresc cu apli
cabilitate in producție.

In cele două luni scurse din a- 
cest an, biblioteca clubului din A- 
ninoasa a prezentat 12 recenzii. 
Printre acestea se numără recen
ziile la romanele „Bogăția unui să
rac" de FI, Grecea, „Elemer Gan
try" de Sencleire Leiws, „Tatăl 
meu, tovarășul meu" de Castro 
Balthazar, „Ideile nu mor nici în 
sicriu" de I, Popescu șl altele,

Prezentarea recenziilor nu s-a 
făcut numai în sala de lectură a 
bibliotecii ei și la stația de ampli
ficare a minei sau la cea de ra- 
dioficare din comună. Această for
mă de prezentare a cărții a făcut 
ca recenziile să fie ascultate de 
mulți oameni al muncii, și ele au 
avut un efect pozitiv. După prezen
tarea recenziei unei cărți, aceasta 
a fost mult mal mult căutată de 
cititori decît înainte. Ar fi util ca 
această formă de prezentare a căr
ții să se extindă și la bibliotecile 
unde nu se practici,

Militînd pentru realizarea de 
viteze mari de avansare la lucră
rile de pregătiri, colectivul biblio
tecii, în «elaborare cu cabinetul 
tehnic al minei a organizat o re

Zilnic la biblioteca clubului sin
dicatelor din Petroșani se perinda 
zeci de cititori. Ei găsesc aici cărți 
pentru toate vîrstele și pentru 
toate gusturile.

Iată în clișeu,' un instantaneu 
de la biblioteca clubului.

, —*0=—

Joie de tineret model
Joile de tineret sînt așteptate 

cu multă plăcere de către tinerii 
muncitori din orașul Petroșani. Și 
aceasta nu numai pentru că li se 
oferă posibilitatea să danseze și 
să se distreze ci și pentru faptul 
că în cadrul lor au multe de în
vățat.

De curînd din inițiativa Comi
tetului orășenesc U.T'.M, și a Co
mitetului U.T.M. de la U.R.U.M.P. 
a fost organizată în sala clubului 
muncitoresc al sindicatelor, o joie 
de tineret model, închinată tineri
lor fruntași în întrecerea socia
listă pe anul 1963. In cadrul aces
teia, tovarășa Tițescu Maria, pro
fesoară la Școala generală de 8 ani 
nr. 4 a tinut în fața tinerilor, expu
nerea intitulată' „Grigote Antipa”. 
Ea a fost ascultată cu viu interes 
de cei prezenti.

C. IOAN 
corespondent

venzie cu ierna „Metode noi de 
săpare a lucrărilor miniere''. îm
bogățirea cunoștințelor în ale mi
neritului, prin prezentarea de ase
menea recenzii, îmbinate cu expe, 
rienta acumulată în producție dă 
rezultate bune. Lucrînd la o gale
rie dublă, brigada condusă de Ga. 
boș Alexandru a realizat într-o 
singură lună o înaintare de peste 
80 de metri liniari față de 64 de 
metri cît avea planificat.

In vederea pătrunderii cărții în 
rindurile minerilor, colectivul bi
bliotecii s-a preocupat ca în ca
drul fiecărui sector sau secție să 
fie înființată cîțe o bibliotecă mo
bilă. In prezent, în cadrul exploa
tării există 15 asemenea biblioteci. 
La înzestrarea acestor biblioteci 
s-a tinut seama de specificul mun- 
oii în sectorul respectiv, de pro
blemele puse în fată de procesul 
de producție.

Un interes deosebit în buna 
desfășurare a activității blbliote- 
cilor mobile îl depune tovarășul 
Cadar Constantin, responsabil cu 
bibliotecile mobile și responsabil 
voIuBtar la cea din sectorul IX. El 
a înregistrat în lunile ianuarie-fe- 
bruarle 34 de cititori din cadru' 
sectorului, care au împrumutat 9(! 
de cărți de la biblioteca mobilă 
Rezultate bune a obținut Și bibl>

»
♦ ♦♦
♦
♦
♦
» La numai trei decenii de la a-
r parițla ei, putem considera câ 
J „Gaițele'' lui Al. Klrițescu și-au 
: asigurat locul în patiimoniul dra- 
? maturgiei clasice romînești, De 
i aceea, monlînd piesa, teatrul nos
♦ tiu încearcă sa aducă lin orna
♦ glu creatorului ei și să pună l> 
» lumină o operă valoroasă.
♦ De mare virulentă satirică, de (■ 
? valoare literară incontestabilă. 
J comedia lui Kirițescu, clădită pe 
i o clară înțelegere a societății In 
t core a trăit, alimentată cu un 
», spirit de revpliă al bunului simt,
♦ se apropie, mai mult dec.it orice 
T altă operă apărută tn prima ju- 
J mătate a secolului nostru, de spi- 
ș ritul comediei clasice caragialiste
♦ „Gaițele'1 se înscriu tn paginile 
! dramaturgiei romînești drept o 
! operă care demască trăsăturile 
j morale și sociale caracteristice 
i claselor exploatatoare.
♦ La Petroșani „Gaițele" lui Al. 
! Kirițescu vin sd amplifice succesul 
? sutelor de spectacole, căre du con- 
j saorat-o pe scenele multor teatre 
, din tară.
♦ Realizarea spectacolului petroșă- 
J nean a fost încredințată unui mă- 
I nunchi de' actori, cpnștlențl de 
i

Pe ecranele olnBmatografe’or din Petroșani

I C A R I E X - В 1

IN CLIȘEU : O secvență din film.

teca mobilă de la atelierul meca
nic al cărei responsabil este ute- 
mistul Săcăluș -Petru.

Pătrunderea cărții tehnice nu se 
face insă în mod suficient în sec
toarele direct productive. Sînt pu
tini minerii, ajutorii mineri și va
gonetarii din abataje și pregătiri 
care citesc cu regularitate cărțile 
tehnice. Colectivul bibliotecii va 
trebui, pe viitor, să-și îndrepte ac
tivitatea și în această direcție.

O frumoasă activitate desfășoa
ră și cele 3 biblioteci de casă pre
cum și cea de la căminul tineri
lor. Un exemplu: Tovarășa Grosu 
Margareta a atras la biblioteca de 
casă, a cărei responsabilă este, pe 
toți locuitorii străzii. Dar trei bi
blioteci de casă sînt mult prea pu
ține tntr-o comună de mărimea 
Aninoasei și care are un pronun
țat caracter Industrial. Va trebui 
deci pus umărul spre a se înfi
ința noi biblioteci de casă, iar 
noile responsabile să fie sprijinite 
în activitate.

Folosind în -continuare metodele 
practicate pînă în prezent, orga- 
nizînd în fiecare duminică dimi
neți de basme pentru copil, vitri
ne cu cărți și alte forme de popu
larizare a cărții, colectivul biblio
tecii clubului din Aninoasa va 
obține noi succese în atragerea 
salariațjlor minei, gospodinelor și 
copiilor spre această formă plăcută 
de petrecere a timpului liber și 
culturalizare.

saicina ce ie revine. Montat în 

♦
i
t
I
*
i
♦ 
Ș 
ț

regia lui Al. Miclescu, în ca- * 
drul plastic conceput de see подr a- î 
iul clujean, T. Th. Ciupe, spec- * 
tacolul sperăm să găsească în i 
Mia Macri o interpreta datată cu * 
toate calitățile necesare maestri- * 
tului portret realizat de AI. Kin- * 
tescu, cel al Aneteî Duduleanu. * 
Expresivul triptic este întregit de ] 
Teodora Lazăr în Zoia și Maria * 
Dumitrescu în Lena.

Lumea „Cuibului de viespi" — 4 
cum își intitulase inițial autorul * 
piesa — este completată de Wan- t 
da, in interpretarea Astrei Mi- i 
clescu, de Margareta Aldea 'Mi- s 
oara Păcuraru), de Collete Du- І 
duleanu (Viorica Suciu-Tilorj, de t 
Freulein (Dana Pantazopol), pre- * 
cum și de frații Georges și Iana- i 
che, primul găsind două expresii j 
tn realizările lui Constantin Possa ’ 
Si Mircea Zăbalon, al doflea tn- J 
truchipat de Alex. Zecu. i

Alături de ei, sporind contras- * 
tui de comic și caracter, Mircea J 

Aldea este interpretat de L/Ап- ș 
ghelescu-Moreni, iar Zamfira, de ■ 
Paulina Codreanu. i

D. CĂPITANU ««

„Icarie X-Bl" • 
producție a stu
dioului din Bar- 
randov (R. S. 
Cehoslovacă), es
te un film de a- 
aventuri științifi- 
co-fantastice care 
anticipează una 
din cuceririle vi
itorului : zborul o- 
mului pe alte pla
nete.

Urmărim în 'film 
zborul navei cos
mice Icarie X-Bl 
un adevărat oră
șel cosmic din a- 
nul 2163, indrep- 
tîndu-se spre pla
neta „Alfei-Cen- 
tauri" unde <e 
presupune că ar 
exista viată.

La capătul a nu
meroase peripeții 
cei 40 de membri 
ai expediției cos
mice î n t i I n e s c 
Steaua Albă pe 
care descoperă for
me de viată.

Filmul va rula pe ecranul cine
matografului „7 Noiembrie'' ince- 
pînd cu data de mîine, 23 martie.

Medicamentul 
care ucide

Incepînd cu data de 24 martie, 
prietenii filmului vor avea ocazia 
să vizioneze pe ecranul cinema
tografului „Republica" filmul „Me
dicamentul care ucide", o produc
ție a studiourilor „Defa" Berlin 
(R.D.G.).

Bazate pe fapte autentice fil
mul, gen polițist. își axează intri
ga pe demascarea afacerilor mur
dare ale unui concern de medica
mente din R.F.G. Acesta produsese 
calmantul „Dorsan" care, adminis
trat femeilor gravide, a provocat 
nașterea unor monștri. Pentru a 
mușamaliza scandalul, conducătorii 
concernului îl ucid pe doctorul 
Băcker, inventatorul medicamentu
lui. în scopul de a arunca apoi 
toată vina asupra lui. De crimă este 
apoi învinuit un cetățean găsit 
lingă mort

Polițistul Weber, care cercetea
ză cazul, este hotărît să descopere 
adevărul, deși între timp judecă
torul de instrucție fiind mituit în
cearcă să claseze dosarul.

Weber descoperă în cele din 
urmă că atît doctorul Băcket cît 
și Elmers, fuseseră asasinați de 
redactorul Wilhelrai. Acesta fost 
fascist, apăra interesele concer
nului.
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Zi de zi — decada de decadă I
Anul trecut, sectorul IV al mi 

net Lonea nu și-a realizat sarcinile 
de plan. Este adevărat că minusul 
a fost mic, de numai 10 tone. In 
urma prelucrării cifrelor de plan 
pe anul 1964, pe baza angajamen
telor luate se aștepta ca în acest 
an sectorul IV de la mina Lonea 
să-și îndeplinească tună de lună, 
decadă de decadă sarcinile ce-i 
revin în extragerea cărbunelui 
Dar nu s-a întîmplat așa.

Producția obținută pe decade 
dovedește că la sector s-a înce
tățenit situația de a nu îndeplini 
planul și de a lucra neritmic. Ast
fel, în prima decadă din luna ia
nuarie planul s-a realizat numai 
In proporție de 07,1 la sută, în 
decada a H-a 88,6 la sută, iar în 
decada Щ-а situația s-a mai îm
bunătățit ; planul a fost îndeplinii 
în proporție de 92,7 la sută. Cam 
aceeași situație s-a repetat și în 
luna februarie. Proporțiile de reali
zare a planului pe cele trei de
cade au fost de 72,1, 77,9 și 84.2 
la sută. De asemenea, nici în pri
ma decadă a lunii martie sarcina 
de plan nu a fost realizată de cti 
în proporție de 96,7 la sută.,

Nerealizarea sarcinilor de plan, 
trimiterea la ziuă în mod neritmic 

^cărbunelui extras a influentei 
negativ asupra productivității mun 
cii și calității cărbunelui. Randa
mentul planificat nu a fost reali
zat nici în luna ianuarie și nici 
în luna februarie, iar pentru șistul 
vizibil găsit în cărbune sectorul a 
fost penalizat, în cele două luni, 
cu 171 tone de cărbune.

Să amintim unele cauze obiective 
care au dus la neîndeplinirea pla
nului. Ca urmare a îngreunărh 
transportului în circuitul de la su
prafață ai puțului principal de 
transport, sectorul IV a dus lipșă 
de vagonete goale. De asemenea, 
minerii au întîmpinat greutăți și 
din cauză că lunile trecute au fost 
aprovizionați cu lemn necorespun- 
zător. Dar numai acestea să fie 
cauzele nerealizării ritmice a sar
cinilor?

După cîte se poate constate. în 
primele două luni din acest an 
nu a existat suficientă preocupare 
pentru îndeplinirea planului la bri
găzi Astfel, în luna ianuarie, din 
totalul de 10 brigăzi. 8 au rămas 
sub plan, dintre care 6 Ia abata
je și două de la pregătiri, In luna 
februarie situația se prezintă și 
mai nefavorabil: numărul brigăzilor 
care nu și-au îndeplinit sarcinile de 
plan a fost de nouă dintre care 
șapte la abataje și două la pregă
tiri. întreținerea galeriilor de ase
menea, nu corespunde cerințelor, 
Transversalele scurte de la abata
jele nr. 404 și 402 orizontul 565, 
au intrat în presiune, aprovizio
narea cu materia] lemnos a brigă
zilor conduse de minerii Bălăuță 
Zaharia și Fălticeanu loan efec- 
tuîndu-se cu multă greutate In a- 
provizionarea cu lemn întîmpină 
greutăți și brigada condusă de mi
nerul Bîr’.ea Ioan de la abatajul 
nr 535 deoarece rearmarea sui
torului ce leagă abatajul cu ori
zontul 560 se face cu... încetinito
rul. Nu sînt rare cazurile cînd 
maiștrii mineri se transformă în 
supraveghetori. In loc să-și vadă 
de îndrumarea muncii în abataje.

Activă 
și conștiincioasă

La centrata teieionică a mi- i 
nei Pelrila lucrează un mă nun- j 
chi de femei vrednice. Cea 
mai activă este insă cen
tralista Curican Ana, care atît 
în activitatea profesională cît și 
în cea obștească se află în frun
te. Ca deputată, Curican Ana es
te mereu în mijlocul alegători
lor săi antrenindu-î la acțiuni 
patriotice, iar ca membră de 
partid, provenită din rîndurile 
U.T.M. conduce un cerc de stu
diere a Statutului U.T.M, Pe 
lingă aceste sarcini pe care le 
duce cu conștiinciozitate la în
deplinire, Curican Ana face 
parte din iormatia corală a clu
bului muncitoresc din Petrila, 
iiind nelipsita de la repetiții.

A. MIHĂILĂ 
corespondent 

maiștrii se ocupă de dirijarea va- 
gonetelor goale și pline, de trans
portul lemnului, pierd timp cău- 
tînd mecanicii, in privința cadre
lor, în ultimele 4 luni aici s-au 
perindat trei mecanici de sector, 
de două luni sectorul nu are teh
nician cu indicii, fapt pentru care 
are de suferit tinerea evidentei și 
afișarea zilnică a realizărilor bri
găzilor.

In vederea extragerii ritmice a 
cărbunelui este necesar ca între
gul corp tehnic al sectorului să 
efectueze controale operative asu
pra realizărilor zilnice, pe bri
găzi, schimburi. Să verifice 
zilnic situația stocurilor de lemn 
— așa cum se face la vagoneteie 
goaie. In acest fel se pot trage 
operativ concluzii privind munca 
desfășurată și se pot lua măsuri 
în vederea realizării ritmice a sar
cinilor de plan. întreținerea cores
punzătoare a căilor de transport, în
deosebi a celor de la orizontul 560 
trebuie, de asemenea, să se afle 
în atenția conducerii sectorului. 
Sînt măsuri ce se impun a fi luate 
pentru a preveni „asaltul" de la 
sfîrsitul Junii cînd oamenii și uti
lajele ajung să fie suprasolicitate.

Sectorul IV de la mina Lonea 
dispune de posibilități să realizeze 
ritmic sarcinile de plan. Aici mun
cesc mineri, ajutori mineri și va
gonetari destoinici ca Borș Hrista- 
che, Miclea Ioan II, Buzdugan 
Gheorghe, Simina Mihai, Magda 
Ioan, Olteanu Ioan i își desfășoa
ră activitatea tehnicieni care au 
acumulat o experiență prețioasă, 
cum este maistrul principal Nico- 
lau Tiberiu și maiștrii mineri Țăn- 
drău Moise și Sicoie Ioslf. Că 
sectorul este capabil de realizări 
bune o dovedesc cele 277 tone de 
cărbune extrase peste plan și de
pășirea randamentului planificat 
cu 0,236 tone pe post, pînă în di
mineața zilei de 17 martie

Datorită faptului că în prezent 
stratele din sector nu sînt afectate 
de sărituri, falii sau laminări, iar 
aprovizionarea cu materiale și va
gonete goale s-a, îmbunătățit sirtT 
tilor sectorul are condiții p iilrn 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan.

FRANCIȘC VETRO

--------------  -------------------■---------------- z------------------------------------------------------------------------ ------------------

FIER VECHI CITAT
Colectarea fierului vechi este o sarcină actuală de mare însemnătate ce 

stă în fața colectivelor întreprinderilor. Pentru îndeplinirea ei se pot 
organiza acțiuni care să ducă la valorificarea tuturor posibilităților 
unităților respective. Și acestea sînt multe...

La mina Lupeni mai există suficient fier vechi care ar putea fi 
încărcat în vagoane și expediat combinatelor siderurgice.

In albia Jlețului, vagoneteie părăsite stau înzăpezite.

Zi obișnuită de muncă la exploatarea forestieră Cimpșoara : Diaconu loan, Pahonțu Gheorghe, Stu- 
pireanu Ioan și Pahonțu Constantin încarcă un vagon cu bușteni de fag pentru gater.

Lunar, din această exploatare se expediază sute de metri cubi de material lemnos, de bună cali
tate, către diferite întreprinderi din țară.

-------------------- . . -.ціаіи» .. ÎSCASgS2AS8 ,.ПГ—■■=--------------------

La termocentrala Paroșeni
377 fruntași în întrecerea 

socialistă
In grupele sindicale din secțiile 

termocentralei Paroșeni au loc a- 
dunări generale în cadrul cărora 
se analizează îndeplinirea angaja
mentelor de întrecere pe anul tre
cut și pe cele două luni trecute 
din acest an. Totodată, în aceste 
adunări 291 muncitori, 40 maiștri 
27 tehnicieni și 19 ingineri vor 
primi insigna de „Fruntaș în în
trecerea socialistă pe anul 1963".

Printre cei cărora li s-a acor
dat această distincție se numără 
electricienii Bușu Ioana, Breșa 
Gheorghe, Dizmacsek Emil, Nicoa- 
ră Gheorghe, precum și tovarășii 
Tudoran Ioan, Costina Andrei. 
Șerban Petru.

In două luni : 1555 tone 
combustibil convențional <■ 

economisit
întreținerea exemplară a urîa- 

I șelor agregate energetice, efectua

rea unor reparații de calitate, 
menținerea în permanentă a pa
rametrilor optimi de lucru asigu
ră functionarea uzinei Paroșeni la 
o sarcină cu 13 megawați mai ma
re decît cea normală. Și în aceste 
condiții, colectivul uzinei a reu
șit, prin reducerea consumurilor 
specifice, să economisească în lu
nile ianuarie și februarie o can
titate de 1555 tone combustibil 
convențional. In același interval 
de timp, s-a produs peste sarcina 
de plan cantitatea de 30 246 kWh 
energie electrică.

Pentru înfrumusețarea uzinei
Tînăra uzină a Paroșeniului își 

va spori în acest an frumusețea 
nu numai prin intrarea în func
țiune a unui puternic grup ener
getic, care îi va dubla capacitatea 
de producție, ci și prin extinderea 
zonelor verzi. Zăpada mai stăruie 
încă pe crestele umbrite ale dea
lurilor. dar în seră, în cele 3 mari 
răsadnile amenajate aici, se dez
voltă peste 35 000 flori care vor 
împodobi șcuarurile și rondurile 
ce împrejmuiesc clădirile.

-------- ..1,11 --------

In sprijinul spitalului de eonii
Comitetul de sprijin de pe lin

gă spitalul de copii din Petroșani 
inițiază numeroase acțiuni prin 
care contribuie la buna gospodă
rire .1 aceste! unități sanitare. In 
cadrul unei recente acțiuni, la 
chemarea comitetului de sprijin,

11
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Uzina da ural utilai minier мтиі 
organizează în ziua de 23 aprilie 1964 

CDNÎORS PEHTRa MUMEI URMIT3AREL0R POSTURI:
— 1 post maistru construcții metalica
— 2 posturi maistru mecanic

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

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 Preparațiel cărbunelui Coroești.

Vagoinele aii fost іМгыіе 
la tmn

In schimbul III din 18 martie, au 
intrat, pentru descărcare, la cen
trala electrică Vulcan un număr 
de 15 vagoane cu cărbune. La a- 
cestea s-au adăugat încă 5 vagoa
ne, rămase pentru descărcare de 
la schimbul II. Pe lingă descărca
rea vagoanelor, se punea și pro
blema alimentării instalației de 13 
atmosfere, care trebuia făcută nu
mai din depozit, deoarece banda 
de alimentare a silozului era în 
reparație. In această situație, șeful 
de tură Mănăiasa loan, împreună 
cu cei 12 descărcători de vagoane 
au început lucrul. Șeful de tură 
a luat legătură cu manevra C.F-R-, 
pentru dirijarea vagoanelor la des
cărcare, astfel că la ora 22 ș-a șl 
început descărcarea. Datorită bu
nei organizări și muncii depuse 
de întregul schimb, centrala a 
fost alimentată în cele mai bune 
conditiunî, iar vagoanele au fost 
descărcate la timp.

S-au evidențiat în mod deosebit 
descărcătorii utemjștî Mîrșav Ioan. 
Leuștean Constantin și Pop Vasile 
precum și mecanicul de la mașina 
de descărcare, Malița Petre, care 
a descărcat singur 6 vagoane

ALBESCU LIVIU 
maistru

tovarășele Jurca Leontina, Vono- 
van Ana, Szughicki Ana, Bîră Le
ontina, Munteanu. Maria, Sasu Mi- 
leana, Lămpi Maria, Resiga Elena, 
Kanustyak Ialiana, Lazăr Ileana au 
confecționat 20 fete de masă și au 
reparat 20 halate groase pentru 
copii.
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Calm î
NICOSIA 21 (Agerpres).
Situația din Cipru continuă 

ee mențină calmă. Coresponden
tul din Nicosia al agenției France 
Presse anunță că în urma discu
țiilor purtate între reprezentantul 
personal al secretarului general 
al O.N.U. în Cipru, P. Spinelli, cu 
președintele Makarios și vicepre
ședintele Kuciuk, s-a ajuns la 
acord de încetare a focului în 
calitatea Ghaziveran.

Cît 
Cipru 
trupe 
cuvînt
nică numărul soldatilor canadieni 
aflaji în Cipru se va ridica Ia 
948.

Din 
Presse

să

un 
lo-

în
noi
de

privește forța O.N.U., 
continuă să sosească 

canadiene. Un purtător 
a declarat că pînă dunzi-

n Cipru
cotenent, P. S. Gyani, comandan
tul forței O.N.U. în Cipru, va 
sosi la 22 martie la Geneva pen
tru a se întîlni cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, precum 
și cu alte personaliiăli interesate 
în rezolvarea problemei cipriote. 
Paul Martin, ministrul afacerilor 
externe al Canadei a anunțat, de 
asemenea, că va 
cretarul general 
Thant, precum și 
de externe aflați 
blema desemnării 
în Cipru, 
canadian a
Burns, reprezentantul 
Conferința celor 18 
dezarmare a fost menționat prin
tre alții pentru funcția de media
tor în Cipru. ,

-Q------------------

discuta cu se
al O.N.U., U 

cu alti miniștri 
la Geneva, pro- 

unui
Ministrul
subliniat

Mîine la Geneva se va deschide Conferința O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare

U Thant a sosit la Geneva

Geneva agenția France 
transmite că generalul lo-

mediator 
de externe 
că generalul 

Canadei la 
state- pentru

GENEVA 21 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a cosit vineri seara la Ge
neva, venind de la New-York. La 
23 martie, el va deschide Confe- 
гідй Națiunilor Unite pentru co
merț ți dezvoltare.

Declarația ministrului 
comerțului exterior al U.R.S.S.

comerțului internațio- 
arătat că pune mari 
această conferință.
că comerțul are O

la rezolvarea problemei dezvoltării 
continue a 
nai". El a 
speranțe în

Subliniind
mare importantă pentru instaura
rea unei păci trainice și a unor 
relații normale între țări, N. 
tolicev și-a exprimat speranța 
„reprezentanții tuturor țărilor 
manifesta un deosebit de mare
teres față de rezolvarea probleme
lor care stau în fata participan
telor la conferință".

Pa-
că

vor 
in-

dezvoltare, ziarul „Addis Zaman" 
subliniază că acest forum este sa
lutat de opinia publică din Etio
pia și de toate țările africane, 
Referindu-se la sarcinile acestei 
conferințe, ziarul menționează ne
cesitatea de a găsi mijloacele cele 
mai eficiente pentru a nivela di
ferența 
voltate 
voltare 
narea
mercială.

existentă 
și cele 
și de a 
existentă

între țările dez- 
în curs de dez- 
înlătura discrimi- 
în practica co-

Reglementarea unor probleme 
în suspensie între

LEOPOLDVILLE
La 20 martie au 

vorbirile dintre 
congolez, Adoula. 
externe belgian, Spaak. După cum 
se știe, ministrul belgian s-a aflat 
într-o vizită oficială de mai multe 
zile în Congo. Intr-un comunicat 
comun dat publicității după în
cheierea convorbirilor se spune că 
Belgia a acceptat să prede3 gu- 
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lo reUiepui demonstrațiile 
populației le coloare din S и.Д.

NEW YORK 21 (Agerpres).
Agenția U.P.I. relatează că în 

orașul Birmingham statul Alabama, 
au reînceput demonstrațiile de 
stradă ale populației de culoare, 
deoarece municipalitatea orașului 
nu și-a respectat promisiunile pri
vind integrarea rasială. Poliția a 
arestat 12 manifestanți, printre care 
opt elevi de școală.

In cadrul unei conferințe 
presă, ținută la 
Georgia, pastorul 
King, cunoscut lider al populației 
de culoare, a declarat : „Vom asis
ta Ia manifestații în favoarea in
tegrării rasiale de o amploare încă 
necunoscută pînă în prezent".

Л

21 (Agerpres). 
luat sfîrșit con- 
primul ministru 
și ministrul de

de
Atlanta, statul 
Martin Luther

< !

✓-

A- 
1 000 

vor
începe

LONDRA, 
proximativ 
de copii nu 
putea
școala in orașul englez Luton, 
la primăvară 
an școlar în 
oarece există 
învățători și 
merate.

Președintele
învățămint din Luton a declarat 
că orașul are nevoie de 39 de 
învățători și că 
țin probabil ca 
găsiți.

(cînd începe noul 
acest district), de- 
o mare lipsă de 
școlile sîht aglo-

Comitetului de

este ioarte pu- 
ei să poată fi

Guvernul cam-PNOM PENH.
a dat publicității o de- 
in care condamnă < u 
atacul săvîrșit zilele 

de trupe sud-vietname-

bodgian 
clarație 
vigoare 
trecute
ze împotriva unei localități de 
pe teritoriul Cambodgiei.

, CARACI. La 20 martie 
dintele 
Salam 
într-o 
zile.

Republicii Irak, 
Aref, a sosit la 

vizită oficială de

preșe- 
Abdel 
Caraci

șase

WASHINGTON. Ministerul A- 
părării al S.U.A. a comunicat că 
Casșius Clay, campionul 
dial profesionist de box ia 
categoriile, a fost declarat 
pentru serviciul militar de
consiliul de revizie. Aceasta este 
a doua oară 
este declarat 
viciul militar.

mon- 
loate 
inapt 
către

cînd Cassifis Clay 
inapt pentru ser-

BONN. Uu 
al guvernului 
nunțat la 20 martie că dr. Eugen 
Gerstenmaier, președintele Bun-

purtător de cuvint 
vest-german a a-

/

Belgia și Congo 
vernului congolez baza navală 
la Baoana, situată la gura fluviu
lui Congo, și baza aeriană de la 
Kamina, în nordul Katangăi.

Comunicatul anunță, totodată, 
reglementarea unora dintre proble
mele financiare în suspensie între 
cele două țări.

Agenția Associated Press rele
vă că, deși nu este specificat in 
comunicat, cele două părți au sta
bilit modalitatea de compensare a 
belgienilor care și-au 
prietătile în Congo în 
după independentă.

Atît Adoula cît și 
manifestat satisfacția
zultatele convorbirilor, 
belgian a declarat că participanții 
la convorbiri „au căzut de acord 
asupra. procedurii în vederea unei 
reglementări 
buie puse 
preconizate".

de

pierdut pro- 
primele luni

Spaak ?i-au 
pentru re- 

Ministrul

definitive Acum tre- 
în aplicare măsurile

Un elicopter cu
21 (Agerpres).

! elicopter cu reacție 
loc, a fost construit 

de la Institutul de

KUIBÎȘEV
Un original 

cu un singur 
de studenții 
construcții de avioane din Kuibî- 
șev. Elicopterul cîntărește numai 98

la 31 martie 
zile în Tur

la invitația Parlamentului

deslaguiui, va pleca 
într-o vizită de 12 
cia, 
turc.

DUBLIN. Agențiile de presă 
anunță că vineri seara a încetat 
din viață cunoscutul dramaturg 
irlandez, Brendan Behan, în vîrs- 
tă de 41 de ani.

TOKIO. Aproximativ 1 000 de 
funcționari municipali din ora
șul Kobe (Japonia) au declarat 
grevă și au ocupat strada din 
fața primăriei in sprijinul ce
rerii lor 
ilor.

pentru mărirea salari-

Chirurgii
din Italia, din clinicile

și mediciiROMA, 
specialiști 
și spitalele publice, au declarat 
vineri grevă în semn de protest 
împotriva condițiilor de salari
zare. După cum anunță agenția 
Associated Press, medicii res
pectivi au hotărit să trateze timp 
de două 
necesită

zile numai cazurile care 
urgență.

MOSCOVA 21 (Agerpres).
La 20 martie, înainte de a pleca 

spre Geneva, Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S. -- conducătorul delegației 
sovietice la Conferința O.N.U. 
pentru comerț și dezvoltare a fă 
cut o declarație unui corespondent 
al agenției TASS. „Nădăjduim, a 
spus el, printre altele, că această 
conferință va

Trebuie găsite căile pentru 
a nivela diferența dintre țările 

dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare

discuta și va ajuta

ADDIS ABEBA 21 (Agerpres).
Intr-un articol consacrat con

ferinței O.N.U. pentru comerț și
©------------- ------

totodată, necesi-

Vizita lui de Gaulle în Guadelupa
POINTE A PITRE 21 (Agerpres). 

a vizitei sale in 
președintele de Gaul- 
discursuri la Pointe a 
localitatea Basse Terre 

organi-

zi

mitinguri
sa. 
transmite 
de Gmille

unor
cinstea !
cum

Presse,
discursurile sale la poF-

pe aliații 
însă „să se

Un eveniment important
HAVANA 21 (Agerpres).
Intr-o declarație făcută presei, 

Alberto Mora, ministrul comerțu
lui exterior al Cubei, a apreciat 
conferința O.N.U. pentru comerț 
și dezvoltare ca un eveniment 
toarte util și important, mai ales 
pentru țările în curs de dezvol
tare, subliniind,
tatea înlăturării tuturor barierelor 
discriminatorii și a limitelor în co
merț, stabilizarea situației pe pie
țe prin încheierea unor acorduri 
și contracte de lungă durată.

Referindu-se la comerțul exte
rior al Cubei, ministrul a subliniat 
că acesta s-a extins 
mult mai variat 
privește

Mora 
navelor 
lor țări
în porturile cubane atinge în pre
zent cifra de 250.

In încheierea declarației sale, 
ministrul a scos în evidentă, în 
mod deosebit, colaborarea inter
națională frățească a țărilor so
cialiste care contribuie la acce
lerarea ritmului dezvoltării econo
mice a Cubei.
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și a devenii 
în ceea: ce 

și mărfurile, 
că numărui

at îl
piețele, cît 
a menționat
sub pavilioanele diferite-
capitaliste care au intrat

agenția 
s-a re-

In prima
Guadelupa, 
le a rostit 
Pitre și în 
cu prilejul 
zate în

După 
France 
ferit în
tica externă a Franței, punind ac
centul pe ideea independentei 
Franței.

In cuvîntarea rostita la Basse 
Terre, relatează France Presse, el

- - ’= --------- ------- -

reacfie original
de kg. In pofida proporțiilor sale 
miniaturale, elicopterul posedă cali
tăți de zbor remarcabile. El poate 
să dezvolte o viteză de pînă la 
100 km. pe oră și să se ridice la 
o mare înălțime.

a cerut Statelor Unite să țină sea
ma de „acest fapt nou". De Gaulle 
nu a exclus posibilitatea ca actua
la orientare a politicii franceze să 
nemulțumească uneori 
Franței. El i-a invitat
adapteze" lg această situație.

Președintele Franței a atras în 
același timp atenția asupra faptu
lui că ajutorul pe 
poate acorda altor 
tat, el trebuind „să 
mijloacelor sale".

Referindu-se la aceste cu violări, 
comentatorii consideră că ele au 
fost adresate îndeosebi acelor cer
curi din S.U.A., îngrijorate, după 
cum subliniază presa franceză, de 
consecințele 

vizita 
Latină
Unite

care Franța îl 
țări este litni- 
f'e pe măsura

CAIRO . Secre-
— _ __  2 tarul general al
M. Г ja 1 igii Arabe, Has- 

suna, a anun
țat că cea de-a doua conferință 
arabă la nivel înalt va avea loc 
la Alexandria, în ultima săptă- 
mînă a lunii august. Data exactă 
urmează a fl precizată după 
consultări între guvernele inte
resate.

STOCKHOLM. La 21 martie 
Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromiko, plecind 
pe calea aerului de la Stockholm 
a sosit la Helsinki unde face o 
vizită oficială de cinci zile.

NEW YORK. Consiliul de Se
curitate 
cutarea 
pînă la 
lă de a
discutarea acestei 
fost făcută de 
Cehoslovaciei.

a hotărît să amine dis- 
problemei Kașmirului 

5 măi. Propunerea oîicia- 
amîna, la cererea Indiei, 

probleme, a 
reprezentantul

pe care le-ar putea 
lui de Gaulle în Ame- 
asupra pozițiilor Sta- 
în această regiune a

Majorarea taxelor 
de călătorie 

în Beri «nul occidental
avea 
rica 
telor
lumii.

Agenția France Presse relatea
ză că, în timp ce 
Franței își rostea 
Pointe a Pitre, un 
festanți au ridicat 
care se putea citi

președintele, 
discursiil la 

grup de mani- 
pancarte pe 
„Autonomie 1".

Kl / z
7,06

la

BERLINUL OCCIDENTAL 21 IA- 
gerpres).

Senatul Berlinului occidental a 
adoptat hotărîrea de a majora cu 
25—50 la sută taxele de călătorie 
cu tramvaiele, autobuzele și me
troul. In ultimul timp, în Berlinul 
occidental au mai fost majorate 
tarifele poștale, precum și chi
riile. Aceste majorări au afectat 
circa 600 000 de locuitori ai ora
șului.

23 martie

Muzică u -
pian, 8,00

NEW 
anunță că 
re șlep oceanic din lume, a ex
plodat in estuarul Oakland din 
Alameda, California. Tocmai cind 
urma să se îndrepte spre Alas
ka cu un transport de 42 de va
goane de cale ferată. In acesl 
accident au fost ucise două per
soane si nouă rănite. „Palmer" 
fusese lansat abia in urmă cu t 
opt zile.

YORK. Agenția U.P.I. 
„Palmer", cel mai ma-

PARIS. Citind 
din Paris, agenția 
că oficialitățile britanice și fran
ceze au hotărit să înceapă săp- 
lămina viitoare la Londra discu
țiile de detaliu in legătură cu 
aspectele juridice și financiare 
ale construirii tunelului sub Ma
rea Mined!, destinai 
tului feroviar.

surse oficiale 
Reuter anunță

transpor-

/

RABAT. După cum 
ză săptăminalul „As 
Afriqui", care apare

informea- 
Salaam al 
la Rabat

in Maroc au Ioc consultări in 
vederea formării unui nou gu
vern de uniune națională.
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PROGRAMUL I.
șoară interpretată
Radiojurnal. Sumarul presei centra
le, 8,16 Cîntece, 9,25 Jocuri popu
lare, 10,03 Melodii din filme, 11,0C 
„Tineretul lumii cîntă pacea și 
prietenia" — emisiune de cîntece,
11.30 Muzică populară. 12,46 Dan 
suri de estradă, 13,15 Pagini din 
operete, 14,10 Cîntece populare,
14.30 Vreau să știu, 15,00 Muzică 
ușoară, 16,10 Muzică din opereta 
„Contesa Marița" de Emeric KAl- 
măn, 17,02 Din muzica popoarelor 
18,05 Pagini orchestrale de muzi
că ușoară tomînească, 19,20 Con 
certul săptămînii, 20,10 „Din co
moara folclorului nostru" — jocul 
popular. Emisiune realizată în co
laborare cu Institutul de etnografie 
și folclor, 21,15 Tribuna radio, 22,15 
Muzică de dans. PROGRAMU1 II 
8,40 Muzică populară din Moldova, 
■9,30 Muzică ușoară, 10,30 Cîntece 
și jocuri populare, 11,53 Muzică 
ușoară, 12,30 Uverturi la opere, 
13,08 Muzică vocală și instrumen
tală, 14,30 Muzică de estradă, 15,30 
Melodii populare, 16,30 Muzică

ușoară, 17,10 Duete vesele din o- 
perete interpretate de soliști ai 
Teatrului de stat de operetă, 18,45 
Cîntece de Ion Hartulary Darclee, 
19,05 Piese orchestrale de estradă, 
19,40 Muzică populară. 20,30 Schit i 
șiinfonică „Amurg de toamnă" de 
Alfred Alesșandrescu, 22,45 Arii 
din operete interpretate de soliști 
de muzică ușoară.
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PETROȘANI — 7 Noiembrie t 
Icarie X B-l : Republica: Privește 
înapoi cu rnînie : Adorabile j și 
mincinoase ; LONEA—MINERULUI 
Ucigașul 1 plătit ; LIVEZENI : ЗД 
om trece prin zid ; ANINOASAÎ 
Căpitanul lagunei albastre : VUL
CAN : Godin; CR1VIDIA:. Permi
sie pe țărm ; LUPENI Veniți cali
ne : URICANI : Sub ploaie atomi
că.

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


