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Biroul Politic al C.C. al P.M.R. a hotărî! să convoace pentru ziua 
de 15 aprilie a.c. ședința plenară a Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

La ordinea de zi:
Darea de seamă cu privire la convorbirile avute de delegația Parti

dului Muncitoresc Romin cu conducerea Partidului Comunist Chinez, a 
Partidului Muncii din Coreea, a Partidului Comunist aP Uniunii Sovie
tice în problema unității mișcării comuniste și muncitorești interna
ționale.

■’V":

Purtători ai distincției

Fruntaș io inlreterea sorialista
Cei mai 

mai activi
vrednici, 
gospodari

DE LA CUVÎNT LA FAPTĂ

de la T. C. Paroșeni Grupuri de femei și 
bărbați se îndreptau spre 
Școala generală de 8 ani 
din Lonea. Toți fuseseră 
înștiințați că aici va avea 
loc adunarea festivă pen
tru înmînarea 
„Fruntaș 
orașelor" 
nici, mai 
deputați. 
grupelor 
blocuri și 
anul trecut s-au eviden
țiat în munca de bună 
gospodărire și înfrumuse
țare a orașului.

Pentru frumoasele rea
lizări dobîndite în acțiu-

insignelor 
în gospodărirea 
celor mai vred- 
activi cetățeni, 
organizatori ai 

de partid pe 
străzi, care în

—=©

^icolaescu Constantin,
tehnician

Duțescu Ioan, 
strungar

Nelega Ana, 
vopsitoare

Racoveanu Constantin, 
inginer

nea de înfrumusețare 
și bună gospodărire, 
comitetul executiv al 
Sfatului popular al orașu
lui Petrila a înmînat ți
nui număr de 30 cetă
țeni și deputați insigna 
de fruntaș în gospodărirea 
orașelor. Niculescu 
sile, Smida Iosif I 

j goș Simion, Talați
Pădureanu Ioan, 
Vasile, Moldovan 
raschiva, Vodila
risc, Szatmari Petru, Gu- 
baș Iuliu, sînt cîțiva din
tre deputății și cetățenii 
vrednici în acțiunea de 
înfrurrrusețare. • cărora 

le-a fost dbcer- 
nată această in
signă.Penfru anul acesta 

1 666 apartamente
Pentru anul acesta, constructorii 

din bazinul nostru carbonifer vor 
executa un important volum de 
lucrări. Astfel,, sarcinile de plan 
prevăd executarea si predarea în 
folosință a unui număr de 1 666 
apartamente ' totalizing 52 553 m.p. 
suprafață locuibilă, in prezent toa
te blocurile șînt puse în lucru, 
ceea ce .constituie o premisă si
gură pentru realizarea integrală 
a sarcinilor de plan.

Totodată vor mai 
încă 226 apartament; 
7 234 m.p. suprafață
vor fi date în folosință 
torilor ca spațiu provizoriu 
cazare și alte 484 
chivalînd cu 15 411 
locativă — ridicate 
dii -— ca lucrări în 
tru anul viitor.

Acordînd toată atejiția punerii 
în lucru a tuturor obectivelor pre
văzute, constructorii vor putea să 
realizeze cu succes sarcinile în
semnate ce le revin pe acest an.

de 
co
aie 
din

Va-
Mo-

Iosif, 
Bucur 

Pa- 
Fran-

fi construite 
nefinisate cu 

locativă, care 
construc

ție
apartamente e- 
m.p. suprafață 

în diferite sta- 
continuare pen-
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Cum asigurați condițiile necesare îndeplinirii angajamentelor?

UN DRUM BUN
tre- 

la 
ac-

La sfîrșitul anului 
cut, sectorul II de 
mina Lonea încheia 
tivitatea cu un bilanț

de loc îmbucurător; dova
dă că mujica nu a fost 
oine organizată minusul 
la producție depășea 3 500 
de tone, iar 
cost planificat 
șit.

Incepînd din 
activitatea in 
desfășurat mai bine. 
Drept urmare, față de 
angajamentul anual de a 
depăși planul de produc
ție cu 1 ІС0 tone de 
cărbune, sectorul a reali
zat în primele trei luni 
o depășire de 3 379 to
ne. De asemenea, randa
mentul planificat a fost 
depășit lună de lună, iar 
economiile ia prețul de 
cost se ridică la 17 000 
lei. Care este explicația 
acestor succese ?

; Sub îndrumarea organi
zației de partid, condu
cerea sectorului (șef sec
tor ing. Rebeleanu Vaier) 
s-a preocupat, de folosi
rea tehnicii noi. de creș
terea 
sare 
zilor
nirii 

mele

prețul de 
era depă-

acest an 
sector s-a 

mai

vitezelor de avam- 
și sprijinirea brigă- 
în vederea îndepli- 
planului. In ulti- 
trei luni, sectorul a

tost înzestrat cu trei ba
terii noi și o locomotivă 
L.A.M.-4, fui transportor 
S.K.R.-ll și două trans-

portoare T.P.-l. Pe a- 
ceastă bază a început me
canizarea transportului în 
abatajele din blocul X. 
La majoritatea abatajelor 
se aplică armarea meta
lică — G.H.H. la fron
tal și stîlpi tabulari la 
abatajele cameră. Vitezele 
de avansare în abataje 
au crescut simțitor — 40 
metri liniari la 
și în jurul ,a 70 
tri la abatajele 
In luna ianuarie, 
mărul total de 11 
cîte numără sectorul nu
mai una a rămas sub 
plan. La fel și în luna 
februarie : din. șapte bri
găzi de la abataje a ră
mas, de asemenea, nu
mai una sub plan. Aten
ția acordată lucrărilor de 
pregătiri a făcut ca pla
nul trimestrial de avan
sări să fie depășit cu 
171. metri liniari -- 117 
metri in steril și 54 în 
cărbune Aici : se găsește 
explicația pentru ce sec
torul are asigurate lini" 
ile de front necesare.

Dar- succesele 
lui se. explică, 
faptul că, aici 
multi oameni: de 
ca minerii Buhăescu 
sile, Molnar Traian, 
toi Vasile, Agache 
mitru, Jacotă Traian, 
riac Ioan, Bart Iosif. Ișî 
desfășoară activitatea teh-

frontale 
de me- 
cameră. 
din nu- 
brigăzi

sectoru- 
și prin 

muncesc 
nădejde 

Va- 
Fa- 
Di;- 
Chi-

canicieni cu experiență 
Lacattoș Iosif, Cărcălean 
loan. Drăguț Sabin, Pre- 
duț Nicolae și Andrăș 
Mihai, meseriași pricepui! 
cum este Iuga Tiberiu și 
Costan Alexandru.

Dar, cu toate succesele 
obținute, în activitatea 
sectorului se mai mani
festă unele lipsuri. Este 
lăudabil faptul că secto
rul a depășit sarcinile de 
plan în cele trei luni. 
Rău este însă că pe de
cade producția nu este 

- extrasă. în mod ritmic; 
Și aceasta s-a repetat în 
tiecare lună din acest 
an. Oare numai în pri
mele decade a întîmpinat 
sectorul greutăți? De a- 
semenea, preocuparea 
pentru1' îmbunătățirea ca
lității cărbunelui nu se 
ridica: !a nivelul posibi
lităților.

Organizând pe mai de
parte munca cu pricepe
re, acordînd atenție creș
terii productivității mun
cii, folosirii tehnicii a- 
vansate, moblizînd între
gul colectiv la 
nirea
nilor la 
torul 
nea are 
la succesele obținute
primul trimestru să adau
ge altele mai frumoase

și

aniversări a elibe- 
perioada celor trei 
minei Uricani a 
pași înainte pe ca- 
în viață a angaja- 

l-a asumat.

Nu au trecut decît trei luni 
la entuziastele adunări în care 
lectivele. exploatărilor miniere, 
tuturor unităților economice
bazinul Jiului și-au stabilit anga
jamentele de întrecere în cinstea 
celei de-a XX-a 
rării patriei. In 
luni, colectivul 
făcut însemnați 
lea transpunerii
mentului pe care și

In scopul înfăptuirii angajamen
telor au fost aplicate o seamă de 
măsuri tehnico-organizatorice care 
au mărit capacitatea de producție 
a minei, au creat posibilități noi 
minerilor spre a-și dezvolta șirul 
succeselor. Amintim doar cîteva: 
transportul producției a fost con
centrat la un singur puț, la punc
tele de lucru greu 
fost create stocuri 
montat instalații de

accesibile au 
de lemn, s-au 
încălzire a ae-

sector fruntaș pe 
dirț brigada con- 
execută lună de 
de pregătiri. Pen-

G contribuție însemnată la succesele colectivului 
sectorului41 de la mina Uricâni — 
exploatare — au adus-o și minerii 
dusă de Draghici Aurel. Brigada 
lună un însemnat volum de lucrări
tru merite deosebite în executarea la timp și de bună 
calitate a lucrărilor, brigada a fost distinsă cu diplo
ma de fruntașă în întrecerea socialistă pe anul 1963.

IN FOTOGRAFIE : O parte din membrii brigăzii, 
minerii din schimbul condus de Bucur Vasile.

■ului ce intră în subteran, în sec
torul II se aplică un sistem de ex
ploatare nou, mai optim, care 
crează condiții brigăzilor de mineri 
pentru a obține noi succese în 
sporirea productivității muncii, în 
fiecare sector s-au omogenizat bri- ■ 
găzile. ; ;

Brigada minerului Teodorescu 
Stancu a fost prima care a îmbră
țișat inițiativa de a realiza o avan
sare de două cîmpuri pe schimb 
și aripă de abataj. Prin aplicarea 
inițiativei brigada a realizat anul 
trecut, luni de-a rîndul, viteze de 
avansare de cîte 130 m 1 pe lună, 
obținînd pe această cale randamen
te sporite și depășiri de cîte 12—15 
la sută. Experiența fruntașilor, me
todele lor trebuie generalizate — 
iată una din caile alese de minerii 
sectorului I pentru sporirea conti
nuă a realizărilor lor. De la un 
timp, și aceasta s-a întîmplat după 
ce a pornit întrecerea în cinstea 
aniversării eliberării, brigada Iui 
Teodorescu Stancu a avut în aba
taj oaspeți zi de zi. Minerii din ce
lelalte abataje veneau să învețe 
din experiența lui Teodorescu în 
organizarea lucrului, în . aplicarea 
inițiativei două cîmpuri pe schimb 
și aripă de abataj. Cele învățate, 
măsurile aplicate de conducerea 
sectorului pentru dotarea locurilor 
de muncă cu utilaje, aproviziona
rea cu materiale, pentru pușcarea 
la timp sa. fronturilor și-au dovedit 
eficienta. Toate brigăzile din stra
tul 17—18, printre care cele con
duse de Pînzaru Alexandru, Bora 
Grigore,. Maftei Sian,. Burtea . Nîtă 
aplică inițiativa, realizând, în me
die,. avansări de cîte ,120. m- 1 pe 
lună și randamente de cîte 8 tone' 
pe post, cu 1 —1,5- tone pe post 
mai mari decît sarcina prevăzută.

Asemănător s-a _ întîmplat si cu 
inițiativa , de a exploata fîșia fron
tală a abatajelor în retragere cu 
lemn recuperat. Minerul Teodores
cu. in brigada căruia s-a născut a- 
ceastă inițiativă, a vorbit pe larg, 
cu prilejul unui schimb de expe
riență, despre avantajele inițiati
vei pentru sporirea productivității1 
muncii în abataje și reducerea con
sumului de material lemnos. In 
urma aplicării inițiativei, brigada 
a realizat un randament cu peste 
o tonă pe post' mai mare decît 
înainte și a economisit circa 5() 
m c. de material lemnos. In pre
zent, inițiativa este aplicată în 
toate abatajele din sector.

. I. D,

(Continuare în pag. 3-a)

îndepli- 
depășirea sarci- 
toti indicii, sec- 
de ia mina Lo- 
posibTitatea -'.a 

n

II

FRAN.CISC VETRO

Pe șăntieru1 Paroșeni se lucrează intens la montarea noului grup energetic de 150 
MW. La aceste lucrări iau parte specialiști sovietici care dau în permanență îndrumări 
prețioase la montarea instalațiilor și' agregatelor.

IN : CLIȘEU : Inginerul sovietic Leonov Iur.i Dmitrovici explicînd maistrului Raica 
Cornel și șefului de ecliipă Dumitrescu Lixandru unele probleme legate de montarea 
turbinei:'



Pe ecranul cinematografului „1 Noiembrie11 din Petroșani

Era noapte Ia Roma
Filmul de me-

O după amiază la clubul din Lupeni
Dacă treburile te poartă într-o 

după amiază la clubul sindicatelor 
din Lupeni, privind aproape numărul 
neîntrerupt de oameni ce calcă zilnic 
pragul acestui edificiu al culturii, 
îți dai seama fără să chibzuiești 
prea mult, că acest fluviu ce-și 
caută confluenta cu izvoarele ne
secate ale culturii este expresia 
cea maj materializată a cuvintelor 
înscrise pe frontispiciul clădirii : 
„Socialismul începe acolo, unde mi
lioanele de oameni își însușesc cul
tura". Aceste cuvinte ale marelui 
Lenin au devenit o realitate co
tidiană.

...O după amiază obișnuită la clu
bul din Lupeni. Pentru unii, obiș- 
nuiți cu atmosfera de aici tot ceea 
ce se petrece în jui este obiș
nuit, fără să sesizeze că acest 
crîmpei din marea transformare 
spirituală pe care a înregistrat-o 
poporul, în cele două decenii de 
putere populară, face parte dintr- 
un proces complet de făurire a 
omului de tip nou. omul zilelor pe 
care le trăim, cu o conștiință și a- 
titudine la nivelul cerințelor so
cietății socialiste. La făurirea a- 
cestui măreț proces își aduc con
tribuția cu prisosință activiștii 
culturali și instructorii artistici din 
cadrul clubului, care prin munca 
lor de zi cu zi fac ca cei veniti 
aici să pășească cu pași urai si
guri spre cetatea culturii.

Iar această muncă elină de fru
musețe continuă in toate încăpe
rile clubului sub îndrumarea unui 
colectiv compus din neobosiți pro
pagatori ai luminii spirituale, ai 
Culturii.

Intr-una din încăperi rnîini ce 
fac ca în adîncuri natura să în
genuncheze în fața omului sau 
făuresc alte bunuri, aici, cu o abi
litate de invidiat, modelează su
netele strunelor după pretențioase
le partituri ale lui Verdi, Zeller 
«au Poru'mbescu. Ați ghicit de si
gur. Este vorba de orchestra semi- 
Stmfonică. compusă din muneftov 
tehnicieni, intelectuali.

—’© = -■ -------

Concert simfonic
Zltefe acestea In sala clubu

lui C.C.V.J., a avut loc un concert 
simfonic dat de către orchestra 
simfonică a clubului sindicatelor 
din Petroșani și soliști vocali. 
Concertul a cuprins lucrări execu
tate de orchestră : uvertura la o- 
pera „Califul din Bagdad", uvertu
ra „Rozamunde", uvertura ...Mari- 
tone", „Balada" lui Ciprian Porum- 
bescu și „Dans țărănesc" de C 
Dumitrescu precum și arii din ope
re și operete executate de soliștii 
vocali. Și-au dat concursul soliștii 
yocall Belba Maria (contraaltistă), 
Popescu Elena (soprană). Podranski 
Viorica (soprană) și Borta Constan
tin (tenor).

A apărut tn librlril

ANTON PANN
de O. PAPADiMA

in studiul său intitulat Anton 
Finn — cintecele de lume și folclo
rul Bucureștilor, Ovidiu Papadima 
ridică și rezolvă în bună parte o 
seamă de probleme legate de acti
vitatea de scriitor și editor a lui 
Anton Pann, In cele șapte capi
tole ale cărții sint expuse cerce
tările autorului privind: lumea ca* 
re a generat această specie lirică 
și a favorizat circulația ei în e- 
pocă, componența volumelor pu
blicate, izvoarele și modul în ca
re aceste producții au circulat Îna
inte de a fi culese și tipărite de 
către Anton Pann.

Un loc deosebit — ca spațiu și 
importanță științifică — este afec
tat identificării izvoarelor literare 
ale antologiilor, autorul ajungînd 
la interesante concluzii în legătură 
cu pătrunderea și circulația în lu
mea bucureșteană atlt a produc
țiilor culte cit și a celor de ori
gine autentic populară.

Alături, într-Un atelier bine do
tat cu cele necesare, fantezia și 
concepția artistică și-au dat mina 
pentru a zugrăvi cit mai fidel via
ta nouă pe care o trăim. Mai știi ? 
Poate din gravurile ce se află pe 
planșe sau mesele de lucru, unele 
vor ajunge să ducă faima cercu 
lui de artă plastică, dincolo de 
gramțile patriei, așa cum au făcut-o 
lucrările minerilor Galu Teodor și 
Viorel Vasile în 1958 la Londra 
sau gravurile ale căror autori sînt 
Scheau Marcel, Crișan Maria și 
Costea Simion în anul 1958 ia 
Katovice (Polonia).

Formația de dansuri, se numără, 
de asetaenea, printre formațiile cu 
vechi tradiții în mișcarea artis
tică de amatori. Intr-o sală căp
tușită cu oglinzi și prevăzută cu 
bare de exercițiu, tinere de la fa
brica „Viscoza", alături de un grup 
de cooperatori de la „Sprijinul 
minier" din localitate, cu mișcări 
pline de grație, avinrî atenția În
cordată la indicațiile instructoru
lui de dans Viloaică Dumitru, e- 
Xersează fragmente dintr-un dans 
nou ce va fi prezentat peste pu
țin timp în fata publicului spec
tator.

Un punct din cadrul clubului 
care atrage zilnic cel mai mare 
număr de vizitatori, este bibliote
ca. In acest loc. bogățiile spiri
tuale ale oamenilor așternute pe 
milioane de pagini sînt puse la 
dispoziția cititorilor în cele 26 200 
volume existente. Dragostea pentru 
citit se manifestă deopotrivă la 
toate categoriile de oameni. Ac
țiunile cu Cartea organizate de co
lectivul bibliotecii se bucură de ă- 
preciere din partea cititorilor.

Paralel cu desfășurarea activită
ții culturale, consiliul de condu
cere al clubului nu a scăpat din 
vedere nici organizarea timpului

Deschisă de mai mult timp, expoziția de fotog rafii a cercului de foto-amatori al 
clubului sindicatelor din Lupeni, continuă să suscite interesul celor ce o vizitează. In
stantaneul din clișeul nostru, este edificator în acest sens.

Intre marile fi
guri ale culturii 
universale come
morate anul aces
ta, numele Iui Shakespeare este 
unul din cele mai strălucite.

In acest an, sărbătorirea cvadri- 
centenarului nașterii lui capătă am
ploarea unor manifestări de mai 
lungă durată, anul cultural însuși 
puțind fi numit un an Shakespeare. 
In țara noastră comemorarea are 
semnificația omagiului adus unui 
titan al literelor, pe care poporul 
știe să-l cinstească, ca pe una din 
cele mai reprezentative figuri ale 
umanității. Interesul general ma
nifestat față de opera unui poet și 
dramaturg, născut acum patru vea
curi, se leagă de recunoașterea ge
niului său Universal.

Profund cunoscător al sufletului, 
pătrunzîndu-i în fibrele cele mai 
sensibile și redîndu-i simțămintele 

liber al oamenilor muncii. Pe lin
gă o serie de acțiuni organizate 
în colaborare cu comitetul orășe
nesc U.TM Lupenl, sau comitetele 
sindicatelor de la întreprinderile 
și instituțiile din oraș pentru pe-, 
recerea în mod plăcut și util a 
timpului liber al tineretului și al 
salariaților în general. în cadrul 
clubului sînt create posibilități pen
tru organizarea în mod plăcut a 
odihnei active a celor ce muncesc, 
prin punerea la dispoziția lor a 
unei săli unde amatorii, de șah și 
ai Jocului de biliard- găsesc cîmp 
larg de activitate. Este semnifica
tiv că printre cei prezenți la me
sele de șah un mare număr sînt 
pensionari. In orașul unde acum 
25-30 de ani burghezia „asigura" 
pensionarilor mineri dreptul de a 
purta o traistă de cerșetor, azi 
frunțile lor brăzdate de cute ce 
poartă amprenta bătrinețil asigu
rate se mai încruntă din cînd în 
cînd, dar numai asupra meselor 
de șah...

...Programul clubului pentru a- 
ceastă după-amiază se apropie de 
sfîrșit. In biroul conducerii clubu
lui un grup de instructori sau 
strins împreună cu directorul clu
bului pentru a discuta o serie de 
probleme actuale. E firesc. In ur
mă cu clteva zile a avut loc faza 
raională a celui de-al Vll-lea con
curs al formațiilor artistice de ama
tori Sînt trase concluzii, sînt sem
nalate unele lipsuri pentru a fi 
remediate. Discuția continuă pînă 
tîrziu. Se întocmesc planuri, se fac 
propuneri privind activitatea de 
viitor, iar toate astea converg în- 
tr-un singur gînd, întîmpinarea ce
lei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei, cu noi succese pe 
terimul muncii culturabeducative 
de masă.

T. KARPATIN

Aseară la Petroșani. 
Teatrul de stat „Valea 
Jiului", a prezentat în 
premieră piesa „Gaițele" 
de Alexandru Khirițescu. 
Regia spectacolului apar
ține lui Alexandru Mi
clescu, iar decorurile și 
costumele lui T. Th. Ciu- 
pe, de la Teatrul Națio
nal din Cluj. Din distri
buție x au făcuț parte; 
Mia Macri, Teodora La

ÎN PREAJMA UNEI COMEMORĂRI: 
WILLIAM SHAKESPEARE

pînă în cele mai fine nuanțe cu o 
înaltă măiestrie, Shakespeare a 
tradus intr-o limbă bogată, suplă 
și de o flexibilitate minunată pa
siunile cele mai puternice, gingă
șia cea mai discretă, visele idilice, 
frumusețea fizică și morală, hido
șenia viciilor, subtilitatea cea mai 
ascuțită ca și simplitatea cea mai 
copilărească. Intuiția este tulbură
toare. Știe Să descopere emoțiile 
cele mai diferite. De aceea pe 
drept cuvînt s-a spus că „viața, 
cu toate implicațiile ei, se găsește 
în Shakespeare". Cu el se înalță 
expresia culminantă a celei mai 
deosebite facultăți a omului: pu
terea de a transfigura propriile 
sale fapte, instincte și aspirații -— 
calitate prin care Shakespeare esip

traj dublu „Era 
noapte la Roma" 
a cărui acțiune 
ee plasează în 
perioada de du
pă armistițiul în
cheiat în 1943 
între armata ita
liană si forțele <■- 
liate, este isioriâ 
a trei prizonier, 
de război evadați 
și a 
le-au

celor ce 
acordat 

sprijin pentru a 
se ascunde din 
calea urmăritori
lor - Gestapoul 
german.

Tema sa este 
închinată umanis
mului acelor oa
meni simpli și 
cinstiți, care iu 
ciuda pericolului, 
au ajutat cu mult 
suflet miile . de 
prizonieri evadați în acea vreme 
din lagărele cie concentrare.

Totodată filmul este un act de 
acuzare a războiului fascist și a 
atrocităților comise de acesta.

Regia filmului aparține cunoscu
tului regizor italian Roberto Ro
ssellini care a mai realizat printre 
alte filme „Roma, oraș deschis" și 
„Generalul della Revere". Rolul 
principal feminin este Interpretat 
de actrița Giovanna Ralli pe care

Faza orășenească a ceiui de-a! Vll-lea 
concurs al formațiilor artistice de amatori

Azi la ora 10, în sala Teatrului 
de stat „Valea Jiului" din Petro
șani, are loc faza orășenească a 
celui de-aî ѴП-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori, eta- 
pa a II-a.

La concurs participă formațiile 
artistice ale clu
bului sindicatelor 
din Petroșani, ale 
căminului cultu
ral din Bărbăteni 
și ale coopera
tivei meșteșugă
rești „Jiul" din

unic între poeții și dramaturgii 
lumii și care explică întinderea și 
voiciunea imaginației sale, pute
rea sa de observație, capacitatea 
sa de a crea impresii de o varie
tate complexă și definită.

Shakespeare a reînnoit lumea în 
treizeci și șapte de drame, prolec- 
tînd în cadrul limitat al scenei, În
tregul cerc al existenței . umane. 
Acest nou Prometeu a creat oa
meni din ceara istoriei și a legen
dei dar le-a insuflat focul respi
rației sale, făcîndu-i să trăiască 
peste veacuri.

Pentru poporul nostru, contactul 
cu opera acestui creator de geniu 
s-a făcut acum mai bine de 0 sută 
de ani, prin primele traduceri și 
reprezentări ale pieselor sale. As

IN CLIȘEU : O secvență din film.

spectatorii noștri au văzut-o în fil
mele ',Bigamul", „Blana de bizon". 
„Generalul della Revere" și „Po
vestiri din Roma". Printre ceilalți 
interpret, se numără Serghei Bon- 
darciuk
laureat
Genn,
Stoppa,
Baldwin, Sergio
Mario Salerno.

Filmul rulează
5 aprilie.

(sergentul 
al Premiului
Renato
Hannes

rus Fedor),
Lenin, Leo

Paolo
^ter

Enrico

Salvatori,
Messemer,
Fântâni si

iiuepîild de azi,

Petroșani. Printre formațiile care vor 
prezenta programe se numără : 
orchestra simfonică, soliști vocali 
si instrumentiști, brigăzi artistice 
de agitație coruri, formații de mu
zică populară și ușoară, formații 
de dansuri. > 

☆ 1Л -
Azi după-amiază. pe scena clu-

bului din Petrila, in cadrul ace-
luiași concurs, vor prezenta pro-
grame artistice formațiile artistice
ale clubului muncitoresc din Pe-
trila și1 ale căminelor—culturale din
Cimpa și Jieț.

---------------o---------------

Premiera piesei „Gaițele“
zar, Dana Pantazopol, As
tra Miclescu, Maria Du
mitrescu, Viorica Suciu- 
Tifor, Mioara Păcurarii, 
Paulina Codreanu, Ion 
Anghelescu-Moreni. Mir
cea Zabalon, și Alex. 

Zecu. Spectacolul s-a bu
curat de mult succes.

De remarcat faptul că 
aceasta este cea de-a 7-a 
premieră din actuala 
stagiune.

tăzi, ea stă în în
tregime la dispo
ziția noastră, îm- 
bogățindu-ne cu

darurile ei spirituale. Marea ma
joritate a pieselor lui Shakespeare 
au fost și sînt jucate pe scenele 
teatrelor noastre, fiecare reprezen
tare însemnînd expresia adîncii 
recunoștințe ce i-o datorăm.

Anul acesta și-n luna nașterii 
sale, cinstirea lui Shakespeare va 
îmbrăca o haină Cu adevărat săr
bătorească. In spiritul acestei deo
sebite sărbătoriri, ne propunem să 
facem din cititorii ziarului partici
pant! activi la comemorarea ma
relui Will, anuntîndu-le un ciclu 
de articole privitoare la viața și 
opera genialului scriitor englez, a 
cărui naștere o aniversăm la 23 
aprilie.

D. CAPITANU



Răsplată a muncii
Ploaia începuse încă înainte de 

ivirea zorilor. Stropii grei îngreu
nau mult munca turei de noapte. 
Acest fapt a făcut ca la termina
rea serviciului, situația lăsată turei 
ce intra să nu fie tocmai strălu
cită. Repercusiunile ploii le-a avut 
de înfruntat insă tura de zi.

In stație nu era nici o linie li
beră, deci mai multe trenuri care 
lși făcuseră apariția pe secție nu 
puteau fi primite. De acest lucru 
era îngrijorat nu numai 
tură, Oprea Ioachim, ci 
partidă de la manevra 
preună cu șeful Murăreț 
De munca lor depindea 
activitate a stației, adică
și expedierea curentă a trenurilor. 
Abia își luară posturile în primire 
și la difuzoarele de pe piața de 
manevră se auzi glasul impiega
tului de mișcare blochist.

— Atențiune ! Manevra I-a 
urgenteze eliberarea liniilor 
primire. De la Livezeni sosesc 
nurile 2539 și 2875, iar de la 
tera Bolii trenul 2678.

Șeful de manevră aproape că n-„ 
știa ce tren să descompună mai 
întîi. Toate erau cu bruto ordinar 
— amestecat — și cereau un timp 
destul de îndelungat pentru des
compunere.

Dar iată că în ajutorul partidei 
de manevră sosi Șeful de tură. Du
pă ce urmări situația trenurilor 
nedescompuse, dădu dispoziție ca 
tnai întîi să se descompună trenul 

J3J38, care avea mai multe vagoa
ne pentru loco ce trebuiau tre
cute la manevra П-a pentru intro
ducerea la descărcare și apoi tre
nurile 2511 și 2881.

Prin
de sus

DE LA CUVÎNT 
LA FAPTA

(Urmare din pag. I-a)

Gheorghe și Rera Adam prin- 
cu multă îndemînare vagoa- 
triate. Manevranții Alicu A- 
și Enache Gheorghe contri-

șeful de 
întreaga 
I-a, îm- 
Duniitru. 
întreaga 
primirea

să 
de 

tre- 
Peș-

ploaia ce continua să cadă, 
de pe linia de tragere, în-

de
Spectacol 

muzică ușoară
In cadrul turneului pe care-1 în

treprinde prin Valea Jiului, ansam
blul de estradă al teatrului de stat 
„Al Davilla" din Pitești, a pre
zentat recent pe scena teatrului de 
stat „Valea Jiului" din orașul nos
tru spectacolul intitulat; „Cabana 
melodiilor".

La reușita 
prețioasă au 
Neli Mihai,
hai Chivuțescu, 
Viorica Bistreanu, Livia Crețu, Lu
minița Marinescu, Flori Baden ca
re au interpretat cu multă măies
trie și sensibilitate melodii de mu
zică ușoară.

acestuia o contribuție 
adus Ion Pietraru, 

Marcel Stănescu, Mi- 
Dragoș Mîrzan,

C. IOAN 
corespondent

cepură să vină grupurile de va
goane.

Jos la liniile de triere, sabotării 
Fage 
deau 
nele 
dam
buiau șl ei la descompunerea in
tr-un timp cît mal scurt a trenuri
lor, mergînd cu grupurile mai mari 
de vagoane care nu puteau fi prin
se la sabot.

Experiența acumulată în ani de 
zile de către șeful de manevră 
Murăreț Dumitru 
țios al șefului 
chim și-a spus 
vîntul. Toate 
descompuse la 
sosit, au fost 
rent. La fel s-a întîmplat și cu tre
nurile ce au plecat.

La sfîrșitul turei de serviciu, 
conducerea stației a felicitat în
treaga tură pentru rezultatele ob
ținute. Astfel, cu toate condițiile 
grele de lucru, s-a realizat o regu
laritate a circulației de sută la 
sută, toate vagoanele pentru loco 
au fost puse la descărcare înainte 
de termenul fixat, tonajul pe tren 
a crescut cu 4 la sută, iar stațio
narea vagoanelor la încăfcare-des- 
cărcare și în tranzit cu manevră 
a fost redusă cu 7,2 la sută.

Tura condusă de impiegatul de 
mișcare Oprea Ioachim din stația 
C.F.R. Petroșani este cunoscută și 
apreciată de întregul colectiv 
aici. Ea a 
totdeauna 
ture.

Pentru 
anul 1963, 
tă tură a fost de
clarată tură frun
tașă, iar șeful de 
tură Oprea Ioa
chim și șeful de 
manevră Murăreț 
Dumitru au 
mit insigna 
„Fruntaș în 
trecerea socialis
tă pe anul 1963". 
Cei doi au fost 
decorați de cu- 
rînd și cu meda
lia „Pentru merit 
ceferist". Ca ur
mare ă realizări
lor obținute în ,a- 
cest an, au fost 
confirmați 
vidențiați 
trecerea 
listă.

I. CRIȘAN 
corespondent

de
și ajutorul pre- 

de tură Oprea Ioa- 
și de astă dată cu- 
trenurile au fost 
timp, iar cele ce au 
primite în mod cu-

de 
reușit să se situeze în- 
în fruntea celorlalte

rezultatele obținute
aceas-

Extinderea inițiativelor noi, va
loroase s-a bucurat de multă aten
ție șl din partea minerilor dirt sec
torul II. Aici minerul Rudic Con
stantin a fost inițiatotill luptei 
pentru sporirea vitezelor de avan
sare. In urma experienței cîștig.de, 
brigada lui atinge Uneori avansări 
și de cite 3 m pe aripă și schimb, 
realizînd randamente de cîte 10 
tone de cărbune pe post, și ocu- 
pînd astfel pe merit primul 10c în 
întrecerea brigăzilor din sector. 
Brigadierul Rudic împărtășește cu 
drag experiența sa celorlalți mi
neri și, astfel, „secretul" 
lor lui a devenit un bun 
gului colectiv. Brigăzile 
de Pop Gavrilă, Hrițcan
Bria loan, Poloboc Constantin a- 
plică în prezent cu succes iniția
tiva două cîmpuri pe schimb și a- 
ripă de abataj și se numără prin
tre brigăzile fruntașe în lupta pen
tru sporirea productivității muncii.

De fapt care brigadă de la mina 
Uricani nu poate fi socotită frun
tașă în sporirea producției și rea
lizarea unei productivități mereu 
măi mari ? Mina Uricani pășește în 
fruntea întrecerii pe bazin pentru 
înfăptuirea angajamentelor de în
trecere. Cele aproape 10 000 tone 
de 
la 
de 
pe
despre acest fapt. La mina Uricani 
nu există nici o brigadă sub plan, 
toate sînt cu planul realizat 
depășit.

cisc, Clorvaș Augustin, Vătășelu 
Nicolae, Szabo Pavel și Nemțovski 
Karol.

sec- 
la 

gra*

Confecții* metalice 
peste pian

In luna martie, colectivul 
ț-iei construcții - metalice de 
I.PJ.P. Livezeni a înscris pe
fiCuT de producție realizări impor
tante. Extinzînd inițiativa de a e- 
fectua lucrările în flux continuu, 
muncitorii din atelier au reușit să 
realizeze in această perioadă apro
ximativ 6 tone de confecții meta
lice peste plan.

Recondiționarea 
lucru a tablei și 
vechi, reprezintă
inițiativă a harnicului colectiv al 
secției. Pe această cale în trimes
trul I au fost realizate 8000 lei e- 
cononiii.

La’rezultatele obținute s-au e- 
vidențiat prin contribuția adusă 
echipele conduse de Cismaș Am
brozie, Nemeș Vasile, Kantzinger 
Iuliu, Ciaki loan.

Au sporii producția 
de plici pentru isolafii

și folosirea în 
fierului cornier 

o altă valoroasă

succese- 
al între- 
conduse 

Vasile,

i.

Lucrînd în secția de prefabrica
te, membrii brigăzii conduse de 
Crișăn Ilarie s-au angajat cu cîtva 
timp în urmă să sporească media 
depășirilor lunare cu 5 la sută și 
astfel să crească producția de plăci 
spumogene pentru lucrări de izo
lație în construcții de 
15 000 bucăți.

Organizîndu-și bine 
muncă și simplificînd
operațiuni în cadrul procesului 
turnare în forme, brigada a reușit 
să-și depășească angajamentul și 
Să
de plăci. Membrii brigăzii studia
ză în prezent noi 
creștere a 
lot în cadrul secției.

------- ----- .

Obiective 
social-cuituraie

la 14 000

locul 
o serie

la

de 
de 
de

realizeze în luna martie 17 400

La timp $1 de caliiafe
Lăcătușii din secția instalații sa

nitare de la I.P.I.'P. Livezeni au 
realizat în luna martie (peste sar
cinile prevăzute) zeci de racordări 
metalice, un mare număr de uși 
cofret, distribuitoare, flanșe, șaibe, 
tipare peritru turnarea
de beton, antene de radio 
ve etc., depășind planul 
la sută.

Calitatea ireproșabilă a 
fiilor metalice și reducerea 
a rebuturilor oglindește

posibilități de 
produ clivi tații muncii

cărbune extrase peste plan de 
începutul anului, randamentul 
1,500 tone pe post, cel mai mare 
Vale, vorbesc cu prisosință

fovanelor 
colecti- 
cu 15

confec- 
Ia zero 
munca

social-culturale. Printre acestea 
numără cinematograful cu 500 
locuri din Lupeni, școala nouă 
16 săli de clasă din Vulcan,

ca e- 
în în- 
socia-

rodnică și conștiincioasă a : brigă
zilor și echipelor din secție, con
duse de Elsner Rudolf, Egri Fran-

In cartierul Livezeni-Petroșani se construiesc noi blocuri. Iată în clișeul de fată 
pe tehnicianul Prodan Augustin, împreună cu Во hm loan, șeful unei echipe de dul
gheri trasînd fundația unui nou bloc cu 60 de apartamente.

CĂUTĂTORII DE COMORI

cercetători 
Datorită 

pasionan- 
an de an 
izvoare și 
adevărate

economia noastră

Pe întinsul patriei, în văi, la șes 
sau pe coasta munților întîlnești 
adesea grupuri de oameni înzes
trați cu aparate de tot felul, cu a- 
jutorul cărora măsoară șl studia
ză în profunzime structura solului 
și subsolului. Acești 
entuziaști sînt geologii, 
muncii lor de cercetare 
tă, țara se îmbogățește 
cu noi resurse naturale, 
Zăcăminte de minerale — 
comori pentru 
națională. ,

— E o muncă frumoasă, intere
santă și plină de... peripeții, spune 
geologul Florian Tănăseșcu.

Multe surprize plăcute i-au creat 
lui și altui tînăr geolog, Gheor
ghe Pitulea, șantierele din regiunea 
Suceava, cînd, nu de mult, au fost 
găsite zăcăminte importante de 
minerale utile. Geologii căutători 
de comori au descoperit că Do- 
brogea ascunde în adîncuri bogății 
nebănuite. S-au găsit aici impor
tante zăcăminte de minereu de 
fler. Descoperirea unor noi resur
se energetice și apoi punerea în 
exploatare a importantelor bazine 
carbonifere din Oltenia. Muntenia 
$i Transilvania au mărit simțitor 
rezervele energetice ale țării. O 
bogăție importantă a solului nos
tru o constituie sarea și gazele de 
o calitate superioară, care sînt fo
losite pe scară din ce în ce mai 
largă în industria chimică. Geolo
gii au mai pus în evidentă în ul
timul timp noi minereuri de fier

în regiunea Cluj și au descoperit 
un zăcămînt de sulf în craterele 
vulcanilor din regiunea Suceava. 
Zelul altor geologi a pus în va
loare diverse minereuri în Banat. 
Și cîte nu Se pot spune despre 
caoline, bentonite, diatemite, do
lomite sau bogate surse de bioxid 
de carbon în stare aproape pură, 
descoperite în diferite regiuni ale 
țării și care constituie o 
primă ieftină...

Descoperirile geologice 
puterii populare au făcut 
apariția unor noi hărți,

materie

importanța studiilor 
dezvoltarea diver- 
economiei, parti- 

au alocat acestui 
-anii 1960—1965 

care 2

Pe șantierele de construcții din 
Valea Jiului, alături de blocuri de 
locuințe se ridică și alte obiecti
ve 
se 
de 
cu
Complexele comerciale din Petro
șani și Lupeni precu'm și casa de 
cultură din Petroșani.

Cele mai avansate dintre aceste 
obiective sînt cinematograful și 
complexul comercial din Lupeni 
unde s-a trecut deja, în parte, la 
executarea unor finisaje interioa
re, apoi școala din Vulcan la care 
se pune ultimul planșeu, trec'în- 
du-se la zidării despărțitoare, mon
tarea tîmplăriilor și tencuielii in
terioare și casa de cultură Pe
troșani unde se pregătește turna
rea arcelor de beton armat ale a- 
copc-rișului.

din anii 
necesară 
care re

flectă bogății cu totul noi, necu
noscute în trecut. Nu de mult a 
fost terminată cea mai mare hartă 
geologică a țării noastre, la scara 
de 1:500 000, care sintetizează o 
vastă muncă depusă de geologii 
romîni, harta tectonică întocmită 
după indicațiile conferințelor in
ternaționale de specialitate, hărțile 
ghidurilor geologice pentru Car- 
pații Meridionali, Orientali, regiu
nea Baia Mare și Dobrogea. In 
prezent, colectivul institutului în
tocmește Atlasul geologic al R. P. 
Romîne, la scara de 1:1 000 000, lu
crare care va cuprinde o serie de 
hărți geologice, geofizice, hidro
logice, pedologice etc. de mare va
loare internațională.

Din adîncurile pămîntului 
în laboratoare

Geologia se vede și în labora
toare. Cîte cercetări migăloase și

Se studiază intens. Se pă- 
în secretul viefii cristale- 
unitățile care formează ro
ii se stabilește alcătuirea, 

fac zilnic.

complicate se fac pentru a putea 
dibui stratele unde se ascund „co
morile" ! Din toate regiunile țării 
sosesc aici lăzi cu probe de roci 
din forajele de explorare. Borca
ne transparente, închise ermetic, 
cu probe de roci sînt rinduite pe 
mese și așteaptă să fie cercetate. 
La prima vedere, carotele din fo
raje par boabe de nisip. Sub mi- 
croscoape însă ele capătă mărimea 
nucilor.
trupde 
lor, în 
cile și
Sute de experiențe se 
Buletinele de analiză dezleagă tai
nele nevăzute ale adîncurilor sfre
delite de sondori și fac legătura 
între activitatea de pe 
cea de la aparatele și 
laboratoare.

Vizitînd laboratoarele
tura modernă, rămîi surprins de 
diversitatea metodelor de lucru, 
de noul care apare la tot pasul.

— Iată, spune șefa laboratorului 
de geochimie. Alexandrina Ștefă- 
nescu, noile spectrografe cu care 
am fost recent dotați. Ele ne-au 
permis trecerea la analize de se
rie cu înaltă 
descoperirea 
și cantitativă 
te rare în *

teren cu 
mesele din

cu âpara- 
surprins

de

productivitate și la 
și dozarea calitativă 
a diferitelor elemen- 

vederea valorificării

complexe a minereurilor ce se ex
ploatează în prezent.

Apreciind 
geologice pentru
selor ramuri ale 
dul și guvernul 
domeniu pentru 
circa 12 miliarde, dintre
miliarde numai pentru înzestrarea 
institutelor și laboratoarelor cu u- 
tilaje și aparatură modernă, la ni
velul celei mai înalte tehnici. E- 
chipele geologice au primit stații 
seismice portabile și gravimetrice 
de mate precizie, care semnalează 
aglomerările de minerale aflate la 
mare adîncime. Aceasta 
posibil ca geologii să 
pe seară 
re dintre 
exemplu : 
loc rapid 
aviației, carotajul 
determinarea stratelor de cărbuni, 
metoda corpului electrizat, folosită 
în determinarea zăcămintelor si
tuate la mare adîncime,

i a făcut 
folosească 

largă metode de cerceta- 
cele mai moderne, ca de 
aeromagnetometria, mij- 
de cercetare cu ajutorul 

radioactiv, în

și altele.

6 aprilie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,18 Cîntece despre oțe- 
lari, 9,35 Pagini orchestrale din o- 
perete, 10,03 „Săptămîna culturii 
maghiare", 10,30 Muzică corală ro- 
mînească, 11,00 Melodii populare,
11.30 Muzică ușoară, 13,10 Duete 
din operetele compozitorilor noștri, 
14,10 Valsuri interpretate de fan
fară, 14,30 Vreau să știu, 15,00 
Cîntece și jocuri populare, 16,10 
Muzică ușoară, 17,03 Din ipuzica 
popoarelor, 17,40 Tinerețea ne e 
dragă, 18,35 Soliști și formații de 
muzică ușoară, 19,00 Revista eco
nomică radio, 20,10 Din comoara 
folclorului nostru, 20,40 Lecția de 
limba rusă. Ciclul I, 21,15 Tribuna 
radio, 21,25 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 8,30 Sumarul ziarului 
Scînteia, 8,40 Orchestre de muzică 
populară, 9,40 Cîntece patriotice, 
10,00 Muzică din operete, 10,30 
Melodii populare, 11,15 Un roman 
al scriitorului iugoslav Ivo Cipiko: 
„Păianjenii" (prezentare și lectu
ră), 12,00 Muzică ușoară interpre
tată de mici formații, 13,08 Cîntă 
corul 
tece
14.30 
îodii
16.30 
lecțiuni din opereta „Paganini' 
Franz Lehar, 
în interpretări orchestrale, 
Concert de muzică populară, 21,10 
Muzică ușoară interpretată de su
rorile Cossak, 21,30 Oameni de 
seamă din istoria culturii: Van 
Gogh: Evocare radiofonică de Titel 
Constantinescu.

———

Radioteleviziunii, 13,37 Cîn- 
si dansuri din țări socialiste, 
Program de valsuri, 15,30 Me
de muzică ușoară romîneașcă, 
Muzică populară, 17,10 Se- 

i" de 
19,05 Melodii lirice 

19,40

★

cercetă-
aceea a

Aceste

Munca acestor, harnici 
tori se poate asemui cu 
căutătorilor de „comori",
comori scoase din imensele cup
toare ale pămîntului pornesc mai 
departe, alimentînd ca o sevă dă
tătoare de viață industria noastră 
socialistă.

MIRCEA ionescu 
redactor la Agerpres

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Era noapte la Roma; REPUBLICA: 
Podul; PETRILA : Mărul discor
diei; LONEA — MINERUL: Hai
ducul de pe Ceremuș; LIVE
ZENI : Omul merge după soare,- 
ANINOASA: Colegii; VULCAN: 
Frații; CRIVIDIA : Soțul soției sale,- 
LUPENI.- Nu-i loc pentru al trei
lea,- URICANI: Telefonista.

c%25c3%25ae%25c8%2599tig.de


>...... llll/ІІІІІШІШІ

ULTIMELt ȘTIRI * ultimele șîiki w ultimele
ШППШ

limiiîutllhin] lmHllmniih~. llllllllll

A XIX-а aniversare a eliberării Ungariei

Parada militară
GENEVA 4 (Agerpres).
Vineri sea'Ia a avut loc b ședință 

a Comitetului general al Conferin
ței Națiunilor Unite pentru comerț 
și dezvoltare, de la Geneva, la care 
au luat parte președintele conferin
ței, cei 27 vicepreședinți precum 
și președinții comisiilor de lucru, 
în care a fost fixat programul 
crărilor viitoare. S-a stabilit că 
tre 6 aprilie și 8 mai vor avea 
174 de ședințe ale comisiilor.

Printre altele, Comitetul 
rît să trimită spre studiu 
tivelor comisii propunerile 
tate joi de delegația R. P.
în fața ședinței plenare a conferin
ței și anume : folosirea de către 
țările în curs de dezvoltare a dis
ponibilităților rezultînd din prelevă
rile din bugetele militare, rambursa
rea utilajului industrial de către 
țările beneficiare prin produse fi
nite și semifinite, fabricate cu aju
torul acestor utilaje și problema a-

cordurilor comerciale pe termen 
lung.

Următoarea ședință a Comitetului 
general va avea loc marți cînd se 
va stabili forma și componența Co
misiei de redactare a documentului 
final al conferinței.

lu- 
în- 
loc

a hotă- 
respec- 
prezen- 
Romîne

Intre vedere 
Heath-Patolicev

GENEVA 4 (Agerpres).
Șeful delegației britanice la 

ferința Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare Edward Heath, 
ministrul comerțului și al industriei, 
a avut vineri după 
trevedere cu Nikolae 
nistrul comerțului 
U.R.S.S., în legătură

Con-

în- 
mi- 

al

І

amiază o 
Patolicev. 
exterior 
cu lucrările

Conferinței. Ei au discutat, în ace
lași timp, probleme legate de apro
piatele tratative sovieto-engleze 
consacrate reînoirii acordului co
mercial pe termen lung dintre cele 
două țări. ,

O

ți THANT: „Războiul nu poale й admis 
nici chiar din punct de vedere moral"

NEW YORK. 4 (Agerpres).
începe să pară aproape posibil 

ca un război de mare amploare să 
înceteze, în sfîrșit, de a mai cons
titui o trăsătură caracteristică per
manentă a istoriei, a declarat se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
într-un discurs rostit la Universita
tea din Denver (statul 
In prezent, a continuat 
a devenit mai mică, iar
tile de a ne ucide reciproc au cres
cut. S-au schimbat și caracterul răz
boiului, și atitudinea omenirii față 
de acesta. Mijloacele de ducere a 
războiului de care dispunem în 
prezent fac din război 
absolută într-o perioadă

la 
fi

menii civilizați au ajuns deja 
concluzia că războiul nu poate 
admis nici chiar din punct de vedere 
moral.

Referindu-se la trimiterea forțelor 
O.N.U. în Cipru, secretarul general 
al O.N.U. a arătat că aceasta a fost 
una din
care au stat în fața organizației. 
Totodată el și-a exprimat speranța 
în soluționarea problemei cipribte.

sarcinile cele mai dificile
Colorado), 
el, lumea 
posibilită-

care dispunem 
o 
în

nebunie
care oa-

© = —

Instalație de filtrare a
cu ajutorul sunetelor

aerului

LENINGRAD 4 (Agerpres).
Specialiștii din Leningrad au pus 

la punct o instalație de filtrare 
a aerului cu ajutorul sunetelor. A- 
ceastă instalație, cu utilitate deo
sebită în centrele industriale, se 
bazează pe faptul că într-o cameră 
cu cîmp acustic de joasă frecvență, 
particulele și picăturile de ciment, 
făină, pigmenți etc. își pierd vo
latilitatea. Noua instalație filtrează 
aproximativ 10 000 m.c. de aerosoli 
cu impurități pe oră, reținînd cir
ca 99,5 la sută din aceste impuri
tăți.

COPENHAGA. — Vineri, 21 de 
membri ai Parlamentului danez 
au semnat un apei către guvernul 
sud-african in care cer eliberarea 
imediată a tuturor deținuțiior po
litici ailați in închisorile din 
R.S.A.

WASHINGTON. — La 3 aprilie, 
Comisia finanțelor Senatului a- 
merican a aprobat, la cererea 
președintelui Lyndon Johnson 
credite în valoare de 50 milioa
ne dolari pentru a contribui ia 
reconstrucția regiunilor sinistrate 
în urma cutremurului de pămînt 
din Alaska.

CAIRO. — Ministrul afacerilor 
Externe ai Italiei, Giuseppe Sara- 
gat a sosit vineri într-o vizită 
oficială Ia Cairo. Cu prilejui vi
zitei sale in R.A.U., ministrul de 
externe italian va avea întreve-

BUDAPESTA 4 (Corespondentul 
Agerpres transmite :

La 4 aprilie, cu prilejul celei 
de-a 19-a aniversări a eliberării 
Ungariei de sub jugul fascist, la 
Budapesta a avut loc o paradă mi
litară.

La tribuna centrală au luat loc 
Istvan Dobi, președintele Consiliu
lui prezidențial al R. P. Ungare, 
Japos Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., președintele guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc ungar, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., 
zentanți ai vieții publice.

In tribună s-au aflat, de 
nea, membrii

repre- *

In Consiliul 
de Securitatede la Budapesta

și guvernamentale sovietice în frun
te cu N. S. Hrușciov.

După trecerea în revistă a tru
pelor, general-colonel 
jos, ministrul apărării 
R. P. Ungare, a rostit 
A urmat apoi parada

Seara, în clădirea l 
din Budapesta a avut loc o recep
ție la care au participai condu
cători de partid și de stat, repre
zentanți ai vieții publice, precum 
si șeii ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la Budapesta.

La recepție a participat de ase
menea, delegația de partid și gu
vernamentală sovietică condusă de 
N. S. Hrușciov.

Czinege La- 
I naționale al 

o cuvînlare. 
I militară. 
Parlamentului

aseme-
partid

--------©

(ost lansat cu succes

delegației de

4 (Agerpres).
Sovie- 
satelit 
,Cos-

F

la 16 mar-

pe orbită
— perioa-

MOSCOVA
La 4 aprilie in Uniunea 

tică a fost lansat un nou 
artificial al Pămîntului —
mos-28". Pe bordul satelitului es
te instalat aparatajul științific ne
cesar continuării cercetării spațiu
lui cosmic, în cadrul programului 
anunțat de agenția TASS 
lie 1962.

Satelitul a fos! plasat 
cu turnatorii parametri :
da inițială de revoluție — 90,38 mi
nute,- — distanta maximă de su
prafața Pămîntului (la apogeu) — 
395 kilometri: - distanța minimă 
(la perigeu) - 209 kilometri; —
unghiul de înclinație a orbitei fa
tă de planul Ecuatorului - 5 gra
de.

In afara aparaturii științifice pe 
satelit sînt instalate : — un radio

♦ - fc»'

Răspunsul guvernului grec 
la nota de protest a Turciei

ATENA 4 (Agerpres).
Guvernul Greciei a dat publicită

ții răspunsul său la nota de protest 
înaintată de Turcia guvernelor ga
rante ale acordurilor de la Zurich 
și Londra, precum și secretarului 
general al O.N.U., U Thant, în le
gătură cu măsurile luate de preșe
dintele Makarios de a destitui din 
funcțiile ce le dețineau doi miniș
tri ciprioți turci. In nota sa de răs
puns, guvernul Greciei menționea
ză că această măsură luată de Ma
karios nu constituie o măsură de

îndepărtare a miniștrilor 
turci din guvern, ci pur și 
este vorba de înlocuirea

★

VIENA 4 (Agerpres).
Reprezentantul permanent al Aus. 

triei la O.N.U., Franz Matsch, a 
făcut cunoscut secretarului general 

guvernul 
să contri- 
dolari la

al O.N.U., U Thant, că 
austriac a luat hotărîrea 
buie cu suma de 40 000

deri cu președintele Nasser 
cu alte persoane oficiale.

în R.A.U. Giusep- 
face o vizită oii-

După vizita 
pe Saragat va 
cială in Iran.

Și

ROMA, 
vest-german de tipul „F-84" s-a 
prăbușit vineri în Sardinfa. In 
urma unei explozii avionul a fost 
în întregime distrus, iar despre 
soarta pilotului nu se știe nimic.

Un avion militar
I"

BONN. — Vasul de coastă 
vest-german „Nordmark" s-a 
scufundai vineri noaptea în Ma
rea Nordului. Vasele care i-au 
venit în ajutor au găsit Ia lo
cul naufragiului doar o barcă goa
lă și corpurile a trei victime.

NEW YORK. — Ziarul „Dallas 
Times ' anunță că Jack Ruby va 
face depoziții sub jurămînt în

ciprioți 
simplu 
acelor 

miniștri care n-au participat timp
îndelungat la reuniunile Consiliu
lui de Miniștri al Ciprului.

La rîndul său. secretarul gene
ral ăl O.N.U., U Thant, a făcut cu
noscut că la însărcinat pe genera
lul Gyani, comandantul forțelor 
O.N.U. din Cipru, să ia legătura cu 
președintele Makarios pentru a 
studia situația care s-a

★

creat.

★

de întreți- 
Cipru.

necesitate
O.N.U. în
timp la Viena s-a a-

cheltuielile 
nerea forței

In același 
nunțat că contigentul austriac, ca
re urmează să fie afectat forței 
O.N.U. va pleca săptămînă viitoare 
spre Nicosia. Detașamentul austriac 
este format din 35 de persoane.

fața unui membru al Comisiei 
speciale instituită de președinte
le Johnson pentru cercetarea îm
prejurărilor asasinării lui J. Ken
nedy.

TEXAS. — Asupra orășelului 
american Wichita Falls, statul 
Texas s-a abătut vineri după-a- 
miază un puternic ciclon, provo- 
cînd mari pagube materiale și 
victime omenești. Șase persoane 
și-au găsit moartea, iar alte 55 
au fost grav rănite. Numărul ce
lor spitalizați se ridică la 96. 150 
de familii au rămas fără adăpost. 
Pagubele materiale sînt evalua
te la peste 2 milioane dolari.

ANCHORAGE ALASKA. — La 
3 aprilie în Alaska s-a înregis
trat un nou cutremur. Acesta a 
fost cel mai puternic dintre miș
cările seismice secundare ce au 
urmat cutremurului din 27 mar
tie care a devastat regiunea.

Nu se semnalează victime. •

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322,. automat 269.

emițător care lucrează pe frecven
ța 19,996 Mhz; — un sistem radio- 
tehnic pentru măsurarea precisă a 
elementelor orbitei; — un sistem 
radiotelemetric pentru transmiterea 
pe Pămînt a datelor despre func
ționarea dispozitivelor și aparata- 
juluî științific.

Aparatajul instalat pe bordul sa
telitului funcționează normal.

Centrul de coordonare și calcul 
prelucrează informațiile primite.

NEW YORK 4 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a conti

nuat vineri examinarea plîngerii 
Yemenului irnpotriva bombardării 
de către aviația britanică a ora
șului yenienit Harib. La ședință, în 
afara de membrii consiliului au luat 
parte și i eprezentanții Yemenului, 
R.A.U., Irakului și Siriei. Luînd cu- 
vîntu] repiezentantul Marii Britanii, 
Patrick Dean, a încercat din nou 
să prezinte bombardarea teritoriu
lui yemenit ca o acțiune ,,<ie re
presalii'' împotriva unor pretinse 
raiduri efectuate de trupele Yeme
nite in Federația Arabiei de sud. 
El a cerut secretarului general al 
O.N.U. să facă uz de bunele sale 
oficii pentru a obține stabilirea 
unei zone demilitarizate între Ye
men și Federația Arabiei de sud 
și pentru trimiterea eventuală a 
unor observatori ai O.N.U. la fron
tieră.

Delegații Irakului și R.A.U. au 
condamnat cu hotărîre actul agre
siv al trupelor britanice și s-au 
ridicat împotriva menținerii baze
lor militare britanice în Aden, sub
liniind, totodată, necesitatea acor
dării dreptului la autodetermi&'j&e 
popoarelor incluse fără voia lor în 
Federația Arabiei de sud.

Pînă în prezent nu a fost pre
zentat nici un proiect de rezolu
ție. Următoarea ședință va avea 
loc luni.

FRAGA 4 (Agerpres).
După cum anunță agenția CTK, 

secretarul general al F.S.M., Louis 
Saillant, a adresat directorului ge
neral al Biroului internațional al 
muncii o telegramă în care protes
tează împotriva arestării conducăto
rilor mișcării sindicale din Brazi-

activiști sin- 
și Rio de Ja

lia și a numeroși 
dicaii la Sao Paulo 
neiro.

In telegramă se arată că F.S.M. 
cere trimiterea în Brazilia a unei 
delegații a Biroului internațional 
al muncii pentru a obține elibe
rarea activiștilor sindicali arestați.

©

Procesul criminalilor de la Auschwitz
FRANKFURT 4 (Agerpres).
După o săptămînă de întrerupere, 

procesul criminalilor de la Ausch
witz a fost reluat în fața Curții cu 
jurați din Frankfurt. La începutul 
ședinței, președintele tribunalului 
a cerut arestarea lui Bruno Schlage, 
unul din cei 26 de acuzați. EI este 
acuzat de a fi participat la asasi
narea prin înfometare a deținutilor.

Tribunalul a ascultat depozițiile 
martorului Maximilian Sternol. fost 
deținut în lagărul de la Auschwitz, 
împotriva lui Boger, unul din acu
zații principali ai procesului. Bo-

©

Operații
ROMA 4 (Agerpres).
La Livorno a fost operat de ini

mă un agricultor de 79 de ani. După 
ce a „murit" de trei ori în timp de 
o oră datorită încetării bătăilor de 
inimă, el a fost reanimat cu o „ini
mă electrică". In prezent, bolnavul

ger își crease o faimă sinistră prin 
aplicarea unui instrument de tor
tură denumit „balansoarul lui Boger". 
De asemenea, martorul a vorbit des
pre purtarea criminală a acuzaților 
Hofman și Beretzki. Referindu-se la 
Beretzki. Sternol a declarat: Йі în
sumi l-am văzut pe Beretzki cum 
a ucis mai mulți deținuți cu patul 
armei, pentru vina că l-ar fi salu
tat cu întîrziere. Martorul Rudolf 
Steiner a declarat că l-a văzut pe 
acuzatul Oswald Kaduk participînd 
la selecționarea și spînzurarea de- 
ținuților.

Procesul va continua luni.

pe inimă
are pe mușchiul cardiac electrozii 
„unei inimi cu transistori", care 
vor transmite impulsuri inimii pe 
o durată de cinci ani, după care a- 
paratul va fi înlocuit.

O operație similară a fost efec
tuată cu succes în anul 1963, la 

. Livorno, unui pescar de 33 de ani.
o------------------

Conferința de presă
a secretarului de stat al S.U.A.

WASHINGTON 4 (Agerpres).
Vineri, la Washington, secreta

rul de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
a ținut o conferință de presă la 
care, răspunzînd ziariștilor, a făcut 
o serie de aprecieri asiipra unor 
probleme ale situației internațio
nale.

Referindu-se la problema nedisi- 
minării armelor nucleare. Dean 
Rusk a arătat că între S.U.A. și 
Uniunea Sovietică au avut loc în 
acest sens tratative la Geneva și 
Washington. El și-a exprimat spe
ranța că aceste tratative vor con
tinua.

In ce privește relațiile Est-Vest, 
Dean Rusk a declarat că după păre

în vederea realizării

de stat s-a referit de 
relațiile S.U.A. cu Pa-

rea sa nu s-a ajuns pînă în pre
zent la nici un progres evident în 
rezolvarea problemelor Est-Vest, în
să se va continua să se caute punc
te comune 
unui acord.

Secretarul 
asemenea la 
nama.

El a mai trecut în revistă proble
mele pe care le idică apropiata 
vizită a cancelarului vest-german, 
Erhard, în S.U.A., fixată pentru lu
na iunie. Rusk a caracterizat între
vederea ambasadorului S.U.A. la 
Paris, Charles Bohlen cu generalul 
de Gaulle, ca „un tur de orizont 
asupra situației internaționale".

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


