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COLECTIVE DISTIHSE " întrecerea socialistă 
pe anul 1963

Mina Lupeni fruntașă pe ramură
Evenimentul sărbătoresc, aducă

tor de mari bucurii pentru toți 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
exploatării miniere Lupeni se a- 
nunța încă din dimineața zilei de 
vineri, 27 martie. Pe clădirea ad-
ministrativă erau 
arborate drapele 
roșii și tricolore. 
In sala de festi
vități se făceau 
pregătiri.

...Ora 16. Sala 
de festivități ră
sună de ropotul 
aplauzelor 
loi» de 
t uicieni. 
AĂi- și

filmat ale ope-

sute- 
mineri, 

ingi- 
funcțio- 

nari de la mină 
și a zecilor de 
invitați veniți de 
la întreprinderile 
din localitate, de la 
toate exploatările 
miniere din Va
lea Jiului, din con
ducerea C.C.V.J. 
etc. Fulgerau 
„biitz"-urile apa
ratelor fotografi
ce, țăcăneau pre
lung aparatele de 
retorilor cinematografici. începe a- 
dunarea festivă consacrată impor
tantului eveniment ce avea loc în 
viața colectivului celei mai mari 
exploatări miniere a țării: înmî- 
ăiarea „Steagului roșu" și a „Diplo
mei de

у ramura 
bunelui, 
țară pe 
diului iau loc tovarășii Cotoț loan, 
secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor, Lăzărescu loan, mi
niștrii adjunct al Ministerului Mi
nelor și Energiei Electrice, Lucian 
Drăguț, membru al 
regional Hunedoara 
Szuder Wiliam, director
al Combinatului carbonifer Valea 
Jiului, Karpinecz loan, secretar al 
Comitetului orășenesc de ’ partid, 
Momeu Samoilă, președintele C.L.S. 
și alți tovarăși.

întreprindere fruntașă" pe 
industriei extractive a căr- 
în întrecerea socialistă pe 
anul 1963. La masa prezi-

Comitetului 
al P.M.R.

genera)

Un nou ropot de aplauze izbuc-
nește în sală cînd tov. Nicorici 
Nicolae, directorul E. M. Lupeni 
dă citire referatului cu realizările 
colectivului din anul 1963 care- au 
adus minei Lupeni titlul de frun
tașă pe țară. In cuvîntul său, tov. 
Nicorici Nicolae arată că în cursul 
anului trecut colectivul minerilor 
lupeneni, îndrumat de comitetul de
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Cm planul trimestrial îndeplinit

I. F. Petroșani
Colectivul de muncitori, tehni

cieni și ingineri al întreprinderii 
forestiere Petroșani a înregistrat 
un succes de seamă : îndeplinirea 
cu 6 zile înainte de termen a sar
cinilor de plan pe trimestrul I a.c.

Obținerea acestui frumos succes 
se datorește muncii avîntate des
fășurate — cu toate condițiile gre
le ale iernii — în exploatările fo
restiera, verificării superioare <r 
materialului lemnos, extinderii 
muncii în brigăzi complexe cu 
piața în acord global, folosirii in
tensive a utilajelor ele.

In aceste zile, din parchetele fo
restiere ale I.F. Petroșani au fost 
date pesta sarcinile de plan tri
mestriale cantități însemnate de 
material lemnos, printre care 229 
mx. bușteni gater rășinoase, 2032 
m.c. traverse înguste, 584 m.c. che
restea rășinoase, 77 m.c. lemn de 
mină rășinoase, 1395 m.c. lobde 
P.F.L., 103 m.c. bile — manele ră
șinoase și alte sortimente.

partid și sprijinit de sindicat și 
organizația U.T.M. a furnizat peste 
plan industriei siderurgice 53 200 
tone cărbune cocsificabi], a sporit 
productivitatea muncii pe exploa
tare cu 65 kg cărbune/post peste

Moment emoționant : tovarășul Cotoț loan, secrb- 
tar al C.C.S. transmite harnicului colectiv al minei 
Lupeni Steagul 
ramură. (Continuare în pag. 3-a)

roșu de întreprindere fruntașă pe

Colectivul termocentralei Paroșeni
Energeticienii de la Paroșenf au sărbă

torit ieri un eveniment de mare însem
nătate : colectivului de muncitori, tehni
cieni și ingineri de aici i s-a ‘ decernat, . în- 
tr-un cadru festiv, Steagul roșu și Diploma 
de întreprindere fruntașă pe ramură in în
trecerea socialistă pe țară pe anul 1963, 
acordată de Consiliul Central al Sindica
telor.

Sute de muncitori, maiștri și ingineri,, 
dintre -care - multi au fost distinși cu in
signa de fruntaș în întrecerea socialistă, 
au umplut sala de festivități a uzinei. In 
cadrul adunării festive a luat cuvîntul 
tov. Căpățînă Vasile, directorul întreprin
derii care a scos în evidență succesele ob
ținute de energeticienii de la Paroșeni în 
anul 1963. Printre aceste succese enume
răm : depășirea planului la producția de 
energie electrică cu peste 16 000 000 kWh, 
economii peste plan la prețul de cost în 
valoare de 4 760 000 lei, beneficii în va
loare de 452 000 lei. economii de combus 
tibil convențional care se ridică la 8 368 
tone. Aceste succese se datoresc efortului 
depus de întregul colectiv al uzinei, mă
surilor tehnico-organizatorice luate, pre
cum și aplicării®unor inovații în vederea 

creșterii indicilor de utilizare a agregate
lor. Astfel, ca urmare a modificării supa
pelor de reglaj la turbine, menținerii în 
regim optim de funcționare, automatizării

Anul XVI
XXI №. 4494

Duxainicc
29 maxtie 

1964

4 pag. 20 hani

sarcina planificată, iar la prețul 
de cost a obținut economii în va
loare de 2 600 000 lei. La baza a- 
cestor frumoase succese au stat: 
munca plină de abnegație a mine
rilor, sprijiniți de cadrele tehnice, 
desfășurată pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor de întrecere, pricepe
rea lor 
crul în 
ximum 
ne cu 
de a extinde procedeele avansate 
de lucru, de a spori vitezele de 
avansare în abatajele frontale. De 
remarcat că în anul 1963 produc
tivitatea muncii realizată la mina 
Lupeni este cu 47 la sută mai ma
re față de anul 1959.

La aceste succese și-au adus 
din plin aportul sutele de fruntași 
ai exploatării, muncitori, tehni
cieni și ingineri, pe pieptul cărora 
strălucește insigna de fruntaș în 
întrecerea socialistă. Intre aceștia 
se numără minerii Ciiiciu Andrei, 
Marton Dionisie, Koss Ladislau, 
frații Ghioancă, Aslău loan, Simo 
Alexandru, Diana Ghițu, Ungîirea-

de a organiza judicios lu- 
abataje, de a loiosi la ma- 
capacitatea utilajelor moder- 
care este înzestrată mina.

reglării preîncălzitorilor de înaltă presiu
ne la turbine, pe centrală s-a obținut o 
supra încărcare a agregatelor de la 159 la 
165 MW. Sporirea producției de energie 
electrică ■ s-a datorat și reducerii termene
lor de reparații la agregatele de bază. Așa 
de pildă, reparațiile la cazane s-au efec
tuat, cu 18, zile înainte de termen, iar la 
turbine cu 11 zile.

Apoi tov. Cotoț loan, secretar al C.C.S. 
a felicitat călduros colectivul termocentra- 
lei Paroșeni pentru succesele obținute și 
în aplauzele celor prezenți la festivitate a 
înmînat directorului termocentralei Stea
gul roșu și Diploma de întreprindere frun
tașă pe ramură. Au mai felicitat colectivul 
energeticienilor tovarășii : Adrian Geor
gescu, secretar general la Ministerul Mi
nelor și Energiei Electrice, Bălan Vichen- 
te, președintele Consiliului regional al 
sindicatelor, Karpinecz Ioan, secretar al 
Comitetului- orășenesc de partid Petroșani.

In continuare, luînd cuvîntul tovarășii 
Crainic Petru, maistru principal, Vulpe 
Victor, muncitor. Măieran Gheorghe, in
giner și alții s-au angajat în numele co
lectivelor de muncă din care fac parte să 
lupte pentru a întîinpina cea de a XX-a 
aniversare a eliberării patriei cu noi suc
cese în muncă și să păstreze cît mai mult 
în colectivul lor înalta distincție primită.

EKART ȘTEFAN

Principala ■ construcție 
pe care o vor înălța în 
acest an constructorii 
șantierului Lupeni este 
blocul В 1 avînd 9 etaje 
ș, 200 apartamente.

Acect bloc — cel mai 
mare din Valeai Jiului — 
va avea o suprafață cons
truită de 17 389 m.p., iar 
o suprafață locuibilă de 
6 944 mp cuprinzînd Ю 
garsoniere, 90 apartamen
te cu cîte două camere, 
100 , apartamente avînd 
trei camere, apoi cinci 
ascensoare, camere de ma
șini etc.

Pentru realizarea unor

Beton
De cîteva săptămînl. la 

I.P.I.P. Livezeni s-a tre
cut la producția unui nou 
tip de beton necesar în 
construcția blocurilor înal
te — betonul celular. A- 
cest beton se face din 
cenușa de la termocentra
la Paroșeni, ciment și so 
luție spumogenă. Ameste
cate în proporții bine de
finite, aceste materiale 
dau un beton celular-bun 
izolant termic -— avind 
și o greutate redusă de 
numai 650—750 kg. pe 
metru cub.

In prezent, din acest 
beton celular se fac pa-

Aspect din munca de la atelierul mecanic al minei Lupeni. To
varășul Lăstun Tănase (în fotografie, în stingă) consultîndu-se cu 
maistrul mecanic Coroiu Vasile

Agitația vizuală în sfrînsă legătură cu producția

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

Continui bogat, aspect plăcut
Cine vizitează incinta minei U- 

ricani răinîne plăcut impresionat 
atît de locul pitoresc în care este 
așezată această exploatare, cit și 
de realizările harnicului său co
lectiv. In perioada care a trecut 
din anul acesta, minerii din Uri- 
oani au extras, pe seama creșterii 
productivității muncii, peste 9 000 
tone cărbune cocsificabil în afara 
sarcinilor de plan și au obținut 
însemnate economii la prețul de 
cost al producției.

La obținerea acestor rezultate a 
adus o contribuție însemnată mun
ca politică și organizatorică pe 
care o desfășoară comitetul de 
partid și organizațiile de bază de 
ia această exploatare, faptul că se 
folosește cu pricepere agitația vi
zuală, care are un caracter con
cret. mobilizator. Aceasta este sub
ordonată principalelor sarcini le
gate de realizarea planului de pro
ducție. a angajamentelor de între
cere. Iată, chiar la intrarea în in
cinta minei, se află un panou ma
re care înfățișează clar și pe în
țelesul tuturor, angajamentele de

întrecere ale co
lectivului pe anul 
1964. Printre al
tele se prevede că

în acest an minerii uricăneni vor 
da patriei 17 000 tone cărbune 
peste plan, din care 13 500 tone pînă 
la 23 August, vor depăși produc
tivitatea muncii cu 20 kg cărbune 
pe post față de cea planificată. A- 
cest panou înfățișează limpede și 
faptul că în acest an colectivul 
minei s-a angajat să reducă cu 0)2 
puncte cenușa din cărbune, și tot 
cu atîtea puncte umiditatea pro
ducției, să realizeze pînă la 23 
August 120 000 lei economii la pre
țul de cost al producției.

Agitația vizuală prezentă în in
cinta minei popularizează și anga
jamentele de întrecere ale sectoa
relor miniere. Astfel, două panouri 
arată obiectivele concrete de în
trecere ale sectoarelor I și II, iar 
la locurile de muncă din subteran 
ale celor 37 brigăzi, au fost expuse 
lot atîtea panouri prin care sînt 
popularizate angajamentele fiecărei 
brigăzi în parte.

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a)

PE ȘANTIERE
Un bloc — 200 apartamente

-------------- ©---------------

fațade armonioase s-au 
prevăzut finisaje mai în
grijite — soclul din ten
cuială spițuită, tencuială 
exterioară cu praf de pia
tră, ceramică și cărămidă 
aparentă la fațadele la
terale : în apartamente,
băile vor fi faianțate, 
bucătăriile vopsite cu 
ulei. Pentfu radio vor fi 
făcute antene colective.,

Lucrările . de fundație 
la acest bloc au .început 
deja și constructorii lupe
neni sînt hotărîți să ter
mine cele 200 de aparta
mente în acest an.

celular
tru tipuri diferite de pie
se prefabricate. Pentru 
un bloc, sînt necesare 
14 830 bucăți diferite a- 
semenea piese. Pînă a- 
cum, harnica brigadă de 
prefabricate condusă de 
tînărul Cristea Нагіе a 
reușit să producă peste 
17 000 piese diferite, ceea 
ce crează posibilitatea 
ca la primul bloc înalt să 
se poată lucra din plin- 

Producerea betonului 
celular constituie un , pas 
însemnat făcut de cons
tructori pe drumul reali
zării integrale a sarci
nilor de plan pe acest 
an.



STEAGUL ROȘU
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Scrisoare deschisă către spectatorii teatrului
Teatru ca artă trăiește 

prin capacitatea sa de a 
difuze Idei, de a interpreta 
.enofflene și valori ale 
vieții, de a funcționa In 
societate ca un instrument 
de educație și mobiliza
re Această a treia calitate 
11 face de neconceput fă
ră prezența publicului.

Fără dumneavoastră, 
spectatorii, funcția artei 
fiOastre este redusă la a- 
ceea de literatură. De a- 
ceea, susținîndu-ne exis
tența pe prezența dvs. 
vie( pe vibrația dv> de 
gînti ®i de simțire vă Che
măm alături.

Sint mai bine de 13 ani 
de cînd, din dorința și 
mai ales dintr-o legitimă 
necesitate, regimul demo
crat-popular a creat în 
Valea Jiului un teatru,

De atunci ființează 
pentru și prin dumnea
voastră. Ați fost marto
rii și sprijinitorii activi
tății sale. I-ați aplaudat 
generos realizările, i-ați 
judecat tovărășeșie — u- 
neori mai Îngăduitor — 
insuccesele. Ați fost' par
te în procesul activității 
sale. Dintr-o linsa, pe care 
ne-o însoțim în mod au
tocritic. ați rămas însă 
o parte urai puțin solici
tată.

De aceea e vremea să 
lichidăm această lipsă, 
alăturîndu-ne eforturile, 
pentru a asipură teatru
lui nostru o creștere mai 
avîntată. Vom începe prin 
a vă cere participarea la 
alcătuirea programului de 
activitate a teatrului, care 
e repertoriul. In esență, 
repertoriul trebuie să fie 
e expresie cuprinzătoare 
■ noului, să răspundă

unor necesități de cu
noaștere, să satisfacă do
rințe estetice, să îmbine 
utilul cu plăcutul, să fie 
hrană pentru minte și ini
mă.

Cunosclnd teoretic toa
te acestea, e cazul să pro
cedăm le formularea lor 
concrete, lată de ce, vă 
rugăm să ne răspundeți 
cit se poate de tovără- 
șește la întrebarea : Ce 
credeți că trebuie să ju
căm pe scena teatrului 
nostru ? Răspunsul ar pu
tea să însemne in Aceiași 
timp „Ce piese V-ar plă
cea să vedeți interpretate 
de colectivul nostru î1’.

Ne propunem acest 
sondaj cu convingerea că 
în acest fel vom putea 
realiza o adevărată co
muniune de interese, de
oarece teatrul este și tre
buie să fie al publicului.

Ne adresăm deci tutu
ror spectatorilor, tuturor 
celor interesați de bunul 
mers al instituției noas
tre, să sprijine această 
aCtiuna. Ne adresăm în 
primul rînd acelora pen
tru care a fost creat tea
trul minerilor. Vrem ca 
la rîndul nostru, munca 
aftiștilor Văii Jiului să 
fie un omagiu adus eroi
celor lor strădanii de în
făptuitori ai unei vieți 
mai bune și mai frumoa
se în patria noastră.

Așteptăm, dragi tova
răși, părerile dumnea
voastră în legătură Cu 
obligațiile ce ne revin.

D. CĂP1TANU 
secretar literar al teatru
lui de stat .Valea Jiului1’

P.S. Răspundeți-ne cit 
mai neintirziaf pe adreso 
teatrului. I

In Sala de lectură a clubului sindicatelor din Lupeni.
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NO? FILME 
DOC IJMENTARE

Pe ecranele cinematografelor vor rula, in curlnd, 
noi filme documentare realizate de studioul „Alexan
dru Sahia".

Printre viitoarele premiere se numără documen
tarele „Urcușul", un omagiu adus muncitorilor de la 
cariera de piatră Lespezi, Situată la 1 300 m în ma
sivul Bucegi, și „Adevărata putere”, care înfățișează 
dezvoltarea economică și culturală a regiunii Su
ceava. Alcătuit din patru schițe coregrafice, pe ver
suri de Tudor Arghezi, documentarul „Ritmuri po
trivite'" prezintă spectatorului momente din creația 
unor interpreți de frunte ai baletului nostru.

Despre activitatea inginerilor de la Uzinele meta
lurgice din Sinaia șl despre dezvoltarea neîntreruptă 
a uzinelor „Tractorul” din Brașov tratează alte filme 
documentare, aflate In lucru la Studioul „Alexandru 
Sahia". Iubitorilor de artă li se adresează documen
tarele „Un artist și o epocă" — consacrat lui Aurel

Seara Ia eăm nul cultural
Jiquidi, și „Cu inima spre oameni" 
dedicată marelui pictor Nicolae

CASE CE REZONANȚA
La izvorul crtafiei liti Ciprian Porumbcscu și George Lnescu

Cîtnpu lui Neag e un sat așe
zat la poalele muntelui, Majorita
tea locuitorilor comunei lucrează 
ca muncitori forestieri la exploa
tările care se află în apropiere. 
Deseori însă aceștia pot fi văzuți 
în timpul lor liber la Căminul cul
tural din localitate luînd parte la 
spectacolele cinematografice sau 
prezentate de către formațiile ar
tistice ale căminului, la cîte o

organizate mai multe acțiuni cu 
cartea Cum sînt recenziile la ro
manele „Baltagul" de M., Sado- 
veanu, „Bărăgan" de Em. Galan, 
prezentări de cărți, dimineți de 
basme pentru copii etc.

Realizări frumoase au fost obți
nute și în munca cu filmul. La ci
nematograful din localitate au fost

Tonitza. Amatorii de sport vor 
putea urmări, într-un alt film do
cumentar campionatele mondiale 
de handbal.

(Agerpres)

Te apropii de plăcuța prinsă cu 
grijă pe zidul căsuței modeste din 
Humulești și parcă aevea îți re
învie în față imaginea celui Care 
ne-a lăsat moștenire mult îndră
gitele „Amintiri din copilărie" 
Aici, în locuința aceasta, devenită 
casă-muzeu, s-a născut și a copi
lărit neîntrecutul povestitor Ion 
Creangă. La Ipotești — o altă plă
cuță — „Casa-Muzeu Mihail Emi- 
nescu'" la Fălticeni, tîrgul Unde 
„altă dată nu se întîmpla nimic" 
—■ „Casa-muzeu Mihail Sadovea- 
nu'j la Năsăud — Casa-muzeu 
George Coșbuc”... Și cîte asemenea 
plăcuțe nu vei întîlni în așezările 
țării, păstrînd neștearsă amintirea 
ațîtor pionieri ai culturii romî
nești.

Pe meleagurile
0 plăcuță proaspătă, așezată în 

vara anului trecut pe o cașă obiș
nuită din satul Stupea, ne readuce 
în minte locul copilăriei unuia 
dintre pionierii muzicii romînești, 
Personalitatea sa intrunea, deopo
trivă : poetul, compozitorul, dirijo
rul, pianistul, dar și violoncelistul 
virtuos, Acesta a fost Ciprian Po- 
rumbescu...

Sute și sute de oameni pășesc 
în interiorul casei cu simțăminte 
de respect și venerație. Fiecare 
obiect expus — portrete ale com
pozitorului, ale familiei și ale pri
milor săi profesori, între care și 
cel al lăutarului Ioniță Bidirel 
(vestit purtător al bogățiilor fol
cloristice pe acele vremuri), pre
sura și copii după manuscrise, 
partituri etc. își are povestea 
lui. Dar mai cu seamă partiturile, 
în care compozitorul a transpus 
șipotul zglobiu al Izvoarelor de 
munte, tînguirea monotonă a tur
melor, melodiile plaiurilor natale, 
ilustrind aspirațiile, bucuriile și 
necazurile oamenilor. Toate aces
tea, trăite din plin de copilul, a- 
dolescentul și omul matur pe me
leagurile Humorului, le-a înmă
nuncheat și le-a transpus cu nea
semuită măiestrie și duioșie în toa
te compozițiile sale. Intre aces
tea, „Balada" ocupă un bine me
ritat loc de frunte în creațiile 
sale. De altfel, această remarca
bilă compoziție este prezentă în 
repertoriul multor violoniști cu 
renume din țară și de peste hotare.

Intr-o cameră alăturată, vizita
torii fac cunoștință cu mărturiile 
care vorbesc despre Ciprian Po- 
rumbescu — deschizătorul de dru
muri al operetei romînești. „Crai 
Nou" este cea mai de seamă crea
ție a vieții sale și una dintre pri
mele operete romînești.

Părăsind meleagurile „Baladei", 
jie îndreptăm către un alt raion 
sucevean — Botoșani. Aici popo
sim într-o casă asemănătoare ce
lei de care ne-am despărțit, unde

s-a născut, a trăit și a creat o bu
nă parte din timp cel care

«{‘■а slujit țara cu рапа, 
vioara, oagheta —

George Eneseu... Urmărind din 
cameră în cameră firul vieții și 
activității sale, de la primii pași 
sintem copleșiți de această mare 
personalitate a muzicii universale 
contemporane. In încăperile casei 
memoriale s-au adunat mici făfîme 
din viața lui, trăită atît de intens. 
O viață care începe abia pîlplind, 
aici în fundul Moldovei — In sa
tul Liveni, ce-i poartă azi numele 
— într-o căsuță cu prispă de lemn 
și cu horn în care se învăluie 
viatul de nord, răbufnind în spai
me de poveste, ca un acompania
ment al pîrîului Tricovei din fun
dul grădinii... întocmai așa cum 
le-a clntat pe toate cu o nespusă 
duioșie în „Impresii din copilărie".

Pe Ulițele pline de praf ale sa
tului, care urcă printre colinele 
domoale ale Hîrtopului, l-a întîl- 
nit micuțul Eneseu pe lăutarul 
Lae Chioru, iar în ograda cu js- 
cot a auzit el întîia oară taraful 
și i-a văzut pe moldoveni horind. 
Aici s-a legat pentru totdeauna de 
pămînttil care l-a zămislit și tot 
de aici ?l*a luat zborul către Iași, 
București, Viena, Paris, Londra, 
New York, către toată lumea...

Fotografii, ilustrate și afișe ne 
vorbesc de anii petrecuți la Viena 
șl Paris, de numeroasele sale con
certe date în diferite capitale ale 
continentului european, sau în a- 
fara acestuia. In străinătate, ma
rele artist romîn leagă multe prie
tenii trainice cu renumiții muzi
cieni Jacques Thibaud, Maurice 
Ravel, Pablo Casals etc. Intr-un 
alt tablou, pelicula fotografică a 
imortalizat pe hîrtie un trio vir
tuos al viorii — George Eneseu, 
David Oistrah, Yehudi Menuhin.

De aici, din acest sat și din alie 
locuri, s-a născut uriașul tezaur 
muzical enescian: „Rapsodiild", 
„Suitele", „Poemele", „Sonatele^, 
„Uverturile", „Simfoniile" „Oedip" . 
El a lăsat moștenire omenirii 33 
de lucrări care cuprind totalitatea 
genurilor și formelor muzicale.

In cei cinci ani care s-au scurs 
de la deschiderea casei-muzeu, mai 
bine de 40 000 de iubitori ai crea
ției sale din țara noastră, din Fran
ța, U.R.S.S., Mexic, R. P. Mongolă 
și din alte țări au ținut să viziteze 
„Livenii lui Eneseu", să-și expri
me în cartea de impresii admira
ția pentru cel mai mare muzician 
romîn.

Stupea.,. Liveni... Așezări în ca
re vor dăinui peste timpuri două 
căsuțe modeste. In ele stăruie 
pregnant' rezonănța muzicii romî
nești, dăruite cu atîta dragoste po
porului nostru, lumii întregi.

T NlȚESCU 
redactor Agerpres

Pe ecranul cinematografului „7 Motembrie* din Petroșani

HOȚUL DIN SAN MARENGO
conferință sau șezătoare.

Dintre toate formațiile artistice 
ale căminului, brigada artistică de 
agitație se bucură de cea mai bu
nă 'apreciere în rîndul locuitorilor 
comunei. Compusă din 11 persoa
ne, brigada artistică de agitație, a 
pregătit un program intitulat „Bri
gada veselă". Programul oglindeș
te realizările social-economide din 
comună, evidențiază pe locuitorii 
Hamz Iosif, Mihăiasa Lazâr II, 
Vladislav Ionică și alții, gospodafi 
pricepuți și harnici, evidențiați în 
campania de contractări.

Iată și cîteva nume ale artiști
lor amatori care compun brigada : 
Iaspas Puscal, Brediceanu Emil. 
Mojoatcă Eleonora și alții.

Un loc mult căutat de locuitorii 
comunei Cîtnpu lui Neag, este și 
biblioteca. în prezent biblioteca 
numără cea. 80 de cititori care au 
citit aproape 350 de cărți și 
broșuri.

Pentru atragerea de cît mai 
mulți cititori, la bibliotecă au tost

prezentate 19 spectacole de film 
la eare au luat parte peste 3000 
de spectatori, depășindu-se astfel 
sarcinile de plan cu 40 la sută, 
atît la spectatori cît și la înca
sări. Printre filmele care s-au bu
curat de mult succes se numără 
„Codin", „Nana", „Cavalerii Teu
toni' și altele.

R. BÂLȘAN 
corespondent

In mica stațiune San Marengo 
lucrează nestingherit iscusitul spăr
gător Cezare Glovanini, care fură 
nu numai bani și bijuterii ci și ini
mile femeilor din orășel.

Multă vreme autoritățile locale 
caută zadarnic să-i dea de urmă.

Intr-o zi, el cade totuși, prin 
cursa pe care i-o întinsese’ o fe
meie frumoasă, direct în mîinile 
poliției.

Dar autoritățile municipale au 
nevoie de un astfel de hoț. El le 
aduce profituri materiale prin su
mele grase pe care le primesa de 
Ia societatea de asigurare toți 
clienții asigurați împotriva fur
turilor.

Sub influența oamenilor de afa

ceri, Cezare va comite spargeri 
chiar și în închisoare sub directa 
ocrotire a poliției.

Filmul „Hoții din San Morengo”, 
o producție a studiourilor „Defa"- 
Berlin (R.D.G.), rulează începînd 
cu data de 31 martie.

----------=11."' — —------=---------

BRÎULEȚUL" ÎN TURNEU»
In cadrul turneului pe - are-J 

întreprinde în Valea Jiului, an
samblul folcloric „Briulețul" al 
Sfatului popular al , regiunii Do- 
brogea, a prezentat pe scena Tea
trului de stat din Petroșani un 
spectacol muzical-coregrafic.

Un aport substanțial la reușită 
acestui spectacol l-au adus cunos- 
cuții cîntăreți de muzică populară 
Dan Moisescu, Ileana Constanți- 
nescu, Mia Braia, prec,,TT' <

nerii interpreți Marinică lordache, 
Marica Pitu, precum și soliștii in
strumentiști Emilian Nedelcu, Ion 
G. loan, Ioniță Ilie și alți doinîtori 
ai cîntecului popular.

Spectacolul s-a bucurat de o cal
dă apreciere din partea entuzias
tului public petroșănean care a
răsplătit cu vii aplauze evoluția
pe scenă a acestora cît și măiestria 
interpretativă de care au dat

C WAN IN CLIȘEU: O secvență din film.
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Colective distinse
In întrecerea socialistă pe anei 1963

Mina Lupeni fruntașă pe ramură
(Urmare din pag. I-a)

nu Nicolae, Popescu Sebastian și 
alții,, tehnicienii Nagy Carol, Nan 
Traian, Suba Mircea etc. Multi 
dintre ei se află iii sală avînd fețele 
luminate de fericire, de bucuria că 
aportul lor a fost substanțial In 
cucerirea titlului de întreprindere 
fruntașă pe țară.

...Moment emoționant: colectivul 
minei Lupeni intră în posesia ,,Stea
gului roșu de întreprindere frun
tașă" pe țară. Inmînînd frumoasa 
distincție directorului minei Lu
peni, tovarășul Cotoi loan' felicită 
călduros pe minerii, tehnicienii 
și inginerii acestei exploatări 
și le urează noi realizări în 
muncă. Felicitări a mai primit co
lectivul fruntaș din partea tov. 
Lăzărescu loan, ministru adjunct 
al M.M.E.E., tov. Lucian Drăguț, 
Karpinet Ioan, Momeu Samoiiă 
Szuder Wiliam, Pușcaru FruiUan 
directorul I. S. „Visează" Lupeni 
si a altor tovarăși, din partea <«-

misiei de femei, din partea unul 
grup de pionieri.

Preluînd Steagul de întreprinde
re fruntașă tov. Nicorici Nicolae, 
directorul minei Lupeni a spus 
printre altele: „Asigurăm conduce
rea partidului și Consiliul Cen
tral al Sindicatelor că vom depu
ne tot efortul pentru ca rezultatele 
muncii noastre să fie demne de 
titlul și prețuirea ce s-a acordat 
colectivului nostru, că angajamen
tele lliate pe anul în curs vor fi 
îndeplinite în mod exemplar pen
tru a întîmpina cea de-a XX-a a- 
niversare a eliberării patriei Cu 
realizări și mai importante în pro
ducție". Hotărîrea de a păstra Cu 
demnitate, prin noi realizări, titlul 
de mină fruntașă рё țară și-au ex
primai-o, de asemenea. Ghioancâ 
Sabin, Koss Ladislau, Petre Con
stantin și alți mineri care au luat 
cuvîntul. Cuvînt de mineri des
toinici ți harnici care vor ști să-l 
respecte pentru a da patriei tot 
mei mult cărbune cocsificebll.

Imbold spre noi înfăptuiri

Conștiincioasă în muncă, silitoare elevă seralistă în clasa a XI-а a 
Școlii medii din Lupeni, așa este cunoscuta laboranta Băluț Mariana 
de la secția epurare echinrică a uzinei Păroșeîil. Steluță de fruntașă 
în întrecerea socialistă pe anul 1963 pe care a primit-o recent vine 
să confirme roadele hărniciei ei.

ÎN CLIȘEU : Utemista Băluț Mariana determinînd la balanță pro
centul de cenușă în cărbune.

Conducta Coroeștîuiuî
Excavatorul înaintează mereu. 

Cupa lui de 0,3 m.c. Se înfige în 
pămîht lăsînd în utmă un șanț 
adltic la care trebuie numai cîteva 
retușări și conducta poate fi ins
talată.

...Așa se sapă traseul noii con
ducte de alimentare cu apă a pre
paratei Corcești, conductă ce va 
aduce apă curată de la „Izvorul 
rece" — tocmai de pe defileul 
Jiului — pînă la uzină. Există 
însă unele locuri, traversări de 
pîraîe, terenuri clădite, unde mași
na nu poate lucra. Atunci intră în 
acțiune echipa lui Catană Ne- 
varache câfe execută săparea 
porțiunilor respective. 'Muncitorii 
Toaîe Victor, Rancea Mihai, Țoa
le Gheorghe, Fazakaș ștefan, Popa 
Vasile și alții, sub conducerea 
maistrului Chelaru -Gheorghe au a- 
juns deja cu săpăturile pînă la Is- 
croni. In urma lor vine echipa lui 
Vlad Gheorghe care face montarea 
tuburilor de asbociment, iar dins
pre defileu, vine în înt’împinare 
și echipa iui Bursan Iordan cu să
pături în stîncă.

In curînd pe conducta nouă va 
porni către preparațiâ CorOaști un 
șuvoi puternic de apă limpede- 
necesară spălării cărbunelui.

A fost o zi luminoasă la Uri
cani, cu soare mult și miresme de 
început de primăvară, aduse dins1 
pre minți de adierea vînîUlui. 
Deci un motiv in plus penttu ca 
bucuria, pe care au trăit-o minerii 
Uricani ului să fie mai deplină.

Colectivul minei Uricani a trăit 
într-adevăr о zi frumoasă. Intr-o 
adunare entuziastă, la care au 
participat zeci de mineri, abia teșiți 
din mină, ingineri și - tehnicieni, s-a 
decernat exploatării Diploma de 
unitate evidențiată în întrecerea 
socialistă pe anul 1063 pe ramura 
industriei extracției de cărbune. 
Înaltă apreciere a muncii rodnice, 

. pline de elan a colectivului mi 
I net, a succeselor repurtate în lupta 
j pentru sporirea producției de căr

bune cocsiiicabil și a productivi
tății muncii! Succesele înfățișate 
în adunare de șeful exploatării, 
ing. Sâbău loan, au constituit un 
bilanț rodnic: 25 406 tone de căr
bune trimise la zi peste sarcinile 
de plan ale anului 1963. o produc
tivitate de 1,434 tone cărbune pe 
post, cel mai mare randament pe 
exploatate realizat pe bazin și o 
economie de 1 193 000 lei la pre
țul de cost. Realizări care vorbesc 
despre munca plină de elan a 
brigăzilor de mineri din Uricani 
pentru Îndeplinirea ritmică și la 
toți indicii a planului de produc
ție, despre strddahia lot pentru 
aplicarea inițiativelor înaintate, 
printre care „două citrtpuri pe 
schinib și aripă de abataj Cameră" 
Si extragerea itșiet frontale a aba
tajelor in retragere eu lemn re
cuperat, precum șl despre măsurile 
tehnlco-organizatorice aplicate de 
conducerea tehnică a exploatării în 
vederea creării unor condiții op
time de muncă minerilor din aba
taje spre a obține rezultate me
reu mai bune 1

Sărbătorească, plină de insulle-
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îeti, în cadrul unei adunări fes
tive, pentru rezultate deosebite 
obținute în producție în anul 1963, 
colectivului de muncitori, tehni
cieni, ingineri și funcționari de la 
Uzina de reperat utilaj minier din 
Petroșani 1 s-a decernat Diploma 
de întreprindere fruntașă în între
cerea socialistă în ramura indus
triei constructoare de utilaje teh
nice șl fflașihi-unelte pe regiunea 
Hunedoara.

Diploma a fost acordată colec
tivului U.R.U.M.P. de Cătle Con
siliul regional al sindicalelor Hu
nedoara.

Tot cu acest prilej secțiilor 
Construcții metalice șî mecanică li 
i*ân deeefhat diptwhe de secții 
fruhtășe în întrecerea socialistă pe 
uzihă pe anul 1963. 

ți re a lost adunarea testivâ de ia 
Uricani, ea exprimînd satisfacția 
și marea bucurie cu care au pri
mit minerii uricăneni înalta dis
tincție ce li s-a acordat pentru me
rite deosebite în muncă de către 
Consiliul Seniral ăl Sindicatelor. 
Cînd tovarășul Aimășan loan, din 
partea Biroului executiv al Con
siliului regional al sindicatelor Hu
nedoara, a înminat distincția, în 
said a izbucnit ин ropot de aplau
ze. Aplauzele minerilor au expri
mat bucuria pentru cinstirea adusă 
colectivului lor, hotărîrea de a re
purta noi izbittzi în bătălia din 
adîncuri pentru mai mult cărbu
ne, pentru randamente înalte. De 
altfel, faptul că distincția acorda
tă exploatării constituie un imbold 
spre noi înfăptuiri a fost confir
mată pregnant de hotărîrea una
nimă a participanților la adunare 
de a mări angajamentul asumat 
în întrecerea socialistă îa cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei. In aduharea festi
vă, celectfvat minei Uricani și-a 
mărit angajamentul luai în privin
ța depășirii planului anual de la 
72 000 tone de Cărbune la 17 000 
tone, din care pînă la 23 August 
se vor realiza 13 500 tone; în ce 
pttvește creșterea productivității 
muncii, angajamentul a lost sporit 
de la 10 la 20 kg. pe post peste 
nivelul planificat, iar ta economii 
angajamentul a fost mărit de la 
120 000 lei la 250 000 lei. Mărirea 
angajamentelor de întrecere a fost 
susținută cu căldură și entuziasm 
de către tiumeroși vorbitori, între 
care minerii șefi de brigăzi Bora 
Grigore, Hrițcan Vasile, Apostol 
Vasile, de inginerul Mihalache 
Gheorghe și alți vorbitori.

înalta distincție primită penttu 
succesele din anul trecut, realiză
rile obținute în muncă de la în
ceputul anului precum și angaja
mentele mobilizatoare ale mineri
lor exploatării constituie o garan
ție că harnicul colectiv al minei 
Uricani va obține noi succese în 
întrecere, va amplifica frumoasa 
tradiție a celei mai tinere exploa
tări miniere din bazinul nostru.

I. DUBEK
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Magazine cu deservire exemplară
Unitățile O.L.F. nr. 24 șl 34 

din orașul Lupeni, gestionate de 
Sanda Dumitru și Radu Eleha se 
bucură de multă apreciere din 
partea Cetățenilor care locuiesc în 
cartierele Braiă și Viscoza. Apro
vizionate zilnic din abundență cu 
diferite mărfuri, cu vitrinele și in
terioarele aranjate totdeauna atră
gător, aceste magazine și-au creat 
o numeroasă clientelă. Afluența 
cumpărătorilor spre aceste ma
gazine se dațorește în mare parte 
și comportării personalului lor cars

Confinut bogat, aspect plăcut
(Urmate din pag. 1-a)

ІП incinta minei, pe aleia prin
cipală, se află un panou intere
sant — o diagramă a evoluției ran
damentelor, deci a creșterii pro
ductivității muncii față de anul 
1959. Față de acest an, producti
vitatea medie la mina Uricani a 
crescut în 1963 cu 76,7 la sută, 
iar în acest an trebuie să atingă 
cel puțin 1,460 tone cărbune pe 
post. Panoul înfățișează și crește
rea continuă a salariilor minerilor. 
In comparație cu anul 1959, sala
riul mediu al muncitorilor a cres
cut cu aproape 250 Iei și este în 
continuă creștere.

Alte panouri lucrate, de aseme
nea, cu multă grijă îndeamnă pe 
mineri să sporească vitezele de a- 
vansare în abataje și galerii, să 
reducă consumul specific de lemn 
de mină pe mia de tohe Cărbune 
extras, să depășească pianul valo
ric la lucrările de investiții eu 
529 lei/muncitor și an. La mina 
Uricani se pot întîlnî panouri ca
re demonstrează avantaje pe care 
Ie obțin minerii în urma îmbună
tățirii calității producției, precum 
și pierderile cauzate de nealege- 
rea șistului vizibil.

In locuri frecventate de mun
citori au fost așezate gazetele de 
perete ale organizațiilor de bază. 
Articolele expuse oglindesc pro
blemele cele mai importante care 
stau în fața sectoarelor respective, 
popularizează experiența înaintată 
a minerilor de frunte. Intr-un ar
ticol afișat la gazeta de perete a 
organizației de bază din sectorul 
I, minerul șef de brigadă Bora 
Grigore împărtășește cititorilor ex
periența Ortacilor săi, Care reușesc 
să extragă cite două cîmpuri pe 
schimb, iar articolul pus la gazeta 
de perete a sectorului electrome
canic semnat de tov. Petre Vasile 
reliefează rolul agitatorului la lo
cul de muncă. La o altă gazetă 
sînt satirizați prin caricaturi tine

asigură o deservire civilizată. In 
lunile ianuarie și februarie din a- 
cest an, de exemplu, magazinele 
au Vîndut peste planul lor de des
facere mărfuri în valoare de 
50 000 lei și, respectiv: 20 000 lei. 
Dacă și notele da comandă pentru 
păsări (vii șl tăiate) trimise de 
gestionari centrului de aprovizio
nare ar fi onorate la timp, ambele 
magazine ar putea fi socotite model 
din toate punctele de vedere.

A. MIGA 
corespondent

rii Năstase Jenicâ, Dan Vasile, 
Crișan Teodor și Vescul Dumitru, 
care fac scandal la locurile 
de muncă. Unul dintre panouri este 
destinat combaterii absențelor ne
motivate. In prezent рё acest pa
nou se află scrise numele munci
torilor Cimpoeru loan din sectorul 
I, Blldeanti loan din sectorul 11. 
Raicu Stan din sectorul III, supra
veghetorului Pîtvan Florea difi 
sectorul VI și ale altor 13 certați 
cu disciplina Care au lipsit nemo- 
tival de la lucru în luna februa
rie, trăgind în Urmă realizările 

LICITATE

! organizează în ziua de 23 aprilie 1964 :
, Illi «URS PENTRU OCUPAREA URIHATliARELOR POSTURI:

— 1 post maistru construcții metalice i
— 2 posturi maistru mecanic

Cererile de înscriere însoțite de celelalte acte se 
ii vor depune la secretariatul uzinei pînă la 10 aprilie 
ii 1964. Actele ce trebuie depuse precum și celelalte condî* ji 

• ții ce se cer concurențelor sînt afișate la sediul urinei, i|

Preparația cărbunelui Ccroepti
angajează imediat:

— 1 mecanic de locomotivă caHfcat, 
pose clî nd autorizație de circulație generală

— 2 șefi de manevră calificați
— 2 manevrași calificați.

Pentru angajare și orice alte relații, cei inter e&afi 
se vor prezenta la sediul Preparației cărbunelui Coroești,

I.R.T.A, Hunedoara — Deva
— Autobaza Petroșani —

Recrutează candidați pentru școala 
de șoferi profesioniști

Condițiile de înscriere la cursuri sînt ur
mătoarele :

Candid ații sâ fie absolvenți a 1 clase elementare, 
sa aibă tir sta între 17—25 ani, cu domiciliul stabil 
în rata orașului regional Petroșani,

Cei interesați se pot adresa pentru informați? su
plimentare ia Autobaza I. T, A, Petroșani, str. 
Cărbunelui nr. 4.

colectivelor de muncă din care 
fâc părte.

— Cu toate ca agitația vizuală 
la mina noastră s-a îmbunătățit 
mult față de anii trecuți — spu
nea tov. Ilie Petru — președintele 
comitetului sindicatului minei Uri
cani, noi nu ne oprim aici. Avem 
în lucru mai multe lozinci mobili
zatoare, un nou panou pentru 
popularizarea fruntașilor în între
cerea socialistă, ne străduim ca 
agitația vizuală să aibă un con
ținut concret, mobilizator și un 
aspect plăcut.



STEAGUL ROȘU

Conferința de presă ținută 
de Aleksei Kosîghin Ia Roma

Piioia sâplămîDa de Intrări a (ogleiinlei 0. N. 9. 
dentiu lomeil si dezvoltare

ROMA 28 (Agerpres).
La 27 martie, înainte de a pă

răsi Roma, Aleksei Kosîghin, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U;R.S.S., s-a întîlnit 
cu ziariștii la o conferință de presă.

Răspunzînd, printre altele, la 
problema dacă există dificultăți 
cu caracter politic, care să îm
piedice dezvoltarea, relațiilor eco
nomice dintre U.R.S.S. și Italia, 
Kosîghin a spus că participarea 
Italiei la blocul N.A.T.O. și la 
Piața comună, frinează desigur re
lațiile economice dintre cele două 
țări.

---------------©---------------

Prezențe roinînești peste hotare
Seară de teatru romînesc 

în orașul italian Bari
ROMA 28. Corespondentul A- 

gerpres, G. Pastore, transmite:
Asociația italiană pentru strîn- 

gerea legăturilor culturale cu Ro- 
mînia a organizat în orașul Bari 
o seară de teatru romînesc. S-a 
ținut o conferință privind istoria 
teatrului romînesc, după care pu
blicul a urmărit piesa lui Cara- 
giale „Conu Leonida față cu reac- 
tiunea" și filme documentare des
pre viața artistică și culturală a 
Republicii Populare Romîne.

Expoziție de artă populară 
romînească în Australia

MELBOURNE 28 (Agerpres).
In cadrul festivalului de la 

Perth (capitala Australiei de vest)

=©=

Cu cîțiva ani în urmă în R. P. 
Mongolă a fost creat primul in
stitut de proiectări din republică. 
In prezent la această instituție 
desfășoară o intensă activitate de 
proiectări peste 600 de specialiști. 
Anul trecut, de pildă, ei au reali
zat aproximativ 400 de proiecte 
pentru întreprinderi industriale și 
obiective cu destinație social-cul- 
turală.

—O —

Iarna s-a reîntors 
îfi Europa occidentală

LONDRA 28 (Agerpres).
Asupra Europei occidentale ș-a 

abătut din nou iarna. In Elveția, 
unde primăvara începuse să se 
facă simțită, scăderi brusce de tem
peratură, însoțite de ninsori sau 
de ploi reci, au readus iarna.

Ploi torențiale și ninsori s-au 
înregistrat și în regiunile mun
toase ale Austriei. In Alpii ita
lieni s-au semnalat avalanșe. Chiar 
și în Spania s-au înregistrat scă
deri de temperatură.

Numai’ coasta Mării Mediterane 
se bucură de un timp excepțional.

—©----

Comunicat comun 
marocano-senegalez

DAKAR 28 (AgeO>res).
La sfârșitul vizitei în Senegal a 

regelui Hassan al II-lea al Maro
cului, la Dakar a fost dat publi
cității un comunicat comun în ca
re se specifică dorința celor doi 
șefi de state ai Marocului și Se
negalului de „a acționa în favoa
rea destinderii internaționale". Ei 
s-au pronunțat, de asemenea, pen
tru folosirea Organizației unității 
africane la rezolvarea tuturor con
flictelor dintre statele africane.

Referindu-se la perspectivele 
planificării comerțului sovieto-ita- 
lian pe termen îndelungat, Ko
sîghin a declarat că Uniunea So
vietică sprijină întru totul aceas
tă idee. Consider, a arătat el, că 
avem toate posibilitățile de a 
concretiza contractele noastre cu 
o serie de firme pînă în anul 
1970. Dacă însă partea italiană va 
fi gata să planifice schimbul nos
tru comercial reciproc pe un ter
men și mai îndelungat, noi nu 
vom face decît să salutăm acest 
lucru.

a fost prezentată o expoziție de 
artă populară romînească. Sînt 
prezentate, de asemenea, fotogra
fii, timbre filatelice, cărți și al
bume din R. P. Romînă. Expoziția 
s-a bucurat de succes.

Ziarele locale, precum și din 
alte orașe ale Australiei au pu
blicat articole în care se exprimă 
admirația față de arta populară 
romînească.

Expoziția va fi prezentată și în 
alte orașe ale Australiei.

i în cîteva rînduri
, HELSINKI. La 27 martie la
* Tampere au început lucrările 
J Congresului Uniunii Democratice 
ș a Tineretului din Finlanda. La 
Z congres participă 700 de delegați, 
’ reprezentanți ai organizațiilor de
• tineret din 14 țări și ai Federa-
♦ ției Mondiale a Tineretului De- 
ț mocrat.
* In aceeași zi în orașul Pori au 
J început lucrările Congresului 
» Uniunii democratice a pionieri-
* lor din Finlanda.
♦ NEW YORK. Un bombardier 
j cu reacție de tip „B-47" s-a pră-
• bușit în apropiere de Little Rock,
* statul Arkansas, la cîteva minute 
J după decolare. Avionul, care a
• căzut peste un hambar, a luat
• ioc. Cei patru membri ai echi- 
t pajului au fost uciși. A fost, de 
J asemenea, ucis un copil care se 
’ afla în hambar, iar un alt copil

a fost grav rănit.
î NEW YORK. Reprezentantul.
J permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
j N. T. Fedorenko, a avut vineri 
I seara o întrevedere cu U Thant, 
ț secretarul general al O.N.U.
* PARIS. După cum transmite
• agenția France Presse, președin- 
J tele de Gaulle a ordonat grație- 
l rea a 100 de persoane condam-
• nate pentru crime și delicte co- 
J mise în cursul evenimentelor 
J din Algeria. Măsura vizează în 
0 special pe foștii membri ai O.A.9. 
Z care nu sînt acuzați de asasi-
* nate sau de tentative de asasi-
* nat. Eliberarea lor se va face•
I imediat. .

Ciocniri violente la granița 
dintre Sudan și Congo

LEOPOLDVILLE 28 (Agerpres).
Sîmbătă, în regiținea congoleză 

de frontieră D’Ba, situată în apro
pierea punctului în care se între
taie granița dintre Congo (Leopold
ville), Sudan și Uganda, au înce
put incidente violente. Agenția 
France Presse relatează că pînă 
în prezent au fost ucise 30 de per
soane și mai multe rănite. De la 
Stanleyville a fost trimis un de
tașament al armatei congoleze.

Primul ministru ■ al Ugandei, 
Milton Obote, a dat publicității un 
comunicat, în care anunță insti

GENEVA 28 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat agenției 

France Presse, Râul Prebisch, se
cretar general al Conferinței Na
țiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare, și-a exprimat satisfac
ția pentru modul cum a decurs 
primă săptămînă a conferinței.

„Evitînd să-și piardă timpul cu 
discuții sterile, a spus Prebisch, 
conferința a pornit imediat la în
deplinirea sarcinii pe care și-a a- 
sumat-o, aceea de a căuta mijloa
cele de rezolvare practică a pro
blemelor economice fundamentale 
ale țărilor în curs de dezvoltare".

El a precizat că propunerile 
concrete făcute pînă în prezent 
de diferite delegații, precum și 
propriul său raport, au fost pre
zentate spre examinare comisiei 
pregătitoare Și vor fi ulterior su
puse și comisiilor principale ale 
conferinței.

Aceste propuneri, a spus Pre
bisch, se pot rezuma în șase 
puncte : 1)' Ameliorarea accesului
produselor de bază ale țărilor în 
curs de dezvoltare la piețele ță
rilor industrializate, asigurîndu-li-se 
o participare rezonabilă la consu
mul și creșterea consumului din a- 
ceste țări,- 2) Ridicarea și stabili
zarea puterii de cumpărare prove
nind din exporturile țărilor în 
curs de dezvoltare; 3) Facilitarea 
accesului produselor mănufactura-

*
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DJAKARTA. Avioane aparți- 
nînd forțelor aeriene engleze au 
violat în ultimul timp de 21 de 
ori spațiul aerian al Indoneziei 
in regiunea insulei Kalimantan) 
relatează agenția Antara. Re
cent, un avion de vînătoare en
glez a urmărit un avion al for
țelor aeriene indoneziene la bor
dul căruia se afla un grup de 
ziariști care au vizitat regiunile 
de frontieră din Kalimantanul 
de vest. •-

COPENHAGA. Ministerul apă
rării din Danemarca a consimțit 
că guvernul Germaniei occiden
tale să numească cinci ofițeri 
ai Bundeswehrului în diferite 
funcții pe lingă statul major al 
comandamentului mixt danezo- 
vest-german din zona strimtorii 
Mării Baltice, anunță ziarul „Ber- 
iingske Aftanavis". Sub suprave
gherea acestor ofițeri se vor 
afla depozitele militare ale 
N.A.T.O. - care se construiesc în 
prezent în Jutlanda.

DORTMUND. La uzinele con
cernului „Hesch A. G." din Dort
mund a avut Ioc o puternică 
explozie de gaz. In urma aces
tei explozii opt muncitori au mu
rit și ,20 au fost răniți.

MOSCOVA. N. S. Hrușciov 
l-a primit la 28 martie la Krem
lin pe senatorul francez Edgar 
Faure și pe soția acestuia care 
vizitează Uniunea Sovietică la 
invitația grupului parlamentar al 
U.R.S.S.

Convorbirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă prietenească.
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tuirea stării excepționale în re
giunea de frontieră de pe terito
riul Ugandei, ordonînd deplasarea 
unor forțe polițienești suplimen
tare în scopul menținerii păcii. 
El s-a pronunțat pentru începerea 
tratativelor în scopul soluționării 
conflictului izbucnit între Sudan 
și Congo.

In regiunea congoleză D’Ba s-a 
creat de mai multă vreme o si
tuație încordată, ca urmare a in
cidentelor între populația congo
leză și refugiații sudanezi și mi
sionarii expulzați recent din'Sudan. 

ie sau șemimanulacturate ale a- 
cestor țări la piețele țărilor in
dustriale, printr-un sistem prele- 
rențial; 4) Facilitarea procesului 
de înlocuire a importurilor țărilor 
în curs de dezvoltare într-un mod 
rațional și economic pentru a per
mite acestor țări să ajungă la o 
poziție competitivă pe piețele in
ternaționale; 5) Sporirea schimbu
rilor comerciale cu țările socia
liste pe baza unor acorduri pe 
termen lung și a unei lărgiri pro
gresive a schimburilor; 6) Redu
cerea „cheltuielilor invizibile" prin 
revizuirea condițiunilor datoriei 
externe și prin măsuri care să 
micșoreze cheltuielile de trans
port și asigurări.

In Jurul problemei cipriote
Ape mi lui

NEW YORK 28 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a adresat un apel popu
lației și guvernului din Cipru și 
„tuturor părților cointeresate".

Forțele armate ale O.N.U. pen
tru menținerea păcii în Cipru, se 
arătă în mesaj, și-au preluat atri
buțiile, iar generalul P. S. Gyani 
și-a asumat comanda acestor forțe, 
„îmi exprim speranța, declară U 
Thant, că torțele O.N.U. vor fi 
sprijinite pe deplin de toate păr-
tile interesate pentru ca ele să-și 
poată îndeplini în mod eficient 
sarcina încredințată de Consiliul 
de Securitate... Vreau, de aseme
nea, să cer tuturor părților intere
sate să se abțină de la orice ac
țiune care ar putea să ducă la -în-, , -să.exercite vreo influență sau alta".

Makarios Vor fi obținute progrese rapide * 
în direcția normalizării situației

NICOSIA 28 (Agerpres).
„Sînt convins că vor fi reali

zate progrese rapide pentru resta
bilirea ordinei și normalizării si
tuației în Cipru", a declarat pre
ședintele Makarios, cu prilejul în
ceperii activității forței O.N.U. El 
și-a exprimat convingerea că forța 
O.N.U. va acționa în conformitate 
cu prevederile rezoluției Consi
liului de Securitate și a eerut po
porului cipriot să acorde sprijin 
îorței O.N.U.

. O dată cu sosirea în Cipru a 
primilor militari finlandezi și sue
dezi s-a anunțat că în prima de
cadă a lunii aprilie vor fi com
pletate respectivele efective, cu- 
prinzînd fiecare cîte 700 de oa
meni. Intr-o conferință de presă, 
sare a avut loc la Nicosia, gene

30 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,16 Cîntece despre oțe- 
lari, 9,25 Jocuri populare, 10,33 
Concert de muzică corală, 11,00 
Soliști de muzică populară, 11,30 
Muzică ușoară, 12,51 Muzică popu
lară, 13,10 Momente distractive 
din operete, 14,10 Soliști de mu
zică ușoară, 14,30 Vreau să știu, 
15.00 Muzică populară din Olte
nia, 16,10 Muzică ușoară, 17,00 
Din muzica popoarelor, 17,40 Ti
nerețea ne e dragă, 18,35 Muzică 
ușoară romînească, 19,00.. Revista 
economică radio 20,40 Lecția de 
limba rusă. Ciclul I, 21,15 Tribuna 
radio, 21,25 Concert de muzică 
ușoară, 22,15 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 8,30 Sumarul zia
rului Scînteia, 8,40 Muzică popu
lară interpretată de Maria Badiu

CANALUL 
„VOLGA—BALTIKA"
LENINGRAD 28 (Agerpres).
Anul acesta va fi dat în exploa

tare uriașul canal „Volga—Bal- 
tika", care va include Leningradul 
și Neva în sistemul fluvial al păr
ții europene a Uniunii Sovietice.

Canalul, care are o lungime de 
360 kilometri, va înlocui vechiul 
sistem de canale Mariinski, care 
a început să fie construit de Petru 
I și care a fost reconstruit la mij
locul secolului trecut. Acum. în 
locul celor 37 de mici ecluze din 
lemn au fost construite 7 mari 
ecluze din beton armat cu diri
jare automată.

U Thant
răutățirea situației din Cipru. Este 
în joc fericirea și bunăstarea 
Ciprului și nu poate exista un e- 
fort mai nobil decît acela de a 
pune capăt vărsărilor de sînge și 
violenței, de a obține prin efor
turi comune o reglementare paș
nică a problemei care se află în 
lața Ciprului". In continuare, U 
Thant a amintit că „forțele O;N.U. 
pentru menținerea păcii sînt forțe 
nepărtinitoare, obiective, care ac
ționează în baza mandatului Con
siliului de Securitate și a instrue- 
țiunilor remise de mine în cadrul 
acestui mandat. Forțele O.N.U. nu 
poartă răspunderea hotărîrilor po
litice și într-adevăr nu vor încerca 

ralul Gyani, comandantul forței 
O.N.U., a declarat că unitățile a- 
flate în subordin ea sa au misiu
nea să ajute guvernul cipriot la 
restabilirea ordinei. El a precizat 
că lorța O.N.U. va ține seama de 
poziția celor două comunități din 
insulă.

Vineri, în timp ce unitățile a- 
parținînd Îorței O.N.U. preluau 
paza în diferite localități, în a- 
propiere de Kyrenia au răsunat 
cîteva împușcături.

Un purtător de cuvînt al gu
vernului cipriot a anunțat că pre
ședintele Makarios a demis din 
funcțiile lor pe miniștrii agricul
turii și sănătății pentru că de trei 
luni „nu și-au îndeplinit sarcinile 
ce le revin". Vicepreședintele Ku- 
ciuk a protestat împotriva acestei 
măsuri.

și Nicolae Florian, 9,20 Muzică de 
estradă, 10,00 Muzică din operete,
10.30 Melodii și jocuri populare, 
11,15 Emisiune literară, 12,04 Mu
zică ușoară, 12,30 Fragmente din 
opera „Căsătoria secretă" de Ci- 
marosa, 13,08 Muzică distractivă 
interpretată de fanlară, 14,30 Mu
zică de estradă, 15,30 Muzică u- 
șoară, 16,00 Pagini din opere,
16.30 Melodii populare, 17,10 Frag
mente orchestrale și coruri din o- 
perete, 19,05 Muzică ușoară de 
compozitori romîni, 19,40 Doine și 
jocuri populare, 20,10 Agendă 
teatrală, 21,10 Muzică ușoară, 21,30 
Oameni de seamă din istoria 
culturii: Petrarca. Prezentarea și 
traducerea versurilor de Lascăr 
Sebastian.

REDACȚIA ST ADMINISTRAȚIA ? Petroșani. Str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322. automat 269. Tiparul: І.РЛ. Subunitatea PfetlOșanl 40 M9


