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Din activitatea exploatărilor miniere
Roade ale extinderii 

progresului tehnic
Primul trimestru din a- 

cest ап a fost încheiat 
de minerii Văii Jiului cu 
o depășire de 25 800 tone 
de cărbune cocsificabil si 
energetic. Acest succes 
este în bună măsură ro
dul preocupării susținute 
a colectivelor exploatări
lor miniere pentru pro
movarea noului, a tehnicii 
și metodelor avansate.

In primele trei luni ale 
Tf' anului în abataje a fost 

tăiat și încărcat meca
nic cu ajutorul combinei 
și havezelor un volum de 
9 209 tone de cărbune, cu 
2,3 la sută mai mult de- 
cît- sarcina prevăzută.

Producția extrasă din a» 
batajele susținute cu ar
mături metalice se ridică 
la 307 765 tone de cărbu
ne, indicele prevăzut în 
privința extinderii susți
nerii metalice în abataje 
fiind realizat în proporție 
de 106,1 la sută. Pe a- 
ceastă cale au crescut și 
vitezele de avansare din 
abataje. In frontale s-a 
realizat în primul trimes
tru o viteză medie pe 
C.C.V.J. de 34,6 ml/lună, 
față de 24,4 m 1 planificat. 
In abatajele cameră s-a 
realizat o viteză 
de 87.1 . m 1 fată 
m ] prevăzut în 
tehnic.

medie 
de 84 
planul

Un indice deficitar calitatea

Intr-o singură zi — 703 
cărbune peste plan

tone

în-
Cll
îp 

ca-

Dacă în sporirea pro
ducției și 3 productivită
ții muncii colectivele ex- 
p’oatărilor miniere au 
cheiat primai trimestru 
realizări de seamă, 
schimb la indicele de
litate au rămas deficitare. 
Pentru depășirea conținu
tului de cenușă din căr
bunele «.-’tras pe bazin cu 
1,2 puncte față de norma 
admisă, exploatările , mi-, 
niere au fost penalizate 
de către preparații cu 
18 259 tone de cărbune. 
C^fe mai mari penalizări 
pentru depășirea conținu
tului de cenușă le-au pri
mit exploatările Lupeni — 
7 433
4 134
tone 
tone

tone, Vulcan — 
tone, Lonea — 2 452 
și Aninoasa 2 352 
de cărbune. Neres-

pectarea indicelui de ca
litate are o influență ne
gativă asupra prețului de 
cost, trage după sine di
minuarea cîstigului me
diu.

O rezervă importantă 
pentru îmbunătățirea ac
tivității exp'oatărilor mi
niere, pentru realizarea 
integrală a sarcinilor de 
olan si a angajamentelor 
de întrecere o 
îmbunătățirea 
nroductiei prin 
conținutului 
Deci, toată- atenția ale
gerii șistului vizibil, puș
cării selective a stratelor 
cu intercalatii, măsurilor 
ca din abataje să iasă nu
mai cărbune curat, fără 
șist 1

In frunte cu membrii 
șt candidații de partid, 
colectivul minei Lonea 
desfășoară o întrecere în
suflețită pentru traduce
rea în viață a angajamen
telor luate în cinstea cc- 
lei de-a XX-a aniversări 
a eliberării patriei noas
tre In ziua de 10 aprilie 
a.c., pe baza creșterii pro
ductivității muncii, colec
tivul minei lonea a ex
tras 703 tone de cărbune 
peste plan.

La acest succes au con
tribuit minerii c^n sec
toarele I, II. IV și V în 
frunte cu brigăzile con
duse de B.irdea Nicolae. 
Policiu: Dionisie și Far- 
kaș Ioan (din sectorul I', 
Baciu Ioan, Molnar Tra
ian și Nedelcu Nicolae 
(din sectoral II), Bîrlut 
Clement, Mielea Ioan Ш,

Falticeanu' Ioan 
Hristache (din 
IV), Danciu Moise. Petrie 
Simian și Maxim Grigore 
țdin sectorul V) care 
și-au depășit simțitor sar
cinile de producție.

De la începutul ■ âtnilui 
și pînă în prezent, mi
nerii loneni au trimis pa
triei 7 400 tone de cărbu
ne energetic pește plan, 
depășindu-și încă de pe 
acum angajamentul luat 
în cinstea celei fle-a XX- 
a aniversări a eliberării 
patriei. Colectivul exploa
tării și-a 
mentul de 
anual cît 
August.

și Borș 
sectorul

sporit angâja- 
întrecere atit 

si pîtlă la' 23

IOAN CARPEN 
instructor al comitetului 

orășenesc de partid 
Petroșani

constitu’e 
calității 

reducerea
de cenușă, 

atenția

Din noul peisaj industrial'al Văii 
de

O brigadă fruntașă
Jiului. Silozurile preparatjei 
cărbuni de la Coroești.

Brigada de fierar-betoniști de la 
grupul de șantiere de construcții 
nr. 3 Lupeni condusă de tovarășul 
Alexandru Constantin a redus mult 
pierderile admisibile la fier, între- 
buințînd fiecare bucățică de fier 
la confecționarea de plăcuțe și 
cîrlige.

Pentru mărirea productivității 
muncii, brigada aplică cu succes 
metoda pregătirii din timp a armă
turilor. Cînd zidarii au nevoie de 
armături pentru turnarea betonu
lui, fierar-betoniștii iau acestea din

-=©=-

stocul format din timp și le mon
tează în cîteva minute. Astfel zi
darii pot efectua turnarea betonu
lui într-un timp mai scurt. Această 
metodă de lucru a fost adoptată 
cu bune rezultate și de instalato
rii de apă din cadrul șantierului.

Pentru succesele obținute briga
da tov. Alexandru a primit titlul 
și diploma de fruntașă în întrece
rea socialistă pe anul 1963.

Inițiatorul muncii în brigadă, pe 
baza unor metode mal avantajoase 
este șeful brigăzii, comunistul A- 
lexandru Constantin.

Citiți în pag. a IV-a

• Scrisoarea adresată de Fe
dorenko președintelui

. silfului de Securitate.
Con-

vice- 
dr.

• Declarația făcută de 
cancelarul . Austriei, 
Bruno -Pittermann la înapo
ierea în Viena după vizita 
în R. P. Romînă. ;

Cei de la funicularul 
de șî st

Printre cele 18 echipe de la pre
parata Petrila care au primit di
ploma -de fruntașe în întrecerea 
socialistă pe anul 1963 se află și 
cea de la secfia de haldă condusă 
de tovarășul Ianc Aurel.

întreținerea în bună stare de 
funcționare a funicularului a con
stituit obiectivul principal al ac
tivității membrilor echipei respec
tive Ca rezultat, s-au redus în 
mod simțitor orele de staționare 
a funicularului din cauza defec
țiunilor mecanice. Echipa a muncit 
cu însuflețire și în trimestrul I al 
anului curent. Ea a efectuat repa
rații la numeroase rame de circu
lație de la funicularul care trans
portă sterilul provenit din spăla
rea cărbunelui preparat și prin 
alte intervenții la timp a asigurat 
buna funcționare a funicularului.

PETRU GĂINA 
corespondent

VALENTIN CÎRSTOIU
instalator

Printre muncitorii evidențiați în întrecerea socialistă de la ate
lierul mecanic al minei Aninoasa se află și lăcătușul Burlec Petru. Prin 
munca sa conștiincioasă asigură repararea la timp a perforatoarelor 
și ciocanelor de abataj.

1 ntrecerea frontaliștilor
otîtea tone de 

întrec. Ascultă 
de știri al.sta- 

consultă cu 
curtea exploa-

Nu s-au chemat niciodată Ia între- 
ce;p. Și nici rămășag n-au pus 
vreodată că brigada vreunuia va 
da „peste ‘ atitea și 
cărbune. Totuși se 
cu atenție buletinul 
ț ei de radioiicare, 
inteies graiicul din
tării și ple-câ crasă supărați dacă 
nu este afișată situația la zi.

Biigada condusa de David Ioan 
trimite zilnic ia ziuă cite 280— 
2у« to' e de cărbune din frontalul 
se tornliii T ai minei Aninoasa. Мл. 
jo itetea membrilor brigăzii lu
crează aia, la stratul 3, din toam
na enului I960. Au cîștigat cu to
ții o prețioasă experiență ș dis
pun de o edificare înaltă fie că 
este vorba de minerii Scredeanu 
Petre, Bonk Alexandru: Dina Vir
gil, Ctmneanu Gheorghe, Bordea 
loan, ajdorii mineri Damian Iuliu. 
Mari Nicolae III, Bîrlădeanu Pave' 
sau Poroșnicu Mihai. Fiecare se 
pricepe la fel de bine să potrf- 
vească jeinnul pentru armarea cul
cușului sau coperișului, să salte 
rapid stîlpul de oțel 
crațerul „bucățele" 
transmonta apoi că 
front. Prin ‘trăduința
din brigadă, lună de lună pleacă 
de sub bcărui lor mai multe va- 
gonete încărcate cu cărbune de- 
cit prevăzuse normatorul în calcu
le. Drept landă adu-ă muncii de
puse în anul trecut, de curînd 39 
dintre, ortacii lui David au devenit 
purtători oi stelei rubinii de frun
tași. Dar nici in acest an n-au ră
mas moi prejos cu rezultatele. In 
primele trei luni depășirea se ridi-

sau să iacă 
pentru a-l 

iuțeală lingă 
lor, a tuturor

Fruntași în întrecerea socialistă 
de îa S.T.R.A. Petroșani

Nițoiu Gheorghe — șoferAugustin Ioan — strungar

că la 1030 de tone. Nu-i puțin. 
Cantitatea ar ajunge unei locomo
tive din seria 150 000 să. parcurgă,' 
remorcind vagoane de mariă, peste 
30 000 kilometri.

împreună tu ortacii lui, minerul 
șei de brigadă Morstu Remus co- 
boaiă zilnic in abatajul nrr. 2—5 
din sectorul IV- al minei Atiinoasa, 
fot. la--stratul -3 ți; la iei, •’frontal 
orizontal. Armează tot cu stîlpj 
metalici și grinzj de funie. Aba
tajul se întinde pe spațiul ce îna
inte -era— ocupat de ' patru abataje 
cameră. Apoi, au fost desființate' 
trei hotare și s-a început munca 
la iiontal. Asta s-a intîmplat în 
noiembrie 1962.

Azi, alături de Moisiu lucrează ’ 
oameni de nădejde. Doroitei Dumi
tru, FUlga Dumitru și ’ Mititelu Pe
tru sint mineri șeii de schimb — 
oameni de bază. Muncitori vrednici 
fînt și Solcan Idsii, Pociovăîișteanu 
Ioan, Gliga Nicolae, Țîiled Vaier, 
Mătinaș Mihai.

Frbntaiiștii din cele' două brigăzi 
au prilejul să 
ponta], în drum 
vestiar — cînd 
lete hainele de 
firesc, de multe
că spre un subiect ce Ie este bine 
cunoscut ■ despre munca la frontal. 
Fiind în întrecere și lucrînd și 
unii și alții Ia același fel de aba
taj ii se pare normal de a-și împăr
tăși experiența cîștigată în muncă. 
Dar să. exemplificăm. _

La frontalul ,din ■ sectorul .1 ridi
carea armăturilor se execută .irge- 
diat după pușcaie; astfel se .lu
crează mal ușor. iar ulterior eva
cuarea se face în siguranță. La

șe întîlnească la 
spre mină sau în 
îmbracă pe înde- 
șut. Cum este și 

ori discuția alune-

FR AN CISC VETRO,

(Continuare în pag. 3-a)

Brînzan loan — șofer Koloji Iuliu — șofer



Activitatea eulturakartistică 
in sprijinul producției

Cu opereta „Vînt de libertate" 
în turneu

In acest an, în fata minerilor de 
la E, M. Lonea stau sarcini sporite 
în ceea ce privește creșterea pro
ductivității muncii, reducerea pre
țului de cost', calitatea cărbunelui 
ritmicitatea realizării planului etc. 
Activitatea culturală desfășurată la 
clubgl din localitate de către și 
pentru salarlații minei este che
mată să sprijine realizarea acestor 
sarcini.

Conștiențl de acest lucru, încă 
de la începutul anului membrii co
lectivului de conducere al clubu
lui au întocmit planificarea activi
tății finind cont de lipsurile mani
festate în anii trecuți In munca 
cultural-artisticâ, de indicațiile pri
mite din partea comitetului de par
tid și de sindicat și de cerințele 
minerilor loheni. Aceasta cu scopul 
de a stabili o planificare care să 
cuprindă toate problemele și sarci
nile ce stau în fața producției. Un 
loc important în cadrul planului 
de muncă pe primul trimestru ai 
acestui an l-a ocupat propaganda 
prin conferințe și în special pro
paganda tehnică. In această perioa
dă, la club și la gurile de mină 
s-au ținut 6 conferințe tehnice, 6 
conferințe politice șl 6 conferințe 
de cultură generală care au fost 
audiate de peste 4 200 de oameni 
ai muncii.

Conferințele „Lupta contra prafu 
hii la săparea lucrărilor miniere", 
„Preocuparea colectivului E.M. Lo
nea pbntru îmbunătățirea calității 
Cărbunelui”, „Măsuri ce se impun 
în vederea creșterii productivității/ 
muncii” etc. au fost mult apreciate 
de auditori.

La rîndul ei ,munca cu cartea a 
contribuit la ridicarea pregătirii 
profesionale a muncitorilor, la îm
bogățirea cunoștințelor lor de cul
tură generală.

Cele peste 11 000 volume Cit nu
mără biblioteca clubului din care 
peste 1 200 cărți tehnice stau la 
dispoziția oamenilor muncii din 
Lonea. Aceste cărți sînt mult cău
tate de oamenii muncii din Lonea.

Cărți tehnice ca Tehnologia 
sculelor așchietoare", „Strungul re
volver”, „Mecanica și rezistenta 
materialelor", „Mașini miniere și 
transport minier", „Exploatarea ză
cămintelor” și „Cartea minerului" 
sînt studiate cu multă atenție de

Pe ecranul cinematografului „1 Noiembrie" din Petroșani

TRAGEDIA OPTIMISTA
Ecranizat după celebra piesă a 

scriitorului sovietic V. Vișnevski, 
filmul „Tragedia optimistă”, reîn
vie sufletul romantic și eroic ai 
primilor ani de victorie ai Marii 
Revoluții Socialiste dm Octombrie.

tn centrul acțiunii se plasează 
lupta dusă de comuniști pentru 
crearea Armatei Roșii regulate, îm
potriva anarhiei care pusese stă- 
pînire pe multe unități militare.

Narațiunea filmului ne prezintă 
lllptâ dîrză a unei comuniste care 
a fost trimisă pe un mare vas de 

O secvență din film.

c&tr e tovarășii Cenușă Petru, 
Bocskei Ștefan, Ștefănescu Anghei 
Gyartnaty Andrei, Burclu Gheorghc 
șl alții, prieteni nedespărțit! ai bi
bliotecii. îmbucurător este faptul 
că aceștia, pe lingă cărțile citite 
de la bibliotecă, au și biblioteci 
personale care cuprind 80—100 vo
lume.

In sprijinul producției vine și 
activitatea artistică. Deși s-or pă
rea la prima vedere că munca 
artistică nu se reflectă^attt de di
rect in producție, așa cum se re
flectă celelalte forme ale muncii 
culturale, putem afirma totuși că
ea are aceeași eficacitate.

Ci nd spun acest lucru mă refer 
în primul rtnd la brigada artistică 
de agitație. In cadrul clubului, bri
găzile artistice de agitație ale sec
toarelor I și VI, în luna martie, 
s-au pregătit intens în vederea ce
lui de-al Vîl-lea concurs al forma 
tiilor artistice de amatori, etapa a 
11-a. Programul acestor brigăzi este 
axat pe disciplina în, muncă 
lupta împotriva nemotivatelor și 
intîrzierilor realizarea planului 
și a angajamenteler, îmbunătățirea 
calității cărbunelui, ritmicitatea 
producției etc. Totodată în progr-, 
mele brigăzilor artistice sînt popu
larizate rezultatele bune obținute 
în muncă metodele folosite.

In aceste zile cele două brigăzi 
au prezentat programe în sălile de

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

Au apărut în librării
MARK TWAIN — „Pretendentul american''.^] 

tura pentru literatură universală, 232 pag„ в lei.
VITALI BTANKl —; „Mișka poznașul”, Editura 

neretului, 24 pag., 3 lei.
ION SIAVICI — „Mara”, Editura Tineretului, 

lecția „Biblioteca școlarului" nr. 77, 360 pag.. 4,25 
ALEXANDRU SAHlA — „Uzina vie”, Editura 

neretului, colecția „Biblioteca școlarului" fir. 76, 
pag., 4,25 lei

OSCAR WALTER CISEK — „Pîrjolul", cartea a 
doua, „Horia", Editura pentru literatură, 776 pag, 
20,50 lei.

MIOARA CREMENE — „Adevărul și inima", Edi
tura pentru literatură, 104 pag., 4,25 lei.

CLELIA OTTONE, VASILE MĂNUCEANU — „Gră
dina zoologică", Editura Tineretului, 20 pag., 6 lei.

„Balade populare romlnești”, vol. I, II, III. Editura
pentru literatură, 472 plus 548 plus 
524 pag., 87 lei.

file de cărți sau reviste.

William Shakespeare — om

război în munca de comisar poli
tic. Curajul, modestia, inteligența 
și spiritul ei de sacrificiu o ajută 
să infringe împotrivirea înverșu
nata a anarhiștilor, să lichideze 
puterea lor. Masa informă și difu
ză a ostașilor din detașament se 
transformă sub acțiunea ei într-o 
armată organizat», unită, cu oa
meni conștienți, gata să se sacri
fice pentru Revoluție.

Obținerea acestor rezultate a ce
rut însă sacrificiul suprem din 
partea tinerei coffiutuste.

Filmul „Trage
dia optimistă" es
te 0 producție a 
studioului „Mos- 
film”. El a fost 
distins la Cea 
de-a XVl-a edi
ție a Festivalului 
internațional al 
filmului de la 
Cannes, cu pre
miul pentru cea 
mal buna evoca
re a unei epopei 
revoluționare.

Pe ecranul ci
nematografului „7 
Noiembrie" din 
Petroșani filmul 
v<} rulă încăpind 
CU dâta de 15 a- 
--ițîe. 

apel la cele trei guri de mină unde 
sute de muncitori au răsplătit cu 
vii aplauze strădania lor. Le pregă
tirea acestor brigăzi artistice de 
agitație, un aport deosebit l-au adus 
tovarășii Popa Gheotghe, directo
rul clubului și Geo Bucur, instruc
tor voluntar la clubul din Lonea.

Activitatea artistică nu s-a rezu- 
mat însă numai la activitatea bri
găzilor I ea a cuprins toate for
mele : corul cu 113 membri (din 
care 95 participă cu regularitate), 
cele 6 perechi de dansatori, forma
ția de teatru, orchestrele de muzi
că ușoară și populara etc. Prin re-

ariat aces- 
: la ridica- 
oamenilor, 
atitudinea

pertoriul lor bogat și v< 
te formații au contribuit 
rea nivelului cultural al 
lucru ce se reflectă în 
lor față de muncă și, implicit. ît^ 
succesele obținute de minerii lo- 
nenl în primul trimestru al aces
tui an.

Am arătat ci- __________ 
teva din formele 
pe • Care le-a fo
losit clubul din 
Lonea în sprijinul 
producției, sprijin 
care s-a simțit în 
munca minerilor 
loneni. în succe
sele obținute de 
el pînă acum.
NaCY ȘTEFAN 

corespondent

Edi-

Ti-
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Stratford-on-Avon este pentru 
’ englezi ceea ce sînt Ipoteștii Bo

toșanilor pentru noi romînii. Oră
șelul acesta așezat în marginea 
străvechii păduri Arden, străbătută 
cindva de legendarul Robin Hood, 
păstrează nu numai registrul naș
terii lui Shakespeare, dar și ce
nușa trupului său.

Știm din registrele bisericii Sfin 
tei Trinități din Stratford-on-Avoh 
că la 26 aprilie 1564, breslașul mă- 
nușar John Shakespeare înregistra 
botezul fiului său William, născut 
cu trei zile Înainte.

William Shakespeare a venit pe 
lume în anul în care se stingea un 
alt titan, Michelangelo, dar In ca
re abia se născuse Galileo Galilei. 
A urmat cursurile școlii de grama
tică din Stratford invâțind și lati
na, dar la 13 ani pe clnd se pregă
tea pentru una din bursele de la 
Oxford, steaua familiei a Început 
să pălească și tlnărul Willi între
rupse studiile, treeind să facă pe 
băiatul de prăvălie la un măcelar. 
E apoi monitor „fără simbrie" la 
școală, contopiși la notarul tîr- 
gulul...

La 18 ani se însoară cu Anne 
Harthway, Iubita sa mai în vîrstă 
cu 8 ani declt el, cu care are în 
curind o fiică, Suseana, iar peste 
doi ani, doi gemen! botezați Ham
let șl Judith. Cu o familie grea, 
cu afaceri care-1 mergeau prost, 
implicat și intr-un așa zis „com
plot împotriva reginei", acuzat de 
bracohaj pe domeniul seniorului 
local, în 1585 Shakespeare pără

Montarea operetei „Vini de li
bertate" de I. DiinaeVski se în
scrie ca o realizare meritorie a 
clubului muncitoresc din Pe- 
trila. Pe linia revoluției cultu
rale ce se înfăptuiește în tara noas
tră, un colectiv de artiști amatori 
petriienl, bine închegat, a prezen
tat publicului a doua operetă, ca
re s-a bucurat și continuă sa se 
bucure de Un frumos succes.

După un număr de 25 specta
cole prezentate în anul 1963 șl 4 
de la începutul acestui an, In toate 
localitățile Văii Jhllui, după ocupa
rea locului I la faza regională a 
celui de-al Vll-lea concurs al fof- 
mâtiilor artistice de amatori pe a- 
nul 1963, colectivul nostru a avut 
deosebita cinste de a face un tur
neu în regiune. Turneul a consti
tuit un prilej de bucurie si emoții 
artistice pentru componehții an
samblului.

In dimineața zilei de 27 martie 
a. c. am plecat în turneu. Prima 
escală : Deva — capitala regiunii

Sala teatrului de stat cu o acus
tică excepțională ne-a înCîntat și 
ne-a stimulat în același timp.

Sub bagheta dirijorului Barbu 
Constantta și a conducerii artisti
ce a regizorului Hașeganu Vasile, 
am prezentat primul spectacol în 
fața unei Săli' pline pînă la refuz.

Primele aplauze, primele emoții 

Zilnic, sala de lectură a bibliotecii clubului muncitoresc dih Lupeni este plină 
de tineri și vîrstnici — prieteni ai cărții. Si în ciuda acestei „aglomerări", aici 
domnește o liniște deplină, întreruptă doar din cînd în cînd de foșnetul vreunei

sește pe furiș Stratfordul. Se duce 
la Londra pe joe unde beneficiază 
de ospitalitatea unui prieten. Atei 
lucrează la început intr-o tipogra
fie și ia astfel contact cu literații 
și artiștii londonezi. Se zice că ar 
fi fost și „ține cal" al gentilomi
lor care veneau Ia teatru șl copist 
de piese — un „om la toate" — 
pînă a izbutit să fie angajat ac
tor, să dobîndească reputația, să 
fie el însuși directorul unei trupe 
de comedieni a contelui Derby. De 
aici încolo el însuși scrie piesele 
pentru trupă sau reface — după 
obiceiul timpului — piesele altor 
autori dramatici pe cere le cum
pătă pentru reprezentațiile tea
trului.

De anul 1590 se leagă primele 
creații originale ale lui Shakes
peare, an cu care este datată par
tea îi-a a trilogiei „Hentlc al 
Vl-lea". Faima sa e In cufind mar
cată de atacurile ipocrite ale riva
lilor săi =— In special după repre
zentarea trilogiei fn 1592.

Douăzeci de ani i-au trebuit lui 
Shakespeare ca sfi-și realizeze o- 
pera dramatică, Ia care se adaugă 
diverse poezii, poeme și celebrele 
iul sonete. Semn caracteristic al 
popularității sale — operele sale 
sînt plagiate grosolan de pirații 
literelor, care merg cu Indfăzneala 
pin» la a folosi șl numele său, 
pentru a-șl vinde mai ușor operele 
lor fără valoare.

în 1596 revine la Stratford, o* 
cupindu-se de restabilirea avetii 

artistice. Spectacolul a. plăcut pu
blicului, care ne-a înconjurat.

A doua zi. am prezentat același 
spectacol la Hunedoara — în ce
tatea oțelului.

Sala clubului din Hunedoara cu 
o capacitate de peste 1 000 de lo
curi, impunătoare, ne-a solicitat să 
fim la înălțime. Aceleași emoții, 
aceleași speranțe în reușita spec
tacolului. Primele scene șt comu
niunea dintre artiști și spectatori 
a fost stabilită. Aplauzele oțetari- 
lor au subliniat, la scenă deschi
să, evoluția artiștilor amatori din 
Petrila.

Am părăsit cetatea oțelului cu 
bucuria omului care simte că a 
contribuit la marea operă de con
struire a socialismului în patria 
noastră, prin manifestarea talentu
lui creator de noi energii.

Turneul l-am încheiat cu un bo
gat bagaj de învățăminte, însușite 
de rrierfibrîi colectivului șl cu ho- 
tărîrea unanimă de a îmbunătăți 
calitatea spectacolelor următoare tn 
vederea participării la faza finală 
pe regiune a celui de-al Vll-lea 
concurs al formațiilor artistice de 
amatori. Concomitent cu aceasta 
însă, colectivul nostru Va pregăti 
o nouă operetă.

MOȚOC VIOREL
Preparațla cărbunelui Petrila 

membru al colectivului de operetă

familiei. Preocupările sale gospo- 
dârești nu-1 împiedică să realizeze, 
în același timp opere ca „Hamlet", 
,,Othello", „Macbeth", „Regele 
Lear". t

Dar după „Furtuna" (1612) pu
terea sa creatoare slăbește. Nu 
mai compune decît fragmente care 
sînt reluate, completate, terminate 
și puse la punct de către autori 
mai tineri ca John Fletcher și Mes
singer.

In 1611, Shakespeare simte ne
voia de a se repauza. Abandonea
ză direcția teatrelor Globe și 
Blackfriars și-și petrece aproape 
tot timpul la Stratford. ocuplttdu-se 
de familie.

In ultima zi a vieții, avu bucu
ria unei plăcute întîlnirl cu prie
tenii Ben Jonson și Michael Drai- 
ton. A petrecut cu ei și în zorii 
zilei de 23 aprilie 1616, același a- 
prilie al nașterii sale, geniul tfe- 
cea în nemurire.

A fost îngropat ln_ biserica din 
Stratford unde, prin 1623 i s-a ri
dicat un monument unul din 
puținele portrete pe care le avem 
— creat de dalta lui Gerard 
Johnson.

Cercetătorii spun că ar fi fost 
un tovarăș vesel, dar contrar obi
ceiului poeților timpului, ti plăcea 
mai mult să ridă și să glumească, 
decît să bea. Opera sa a făcut însă 
din el un titan, în fața căruia Ve
nim, la aniversarea nașterii Sale, 
cu venerație și recunoștință.

D. CAPITANU
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Așa mi-a fast I 
salvată viața ț

Minerul GyOrtj Adalbert stătea 
tn iața fampăriei minei Pettha 
și vorbea cu un tînar.

— 81 Uci cd soro ta a donai 
o parte din sîngele cu care ii 
s-a salvat viața Ș

Tinărui lăcătuș Sietcu ConStan- * 
tin dădu afirmativ dir. cap. Apoi 
continuă sa povestească.

— Precum ți-am spus, 
tul pe care f-am suferit 
am în urmă m-a făcut 
o mare cantitate de singe. Viata 
îmi era in pericol, Numai o in
tervenție chirurgicală mă putea 
sutva. Dar era nevoie de sîrige, 
de mult singe. Sora mea se afla 
la căpătîiiil 
și-a întins 
ruit o parte 
ea au urmat 
actori. Cu singele lor nm fost sal
vat. Neaunoscutilor mei donatori 
de singe nu le-am putut aduce ț 
mulțumiri verbale, deși nutream 4 
această dorință să ie spun că f 

5 
4 
i 
4
♦ 
4 
4 
4 
4 
4 
♦ 
4 
i 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
i 
4 
ș 
4

4
♦

II
*
4
*
i 

aocideh- 4 
cu cinci 
să pierd

meu: Simplu, firesc 
brațul și mi-a dă- 
din singele ei. După 
alții, in total 13 do-
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gestui lor este întruchiparea bt- 4 
netul.

De aceea le spuneam deunăzi 
tovarășilor odr.inațl in flitul meu 
sg donarea onorifică de singe 
constituie un act de vn înalt 
monism.,.

La ultime acțiune întreprinsă 
comitelui de Cruce Roșie am 
nut sâ mă înscriu printre primii 
în rîndurile donatorilor de singe 
onoriiici. Și cș fj mulțumit dacă 
toii care au aliat povestea mea 
adevărata ar trece în rîndurile 
donatorilor de 
minei Petrila.

“ Drept ai 
mindrle sa știi
Ha ta a fost salvată viața unui ț
om. Să știi că și eu mâ înscriu 4 
printre donatorii de singe onori-1 
fief. Chiar acum, înainte de aș 
Intra tn mină, m& Voi duce la 4 

ț tovarășii Dtma Mlșu din comite- J 

tui nostru de Cruce Roșie și ii 
voi cere sd 1 . . ___  ______
cel recrutați pentru a deveni do
natori. Iar pînd cind va reveni la 4 
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mă înscrie printre 4

4

noi echipe de recoltare de 
ge, le voi povesti ortacilor 
și cunoscuțiior cele ce mb di 
vestit ți-i voi îndemna sa
nlătutț donatorilor de singe...

Cei doi s-au despărțit 
dttngere de 
tn Mmpârle, 
Bela se duse 
sd se înscrie
riior de singe onoriiici.

po
se

си о
mină. Tinărui intra 
far minerul 
așa cum a 
în 5 rîndtirile

Gyarfi 
promts, 
donato-

M. LUPENEANU

La Uricani, odată cu venirea 
primăverii

Acțiunile de munca patriotica 
organizat» in anii trecuți de sfa
tul popular, de organizațiile de ti
neret și femei, au adus UHcaniului 
multa frumusețe. Sute de arbori 
plantați de-a lungul străzilor, spa
țiile din jurul blocurilor transfor
mate In zone verzi dau acestei noi 
așezări minerești un aspect plăcut.

Oamenii muncii din Uricani sînt 
hotărî ți sfi contribuie mal intens. 
In primăvara acestui an, la acțiu
nea de înfrumusețare. In acest 
scop, comitetul executiv al sfatu
lui popular a elaborat un plan de 
lucrări la a cărui realizare depu
tății sfatului popular, comitetele 
de cetățeni mobilizează tot. mai 
mulți cetățeni. Principalele obiec
tive ale acestui plan sînt extinde
rea zonelor verzi cu încă 2000 m p, 
plantarea unui mare număr de ar
bori ornamentali și flori.

Din resurse locale
Cu primele zile frumoase, obiec

tivele prevăzute în acest plan au 
început să prindă viață. Comitetul 
blocului nr. 15 in frunte cu pre
ședintele său, tovarășul Uliu Gheor- 
ghe a inițiat o acțiune , pentru 
procurarea de puteți de liliac de 
pe dealurile înconjurătoare, cu 
care să înfrumusețeze spațiile 
verzi. Astfel au fost plantați 300 
buc. puieți de liliac, care vor for
ma o frumoasă alee. Alți cetățeni, 
în frunte cu tovarășii OrdSg Ioan 
Pătrugan Anghel, Veres Martin 
mineri pensionați, aii luat inițiati
va amenajării unui IOC Viran de 
pe malul sting al Jiului. Și aici se 
plantează arbori ornamentali, se 
execută lucrări de amenajare in 
vederea transformării acestui teren

Intr-un plăcut loo de odihnă. To
varășii Caragea Pompiliu, Cuzuban 
Gheorghe, Gaftiniuc Aneta, Cioara 
Cornel și alți deputați ai sfatului 
popular s-au consfătuit cu cetăte | 
nii din circumscripțiile eleotoralie : 
respective, cu care prilej au stabi
lit acțiunile de înfrumusețare pe 
care le vor organiza în săpt&mî- 
nile care urmează. I

Atitudini care trebuie 
combătute cu hotărîre

Sînt însă la Uricani unii cetă
țeni care nu înțeleg că e de da
toria lor să se alăture majorității 
locuitorilor in efortul pentru tn-, 
frumusețarea și buna gospodărire 
a acestei localități. Așa de pildă, 
cetățeanul Bezlm Gheorghe care 
ocupă un apartament în blocul 15 
nu vrea sfi participe împreună cu 
ceilalți locatari la acțiunile gos
podărești, Mai mult, unii cetățeni, 
între care Constantinescu Marina, 
Szasz Wilhelm, Costea loan, Bre- 
ben Gavrilă, Boțoi Ștefan au lăsat 
ca arborii ornamentali plantați în 
fața blocului lor să fie distruși. 
Mai sînt unii ca, d₽ exemplu, Bă
nea Gheorghe, care țin păsări în 
subsolul blocurilor, lu®i Interzis, 
in cartierul Sterminos, zonele verzi 
și arborii pentru care sfatul popu
lar a cheltuit fonduri, au fost dis
truse în buna parte din neglijenta 
unor cetățeni. Este necesar ca față 
de aceste manifestări să se ia ati
tudine hotărîtă din pattea organe
lor locale, pentru Că nu se poate 
îngădui distrugerea a ceea ce se 
face pentru înfrumusețarea și bu
na gospodărire a localității.

I. M1HU 
corespondent

ÎNTRECEREA FRONT ALIȘT1LOR
(Urmare din pag. l-a)

frontalul condus de Mo ÎS iu ridi
carea armăturilor se făcea după 
evacuarea cărbunelui. Deci se lu
cra In Condiții mai grele. Pronia- 
liștii din sectorul fV au preluat 
această inițiativă așa cilffi Și ei 
au transmis celor de la sectorul 
i experiența lor în ceea ce priveș
te executarea lucrărilor de pregă
tire a frontului —- galei ia de ae
ra/ de la copetiș — cu proiil re
dus șt eu armarea гл T.H.. reali- 
rltidu-se, pe lună, 100 metri avan
sare. Acum $1 cei de la sectorul i 
aplică armarea Т.Н. la galeria de 
aera) de pe coperiș așa cum au 
aplicat de curlnd O altă inițiativă 
a celor de la sectorul IV privind

extinderea armării metalice cu încă 
cinci metri — cu trei tnelri spre 
coperiș ș> doi metri spre culcuș 
— ceea ce aduce însemnate econo
mii de lemn.

După un trimestru de munci, im 
trecerea aceasta nedeciaratâ au tîș- 
tlgal-0 frontaliștii hli David. Expe
riența lor și-a spus din plin cuvin- 
tul. in viitor, toarte ptnbebll că 
dlnenio ortcciioi ba Moisiu Remiii 
va înclina balanța competiției in 
favoarea lot. Dar, pînă ia încheie
rea trimestrului li mat este timp. 
In schimb, un tapt este cert: ur
mate a muncii pline de avtnt a 
IrontalișlilOr aninoseni industria, 
economia națională vor primi cu 
mult mal multe tone de cărbune 
dec it a tost prevăzut.

PUBLICITATE
О. С. I. PRODUSE INDUSTRIALE 

PETROȘANI
Anunță cumpărătorii că au sosit cantități importante de ma- 

ț tonal» de construcții ca s hu mă, var, ipsos, țiglă, cărămizi, care 
se găsesc în depozitele de materiale de construcții din Petro
șani și Lupani.

De asemenea, în magaz inele 68 Vulcan, 77 Aninoasa, 38 
•Petrila, 6? Юма, găsiți var precum și vopsele diferite de apă 

J ' fi ulei.
I ’ Vizitați magazinele specializate în desfacerea materialelor de
', construcții.

O. C. L. PRODUSE INDUSTRIALE 
PETROȘANI

angajează prin concurs
UN CONTABIL PRINCIPAL cu salariu tarifar lunar de 

1850 lei.

Concursul va avea loc în ziua de 20 aprilie a. c. la sediul 
administrativ din strada Republicii nr. 102 etajul îl camera 30, 
înscrierea făcîndu-se pînă tn ziua concursului.

13 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,16 Cîntece patriotice, 
9,35 £>in operetele compozitorului 
Siegmuna Romberg, 10,40 Muzică 
corală, 11,00 Orchestre de muzică 
populară din diferite regiuni ale 
țârii 11,30 Miei formații de mu
zică ușoară, 12,03 Muzică de balet,. 
12,45 Melodii populare, 13,10 Dan
suri și scene din opere14,30 
Vreau să știu, 15,00 Muzică popu
lara, 10,10 Soliști de muzica ușoa
ră, 17,00 Din folclorul muzical al 
popoarelor, 17,40 Tinerețea ne e 
dragă, 16,05 Pagini din opera pre
clasică — Claudio Monteverdi, 18,35 
Muzică ușoară romînească, 19,00 
Revista economică radio, 20,10 
Muzică populară, 20,40 Lecția de 
limba rusă. Ciclul I, 21,15 Tribuna 
radio, 21,25 Muzică de dans. PRO
GRAMUL II. 8,30 Sumarul ziarului 
Sclntela, 8,40 Cîntece șl jocuri 
populare, 9,20 Muzica ușoară, 10,30 
Muzică populară din țări socialiste, 
11,15 Lectură din volumul „Ana
conda'1 de Horacio Quiroga, 12,04 
Program de valsuri, 12,30 Aril și

pagini orchestrale din operetele 
compozitorilor noștri, 13,37 Melo
dii populare, 14,30 Melodii de es
tradă, 15,30 Orchestre de muzică 
ușoară, 16,00 Scene din opere, 
16,30 Muzică populară, 17,10 Arii 
din operete in interpretarea soliș
tilor noștri, 19,05 Muzică roffiî- 
nească de estradă, 19,40 Cîntece 
de dragoste și jocuri populare, 
21,10 Cântă orchestra’ de muzică 
ușoară dirijată de Sergiu Mala- 
gamba, 21,30 Oameni de seamă din 
istoria culturii: Chopin. Evoeare 
radiofonică de Radu Gheciu.
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13 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Viată sportivă; REPUBLICA: Un 
SUrîs ih plină Vară; PETRILA: 
Cartouche; LONGA — MINERUL: 
Moartea se numește Engelchen; 
L1VEZENI : Tot aurul din lume.

Tu — tu tu I
Un semnal. Funieuiarul s-a o- 

prtt. Atenție un stup I
Se intîmpH uneori să se des

pletească de p» Cablul fuhiCUieru- 
lui vreun fir tocit. Se agață de cite 
o roată de vagonet și se înfășoată 
ghem pe ea pină o frinează. Așa 
se face stupul. Ca să-l descîlcești 
fi-ai decît sfi te urci eu un clește 
sus, pe cablu, atirnat numai in 
centura de siguranță. Treabă de 
funicularlști, revizori de linie. U- 
neori un atup se înlătura întt-o 
oră. într-o vreme cu frig ca cea 
din ziua cu pricina treaba asta pu
tea dura chiar zile întregi,

Dar fiindcă S-a anunțat stupul 
să-i urmărim pe funicularlști. Iată 
sînt doi revizori de linie, utemlștii 
Ilion C. și Btebu Z. Au fi început 
Cățăratul. Urcă pe barele de fler 
ale unui pilon apropiat, Amindoi 
au căciuli eu urechi și fulare teșii. 
Ilion mai înalt, mlădiu, Îmbrăcat 
într-o pufoaică albastră peste Sa
lopeta cenușie, в-a cățărat primul 
aua. La briu are stegulețul roșu și 
centura de siguranță. Brebii, îm
brăcat au un cojoc de miner peste 
salopeta cafenie, cu centura de si
guranță și cureaua lăzii cu asule 
petrecută peste umăr, pare un Urs 
greoi în urma celuilalt.

tiion â ajun* în dreptul plasei 
de protecție cate *e întinde albită 
de chiciura pe sub funicular. O- 
Шаі nu se oprește itifă pe plasa. 
Urcă mei tos. Brebu nu-l urmea

ză. S-a așezat pe împletitura groa
să de sîrmă cu lada de scule ală
turi. i$i iot potrivește calm cen
tura, privind din cîfld în Cîtld Spre 
ortacul său, care continuă Să se 
cațere. Asum celălalt a ajuns chiar 
în vîrful pilonului, deasupra cor
felor fi cablurilor de funicular. A- 
colo, la o înălțime amețitoare, 
stind In picioare ea o statuie vie 
în bătaia viatului subțire, Ilion 
scoate stegulețul de la brîu, îl flu
tura, ridicindu-1 și coborîfldu-1... 
Dă de veste astfel tovarășilor de 
la stația centrala â funltularUlUi 
că începe munca. O muncă la fel 
de obișnuită pentru ei Că Și cea a 
cizmarului in fața calapodului sau 
a șoferului la volan.

Se pare că cei doi utemisti ur
cați pe funicular vor avea serios 
de furcă cu stupul acesta. S-a for
mai tocmai peste Rlpă Fulgerată. 
Adele, sub funicular nu se mai 
afla nici O plasă de protecție. Pla
sa de sîrftă se termină puțin îna
inte d« tipa aflată chiar sub 
„stup".

..Cei doi funlculariștl, au ajuns 
la marginea împletiturii metalice. 
Pății lor au lăsat uimo. negre pe 
ochiurile plasei albe de chiciură.

SCHIȚA

Curioasă vreme. Vîntul înțeapă 
cu zeci de ace obrajii chiar aici 
jOs, pe pămint. Datmite acolo sus. 
Trebuie să fie ger. Cablul de me
tal cred Că frige ca foCul. Mănu
șile nu știu dacă îl ajută pe Cel 
doi. O clipă crezi că vor da bir cu 
fuglțll. Dar nu. Din lada cu seule 
Brebu scoate două cîrlige șl o frîfi- 
ghle groasă, de cate înjghebează 
un fel de leagăn pe care îl prinde 
de cablul funlcularului. Cu ajuto
rul acestuia utemiștiî trebuie să a- 
jungă la ghemul de sîrmă încolăcit 
în fața roților corfei. Intîl pleacă 
ilion. Asigurai eu centura, stă în 
leagănul de frînghie, ajutîndu-se 
cU mîinile să alunece ffiai bine pe 
cablul de oțel învelit într-o poj
ghiță de gheată, Brebu îl Suprave
ghează de pe marginea sitei de 
protecție. Deapănă încet o sfoară 
legată de leagănul eu care Піоп 
înaintează tncet, încet spre vago- 
netu! imobilizat.

încă un pic și va ajunge. Iată, 
se saltă în mîini și-și fooe Vini. 
Ah, a alufieeat. Pojghița de gheață

l-a făcut să scape cablul din tniini. 
Dar nu i ae putea intîtnpia nimic 
rău. Era asigurat CU centura. O 
clipă doar s-a rotit prin aer ea o 
păpușă prinsa de brîu. O zvîcnire, 
întinde mîna și se află iarăși în 
leagănul său de frînghie. Trebuie 
să se apropie doar puțin de va- 
gonetur frînât ca si se poată urca 
pe ei.

Brebu, care ii urmărește deapă
nă liniștit mai departe firul de 
sfoară agățat de leagănul tovară
șului Săli, CU itiăhUța își șterge 
fruntea brâbohitâ de încordare. 
Ilion a ajuns chlăt lîngă Vagonet.

Atent, se sprijină cu brațul de 
marginea groasă de tabla. î$i fi
xează piciorul de minerul folosit 
de vagonetari și se saltă sus, Cupa 
e plină de bulgări negri peste ca
re frigul a întihs un cearșaf sub
țire de brufflă. Asta mi-1 Împiedică 
pe om să-și găsească un loc bun 
în vagonet. Cită voința trebuie 
însă pentru aceasta. E necesar, ca 
să poată lucra bine, să mai arun
ce din cărbuni, ușurînd vagonetul. 
Dar îneihtp dă drumul leagănului 
de frînghie ca să fie tras înapoi 
de Brebu. E riadul lui Ilien să-și 
ajute tovarășul. Brebu, cere jos

pe pămînt părea greoi ca un uts, 
aici în văzduh e agil în mișcări ca 
un jder. Drumul prin aer îl face 
mai repede decît tovarășul său, 
mai ales că-1 ajutat $i de ilion ca
re trage sfoara prinsă de leagăn. 
Acum atnînCloi, unul de-o parte a 
vagonetului, altul de partea cea
laltă, descurcă „stupul", tăind fi
rele încolăcite după cum e câziil: 
cu pila triunghiulară sau latrlă de 
bomfaier. De data asta se pâre că 

■ e vorba de un „stup" ușor. Dacă 
n-ar fi frigul ăsta tăios afară si 
dacă n-ar fi.hăul amețitor al Rîpei 
Fulgerate de sub ei, celor doi or
taci nu le-ar fi atît de greu să-l 
lichideze. Curind, ultimele fire au 
fost tăiate. Iată-le câzînd că niște 
bucle subțiri, spre pămint...

Ilion, în picioare, prins cu stin
gă de cedrul vagofietului aerian, 
semhalizează acum cu dreapta din 
înalt „pornirea" către stația cen
trală a funicUlaruIui. In acest timp 
Brebu își rînduiește grijuliu unel
tele în lădița de scule.

încă un semita] cu fanionul. Un 
„tu-tuu Г' răgușit de răspuns tri
mis peste dealuri de gongul de la 
gara principală a fupicularUlUi și 
iată corfele pline cu bulgării lu- 
C-ioȘl de cărbune, scoși de tnin6ri 
din mătuiitaie de munte, încep din 
nou să treacă intr-un zbor de du-te 
vino peste dealuri și văi spre pte- 
pâtâția de unde V6r lua dfrlffiul 
spfS dOpeUîilS și игіііёіё din țâră.

IRIMIE STRÂUȚ
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conducătorilor și partici- 
la lupta împotriva politi- 

In scrisoare se
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Congresul partidului 
Neo Lao Haksat

Scrisoarea adresată de Fedorenko 
președintelui Consiliului de Securitate

a
pe care

în fata 
declara-

VIENA 11. Corespondentul A- 
gerpres St. Deju transmite:

Sîmbătă dimineața vicecancelarul 
Austriei, dr. Bruno Pittermann 
sosit la Viena după vizita 
a întreprins-o în Romînia.

Pe aeroport el a făcut 
reprezentanților presei o
tie, în care a spus printre altele :

„Atît vizita, cit și programul au 
avut un conținut bogat. Am făcut 
valoroase constatări în ceea ce 
privește 
miniei.
etatizate
■forurile oficiale și 
discute lucrările în 
proiectele viitoare. Și cu acest pri
lej am constatat că în Romînia, ca

structura
Directorii 
au putut

ceea
și economia Ro- 

întreprinderilor 
lua legătură 
personalități, 

curs, cit

cu
să
si

și în alte țări răsăritene, avem cla. 
întîmpinat o puternică concuren
ță a țărilor vest-europene și chiar 
a Statelor Unite. Va trebui să de
punem mari străduințe să putem 
face față acestora".

In continuare, vicecancelarul a 
arătat că primirea de către gazțje 
a fost deosebit de ospitalieră și 
că în Romrnia există dorința de a 
colabora cu Austria. El a subliniat 
totodată că „Romînia și-a ridicat 
mult potențialul industrial și poate 
produce multe bunuri de investi
ție singură. Există însă posibili
tăți de a livra fie instalații întregi 
pentru întreprinderi, sau mașini 
speciale,- care încă nu se produc 
sau nu sînt prevăzute a fi produse 
în Romînia".
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VIENTIANE 11 (Agerpres).
La Sam-Neua (Laosul de nord) 

s-a 4es«Siiș cel de-al doilea Con
gres național al partidului Neo 
Lao Haksat. La lucrările congre
sului iau parte 277 de delegați. 
Prințul Sufanuvong, președintele 
gartjcjî^li a prezentat raportul 
ИЙНіе la, congres.

NEW YORK 11 (Agerpres).
La 10 aprilie reprezentantul per

manent al U.R.S.S. la O.N.U., N. T. 
Fedorenko, a adresat președintelui 
Consiliului de Securitate al O.N.U . 
Jiri Hajek (R. S Cehoslovacă) o 
scrisoare, în care atrage atenția 
Organizației Națiunilor Unite asu
pra continuării represiunilor dez
lănțuite de rasiștii sud-africani im-

Republicii 
în masă

Primul ministru englez despre întrecerea 
pașnică între Est si Vest«

o
Turneul lui Dean Rusk 

în Extremul Orient

LONDRA 11 (Agerpres).
Primul ministru englez, Sir Alec 

Douglas-Home, luînd vineri cu- 
vîntul la dejunul oferit în cinstea 
sa de Asociația ziariștilor străini 
din Londra, s-a pronunțat în fa
voarea „întrecerii pașnice" între 
Est și Vest. încetarea experiențe
lor nucleare, a declarat premierul 
Douglas-Homp. demonstrează că e- 
xistă posibilitatea unei colaborări 
între Est și Vest. Omenirea va a- 
vea

11 (Agerpres) 
anunțat., secreta- 
Rusk a plecat

va fi Manila 
sesiunea con- 
al

sesiune,
vor fi

lua parte la 
ministerial

La această
trei zile,

probieme privind 
și economică din 
Asiei de sud-est. 
și alte chestiuni.

pactului 
care 

luate în 
situația 
diferite 
relațiile

WASHINGTON
După cum s-a 

rul de sta.t Dean 
vineri în Extremul Orient pentru
o perioadă de zece zile. Prima e- 
ta-pă a călătoriei sale 
unde va 
siliului 
SEATO 
va dura 
discuție 
politică 
țări ale 
Est-Vest

In ajunul plecării sale. Dean 
Rusk a avut o întrevedere cu pre
ședintele Johnson care i-a cerut 
să adăuge la itinerariul său și 
Saigonul.

In legătură cu aceasta, John 
Hightower, corespondentul agenției 
Associated Press, arată că Rusk

își va prelungi călătoria la Saigon 
pentru convorbiri 
sud-vietnamez, 
dorul S.U.A., 
a declarat că 
stituie o nouă

mult de cîștigat de pe urma

întrecerii în domeniul economic.
Ară-tînd, în continuare, că între

cerea pașnică între state cu orîn- 
duiri sociale diferite începe să ca
pete o bază tot mai trainică, pri
mul ministru englez a arătat că 
el este de acord cu faptul că răz
boiul nu trebuie să constituie un 
instrument al politicii.

El și-a exprimat încrederea că 
oamenii politici vor năzui spre 
conciliere pe calea tratativelor.

evidență faptul că achi- 
de noi arme, sporirea 

a forțelor armate din

cu

în

cu premierul 
Nguyen și ambasa- 
Cabot Lodge. Rusk 
această vizită ..con- 
indicatie a preocu

părilor noastre" în legătură 
\ ietnamul de sud.

Potrivit corespondentului, 
cursul șederii sale la Manila. Dean
Rusk va avea convorbiri cu minis
trul de afaceri externe al Franței, 
Couve de Murville. „pentru a pu
tea ajunge la o mai bună înțele
gere a politicii franceze în Extre
mul Orient". Secretarul de stat se 
va înapoia la Washington la 20 a- 
prilie. In drumul de întoarcere 
cretarul de stat american se 
opri în Taivan pentru discuții 
Cian Kai-și.

se-
va
cu

» ©

potriva 
pantilor 
cii de apartheid,
arată că, încălcînd principiile Car
tei O.N.U. și sfidînd hotărîrile A- 
dunării Generale și Consiliului de 
Securitate, guvernul 
Sud-Africane arestează
oameni nevinovați, înscenează pro
cese la care sînt pronunțate sen
tințe capitale împotriva liderilor 
mișcării de eliberare națională a 
populației africane.

Totodată, reprezentantul U.R.S.S, 
scoate în 
ziționarea 
intensivă
Republica, Sud-Africană reprezintă 
o primejdie nu numai pentru popu
lația băștinașă din această țară, 
dar și pentru alte state ale conti
nentului african. In scrisoare se 
arată în încheiere că un mijloc e- 
ficient de influență asupra guver
nului rasist din R.S.A., l-ar consti-1 
tui sancțiuni economice, politice și 
alte acțiuni recomandate de Adu
narea Generală și Consiliul de Se
curitate.
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Virusul descoperii de prof. dr. Negroni
LONDRA 11 (Agerpres).
Revista cercurilor medicale din 

Anglia, „British Medical Journal", 
anunță că profesorul dr. Gavino 
Negroni, 
dinia,
se pare a fi 
rusul, care a 
a fost găsit 
zece bolnavi
tratamentul acestui profesor la In-

originar din insula Sar- 
a descoperit un virus, care 

virusul leucemiei. Vi- 
fost numit „Icrf-Hl-1", 
în măduva osoasă a 
de leucemie aflați în

stitutul englez pentru cercetarea 
cancerului.

După cum subliniază revista, 
Negroni a reușit să izoleze acest 
virus cu patru ani înainte și acum 
este pe cale să 
este cauza care 
sîngelui. Revista 
te cerdetări, ar
tuie un important pas înainte în 
eforturile de a combate leucemia.

determine dacă el 
produce cancerul 

subliniază că aces- 
putea să consti-

In cîteva rînduri

s-a deș
ii- 
la 

de 
fi
de

Reuniune consacrată pregătirii 
unei noi conferințe afro-asiatice 

DJAKARTA 11 (Agerpres).
In capitala Indoneziei

chis reuniunea de pregătire a 
nei noi conferințe afro-asiatice. 
care participă delegați ai 21 
state din Asia și Africa, unele 
ind reprezentate de miniștri 
externe.

In ședința de deschidere a rostit
o cuvîntare președintele 
ziei, Sukarno.

Indone-
Relevînd că numă-

rul țărilor independente din cele 
două continente este în prezent 
dublu fată de 1955. și că aceasta 
constituie o dovadă a succeselor 
obținute după conferința de la 
Bandung, Sukarno a chemat pe 
participant să ia hotărîri concre
te în vederea organizării viitoarei 
conferințe afro-asiatice.

Ministrul de externe indonezian, 
Subandrio, a fost ales președinte 
al reuniunii.

Retragerea unor unifăfi 
ale trupelor americane 

aflate în R. F. G.

©

Succesul laburiștilor în alegerile municipale 
de la Londra

LONDRA 11
„Partidul laburist a repurtat o 

mare victorie în alegerile munici
pale pentru Marea Londra, unde 
el a obținut, după scrutinul de joi, 
64 de locuri din cele 100 față de 
36 obținute d$ conservatori", trans- 
mite într-un comentariu corespon
dentul la Londra al agenției France 
Presse. Potrivit agenției, majori
tatea laburistă de 28 de voturi în 
consiliul municipal depășește pre
viziunile celor mai multi obser
vatori.

(Agerpres).
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LA VALLETTA. După cum a- 
nunță agenția Reuter, ministrul 
britanic pentru relațiile cu Com- 
monwealthul și pentru colonii, 
Duncan Sandys, a desemnat o 
echipă de șase persoane condu
să de sir Stafford Foster-Lutton 
pentru a participa fn calitate de 
„observatori" la viitorul referen
dum din Malta în privința adop
tării noii constituții a insulei.

NEW YORK. Un avion de tip 
„DC-3" , aparținind companiei
„Northeast Airlines", s-a prăbu
șit deasupra unui hangar în timp 
ce decola de pe aeroportul din 
Montpelier, statul Vermont. A- 
vionul a fost grav avariat; par
tea din față a hangarului, pre
cum și două automobile parcate 
au fost distruse. Cei 19 pasageri 
ai avionului au scăpat 
mâți.

ALGER. Ministrul de 
algerian, Boutefiika, l-a
cat pe ambasadorul Angliei 
Alger căruia i-a transmis 
protest împotriva bombardării te
ritoriului Yemenului de către a- 
vioane cu baza în Federația A- 
rabiei de sud.

nevătă-

externe 
convo- 

la 
un

SEUL. Potrivit unor relatări 
ale postului de radio Seul, nu
mărul șomerilor totali înregis
trați in Coreea de sud a atins 
cifra de 188 000, adică a crescut 
de 2,5 ori față de perioada co
respunzătoare a anului trecut. 
Majoritatea șomerilor sfnt tineri.

TOKIO. Un tribunal din Fuku- 
șima a condamnat 
ani închisoare, pe 
re a încercat in < 
niei electorale de

- să-l asasineze pe 
tru japonez, Ikeda.

TOKIO. Asociația japoneză a 
fierului și oțelului a comunicat 
că, in anul financiar 1963, pro
ducția de oțel a 
de aproximativ 
tone, situindu-se 
lume.

TOKIO. .După 
te de industria construcțiilor Na
vale japoneze, exportul de vase 
al Japoniei se va ridica în acest 
an la un tonaj 
tone.

NEW YORK, 
nunță că poliția 
statul Mississippi, a

vineri, la 5 
teroristul ca- 

cursul campa- 
anul trecut 

primul minis-

Japoniei a fost 
34,1 milioane 

pe locul trei în

datele publica-

de 2,4 milioane

Agenția UPI a- 
din Hattiesburg, 

arestat 53

de persoane, printre care și șap
te pastori ălbi, care demonstrau 
în fața tribunalului in sprijinul 
campaniei pentru dreptul de vot 
al populației de culoare.

MOSCOVA. Cel mai în vîrstă 
locuitor al Tadjikistanului, Sai- 
dolid Saîdmirzoiev, a împlinit 
128 de ani. întreaga familie nu
mără 77. de persoane, din 
55 lucrează în colhozul 
din Pamir

HAGA, 
landei s-a
la 20 297 milioane guldeni.

GEORGETOWN. A intrat în 
cea de-a 8-a săptămină greva 
muncitorilor din industria zahă
rului a Guyanei Britanice. Ca 
urmare, a fost paralizată activi
tatea a 11 fabrici de zahăr 
23 de plantații de trestie 
zahăr.

MOSCOVA. In U.R.S.S. a
pusă în circulație o nouă serie 
de timbre poștale intitulată „Spre 
stele", emisă în cinstea Zilei 
cosmonauticii.

LONDRA. Premierul britanic 
Douglas-Home a anunțat că in 
luna iunie va avea loc Conferin
ța primilor miniștri ai Common- 
wealthului.

care 
„ Vatan" 

— .Acoperișul lumii". 
Datoria publică a O- 
ridicat în anul trecut

și a 
de

iost
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Majoritatea observatorilor de la 
Londra sînt de acord că rezulta
tele votului pentru Consiliul Marii 
Londre sînt deosebit de semnifica
tive în legătură cu orientarea cor
pului electoral britanic într-o pe
rioadă deosebit de importantă pen
tru viața politică a Angliei — a- 
ceea a pregătirii alegerilor gene
rale care vor avea loc la toamnă. 
De altfel, succesul laburiștilor în 
alegerile municipale de la Londra, 
este însoțit de progrese sensibile 
în alegerile cantonale, alegeri ca
re continuă începînd de luni în 
Anglia și Țara Galilor. „Rezulta
tele actuale în 34 de cantoane, 
scrie France Presse. arată că la
buriștii au obținut un cîștig net 
de 86 de locuri. în timp ce con
servatorii au suferit o pierdere de 
57 de locuri". Cele mai semnifica
tive victorii le-au obținut laburiș
tii în consiliile municipale din 
Lancashire, Staffordshire și Not
tinghamshire.

WASHINGTON 11 (Agerpres). 
Ministerul Apărării al S.U.A. a 

anunțat că ultimele unități ale tru
pelor americane trimise suplimen
tar în Germania occidentală în a- 
nul 1961 se vor înapoia în Statele 
Unite, începînd din luna viitoare. 
Efectivul trupelor ce 
fie retrase se ridică la 
5 100 militari.

In comunicatul dat 
se arată că retragerea acestor u- 
nităti din Europa occidentală „nu 
va afecta angajamentele S.U.A. 
față de N.A.T.O. de a menține în 
această regiune echivalentul a 6 
divizii".
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aproximativ

publicității

Eliberarea prizonierilor 
marocani și algerieni

ALGER 11 (Agerpres).
Prizonierii luați în timpul cioc

nirilor dintre Maroc și Algeria în 
octombrie 1963 au început să fie 
eliberați. Agenția algeriană de in
formații a anunțat că prizonierii 
marocani au fost transportați Ia 
frontieră și predati autorităților 
marocane. Postul de radio Rabat a 
transmis o declarație a regelui 
Hassan II în care face cunoscut 
că prizonierii algerieni din Maroc 
sînt, la rîndul lor, eliberați.

negocierile dintre reprezeilaitii tomnaniilor americane 
de cdi ferate $1 el sindicatelor muncitoriler femiaii

WASHINGTON 11 (Agerpres).
Casa Albă a anunțat că repre

zentanții companiilor de căi ferate 
și ai sindicatelor muncitorilor fe
roviari au început negocieri pen
tru reglementarea diferendului lor 
în termenul de 15 zile stabilit la 
intervenția președintelui Johnson. 
Reprezentanții celor două părți au 
căzut de acord asupra a opt gru
puri de chestiuni principale care 
vor figura pe ordinea de zi a ne
gocierilor lor. La negocieri parti
cipă și cinci mediatori federali. 
Președintele Johnson a cerut me
diatorilor să-i prezinte un rapor’ 
asupra negocierilor în curs.

Potrivit agenției UPI, în cazul 
cînd negocierile nu vor da rezul
tate, este posibil ca președintele

Johnson să ceară 
probarea unei 1 
pentru a împiedica declanșarea u- 
nei greve generale la căile ferate. 
La același procedeu 
vara anului trecut 
Kennedy.

In ciuda acordului
tru o perioadă de 15 zile, agențiile 
americane de presă semnalează că 
situația pe liniile ferate nu este pe 
deplin normală. Intre New York 
și Kansas City s-au produs între
ruperi în circulația trenurilor de 
pasageri. Acarii companiei „Sout
hern Pacific" din California de 
nord au încetat lucrul. Compania 
a obținut din partea Tribunalului 
federal din San Francisco o ordo
nanță interzicînd greva acarilor.

1 Congresului a- 
legislații speciale

a recurs în 
președintele

realizat pen-
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