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înfăptuiri ale 
minei Uricani
Pe loc de fr

In întrecerea ce se des
fășoară între exploatările 
miniere din Valea Jiului, 
pe baza rezultatelor obți
nute pîriă în dimineața zi 
lei de 24 aprilie, colecti
vul minei Uricani se află 
pe loc de frunte. Depăși
rea sarcinilor de plan se 
cifrează la 3 792 tone de 
cărbune. La acest succes 
o contribuție de seamă a 
adus-o colectivul secto 
rului I care a extras peste 
prevederi 3 579 tone de 

Mașină de încărcat
De curînd, la camera 

hansformatorului de la 
orizontul 500 al minei U- 
ricani a fost introdusă o 
mașină de încărcat de ti-

І
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Așpect de muncă de la Viscoza Lupeni, Muncitoa- 
reJbi/lNicu Nicolița și Dinca Maria cîntăresc o nouă 
șarja de celuloză.

[obs roctoiii liouloi grop energetic 
li ala narela: eveniment

La Paroșeni se înalță un nou e- 
dificiu industrial — cel de-al IV- 
lea grup energetic de 150 MW. 
Este un obiectiv măreț și de o 
deosebită însemnătate economică, 
obiectiv ce va spori potențialul e- 
conomic al Văii Jiului. Dat fiind 
însemnătatea sa deosebită, con
strucția și darea în exploatare a 
noului obiectiv a devenit deosebit 
de urgentă. Tocmai în acest scop 
în fața constructorilor noului grup 
s-a pus sarcina de a preda noul 
obiectiv înainte de termen, sar
cină la care colectivul șantierului 
a răspuns cu entuziasm, hotărîn- 
du-se să dea în exploatare noul 
obiectiv cu o lună înainte de 
termen.'

Spre a veni în sprijinul acestei 
hotărîri a făuritorilor noului grup 
energetic, organele locale de partid 
și de stat au indicat colectivelor 
șantier.elor energo-construcții și e- 
lectro-montaj o seamă de măsuri 
tehnico-organizatorice și politice, 
menite să urgenteze lucrările de 
construcții și de , montaj pe șan
tier. S-a cerut șantierelor să asi
gure desfășurarea lucrărilor pe 
baza unui grafic coordonator unic 
și. detailat, cu sarcini concrete, 
îmbunătățirea aprovizionării punc
telor de lucru cu materialele și 
piesele necesare, întărirea disci
plinei pe șantier, analizarea săp- 
tămînală a respectării graficului 
de lucrări etc. In urma aplicării 
acestor, măsuri, șantierele noului 
grup au obținut în activitatea lor 
o seamă de succese. In primul tri
mestru al acestui an, șantierul e- 
nergo-construcții și-a îndeplinit 
sarcinile de plan în proporție de 
151,3 la sută, iar șantierul mon
taj în proporție de 105,2 la sută, 
recuperîndu-se cea mai mare parte

luate

Minerii din Valea Jiu
lui obțin noi succese pe 
calea înfăptuirii angaja
mentelor luate în între
cerea socialistă pe acest 
an.

Ca urmare a creșterii 
gradului de mecanizare 
în subteran șF a extin ■ 
derii unor procedee avan
sate de muncă, minerii 
Văii Jiului au sporit ran
damentul pe bazin la 1,260 
tone cărbune pe post. Pe 
această bază ei au livrat

colectivului Pe calea îndeplinirii 
angajamentelor

u n t e
cărbune. La frumoasele 
realizări ale colectivului 
minei Urcani și-au adus 
aportul îndeosebi brigăzi
le conduse de minerii 
Pînzaru Alexandru, Bora 
Grigore, Maftei Stan, Ma- 
nolache Vasile, Hrițcan 
Vasile. Rudic Constan
tin și Poloboc Costache. 
De la începutul anului, 
harnicii mineri au trimis 
la suprafață cu 13 119 to
ne cărbune mai mult de- 
cît prevedea planul.

modificată
pul P.M.L.-5 — după ce 
a fost' modificată de către 
un colectiv de meseriași

(Continuare In pag. 3-a)
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UNDE MERGEM ?
TEATRUL DE STAT

• Cu prilejul aniversării a 400 de ani de la nașterea 
lui Wiliam Shakespeare, un colectiv de actori ai tea
trului va prezenta la ora 20 un spectacol omagial în
cadrul căruia vor fi prezentate scene din piesele „Ri
chard al Ш-lea", „Scorpia îmblînzită", „Rotrieo și Ju
lietta" „Hamlet" și „Noaptea regilor".

• In aula I.M.P., la ora 20, va avea loc spectacolul 
de muzică ușoară prezentat de formația studențească.

CINEMATOGRAFE

7 Noiembrie : Domnișoara Barbă Albastră, o pro
ducție a studiourilor maghiare.

Republica : Valea Vulturilor, film englez.

SPORT

Schi. Pe masivul Paring se vor disputa pasionante 
întreceri contînd pentru Cupa primăverii" Participă 
schiori fruntași din Valea . Jiului și Hunedoara.

Handbal în 7. La ora 11, pe stadionul din-Petroșani 
echipa de handbal în 7 — fete S.S.E. va întîlni în. cea 
de-a treia etapă a returului campionatului categoriei 
A formația Electromagnetica București.

Fotbal. Minerul Lupeni va primi replica formației 
A. S. Cugir.

— predarea
a lucrărilor restante din anul tre
cut. Din totalul de 135 de lucrări 
cu termene de predare în luna a- 
prilie au fost terminate deja 110 
lucrări. Pe linia îndeplinirii pla
nului fizic, de asemenea, s-au ob
ținut unele rezultate importante: 
s-a făcut proba hidraulică a caza
nului nr. 4, s-au pus în funcțiune 
două pompe Bagger, s-a efectuat 
închiderea .definitivă a cilindrilor 
de joasă și înaltă tensiune ai tur
binei, s-a făcut rodajul motoare
lor' de la pompele de condens de 
bază, au fost puse sub tensiune 
secțiile^ de 0,4 și 6 kV.

Cu toate acestea în privința 
realizării planului fizic al șantie
rului sînt încă o serie de rămî- 
neri în tirniă, respectiv la 25 o- 
biective. Iată doar cîteva. Nu s-au 
terminat complet lucrările de zi
dărie, izolații termice la cazanul 
nr. 4 — primul care trebuie să in
tre în funcțiune, sînt mult rămase 
în urmă lucrările de la evacua
rea gazelor (mțjlticicloane, electro- 
filtre, canale de gaze arse etc.), 
lucrările la cele 4 filtre pentru 
demineralizare.a condensului, pre
cum și alte lucrări. Rămînerile în 
urmă sînt determinate, în bună 
parte, de o seamă de deficiente 
existente pe șantier. In primul 
rînd, nu s-a fă~ut încă totul pen
tru folosirea rațională a efectivu
lui de muncitori calificați și neca
lificați. Constructorii au creat mul
te greutăți montatorilor prin în- 
tirzierea unor lucrări. Conduce
rile celor două șantiere nu au tras 
la răspundere în suficientă măsură 
maiștrii și aceștia la rîndul lor pe 
șefii de echipe de felul cum se 
respectă tdrmenele de execuție a

(Continuare în pag. 3-a)

Г 'Anul XVI 
XXI Nr. 4518

Duminică
26 aprilie

1864

de la începutul anului 
centrelor siderurgice din 
tară 41 T)00 tone de căr
bune cocsifieabil și ener
getic peste plan, ceea ce 
reprezintă aproape jumă
tate din angajamentul a- 
nual.

In același timp, pentru 
reducerea Cheltuielilor de 
producție ei au realizat 
economii suplimentare la 
prețul de cost în valoa
re de peste 4 000 000 lei.

• La ora 16,15 echipa de juniori 
Jiul din localitate va întîlni în ca
drul campionatului republican de 
juniori, formația Pandurii Tg. Jiu.

• La Petrila, Jiul 11 va juca în 
compania Aurului Brad.

• Aninosenii vor putea urmări 
întîlnirile Minerul Vulcan — Con
structorul Hunedoara și Minerul 
Aninoasa — Parlngul Lonea.

---------~~~— - -------------—

Din pitorescul Văii Jiului t Cab ana forestieră de la gura de exploa
tare Jieț.

Brigada de mineri condusă de Pop Gavrilă din sectorul II al mi* 
nei Urlcani își îndeplinește și depășește ritmic sarcinile de plan. Ea 
lucrează în medie cu randamente de peste 8 tone de cărbune pe post.

IN CLIȘEU: Schimbul lui Pop loan înainte de a intra in șut.

--------------- ©---------------

Din experiența* organizațiilor de partid

IN FIECARE FRONTAL 
DOUĂ FIȘII PE ZI

In ultimii ani, organele și orga
nizațiile de partid de la mina Lu
peni au acumulat o experiență 

- bogată in conducerea luptei pen
tru o .pioductivilate mai inahă, 

I pentru sporirea vitezelor de avan
sare. Dacă în anul 1959 se punea 
problema realizării la mina Lupeni 
a unei productivități do 0.800 tone 
cărbune pe post, în primul tri
mestru al anului 1964, s-a obținut 
o productivitate de 1,182 tone/post, 
cu 382 kg. mai mult de cît în urmă 
cu cinci ani. Acesta este un re
zultat al muncii însuflețite a mi
nerilor, inginerilor și tehnicieni
lor minei, este urmarea aplicării 
și extinderii inițiativelor valoroase 
în producție. Aceste inițiative s-au 
bucurat de un larg sprijin din par
tea organizațiilor de partid de la 
mina Lupeni și mai ales inițiativa 
„două fîșii pe zi". Extinderea a- 
cestei inițiative' are ' ca efect eco
nomic creșterea vitezei de avan
sare în abatajele frontale și a pro
ductivității muncii, reducerea con

sumului specific de lemn 3e mină.
Tocmai de aceea, organizațiile de 

bază de la mina' Lupeni sprijină 
.această .inițiativă înaintată, cadJă 
să-i asigure un cîmp ‘ larg de a- 
plicare. In sectorul IV B, de pil
dă, această inițiativă a prins ră
dăcini adînci. Organizația de par
tid de aici (secretar tov. Nelega 
loan), împreună cu conducerea 
sectorului, a stabilit un plan de 
măsuri în care s-au prevăzut prin
cipalele sarcini politice si tehnico- 
organizatorice menite să asigure 
extinderea inițiativei. . Acest plan 
a fost dezbătut și îmbogățit în 
cadrul unei adunări generale a or-,, 
ganizației de bază. După definitH 
varea lui, planul de măsuri al or
ganizației de bază a fost prelu
crat în grupele de partid unde; 
au fost inyitați șj nemembri de 
partid din activul fără de partid.1 
Obiectivele stabilite în planul de 
măsuri au fost astfel cunoscute 
de întregul colectiv al sectorului. 
Pe baza planului stabilit, s-a trecut 
lai îmbunătățirea radicală a siste
mului de lucru în vederea extra
gerii a cîte două fîșii pe zi. In 
acest scop s-a trecut la .reorga
nizarea brigăzilor din frontalele 
sectorului mergîndu-se pe linia 
constituirii de brigăzi complexe, 
cu un număr egal de muncitori în 
fiecare schimb.

In cadrul brigăzilor complexe 
s-a pus accent deosebit pe' specia
lizarea fiecărui muncitor în! 'cele 
trei- operațiuni de bază : tăiere, 
montare și răpire. In felul, acesta 
lucrul în abataj se desfășoară în 
flux continuu. Și rezultatele n-âu 
întîrziat să se arate. De exemplu, 
îi) brigada, complexă .condus.ă • de 
comunistul Demeter Ioan toți cei 
69 membri ai brigăzii sînt spe
cializați și execută întreaga ga
mă de operațiuni din abataj. In 
frunte cu membrii și candidații de 
partid Prodea Constantin. Secuianu 
Vasile, Gvorgy Alexandru. Sebeș- 
tin Petru și alții, membrii brigăzii 
reușesc să extragă în majoritatea 
cazurilor — numai din ciocanul de 
abataj -— cîte două fîsii pe zi, să 
realizeze o productivitate, cu mult 
mai mare față de cea planificată. 
In primele două decade ale lunii 
aprilie, brigada a realizat' în fron
talul de pe stratul 15. panoul I o 
avansare sporită reușind șă obți
nă o productivitate mai mare cu 
900 kg. cărbune/post fată de plan. 
Pe această bază, brigada a extras 
900 tone de cărbune peste plan.

Z. ȘUȘTAC

(Continuare în pag. 3-a)
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\ Cartea rcmînească 
\ peste hotare

■ • In editura „Losada" din Bue-
\ nos Aires, a apărut în traducerea 
,’Măriei Teresa Leon și a lui 

; faci Alberti, lucrarea „Doine
• balade populare romînești'1.

• „Teatro revolucionaria de
• mania'' (Teatrul revoluționar 
f Rominia) este i 
1 de Editorial National din Cuba.

Î* „Cuvinte potrivite" de Tudor 
Arghezi, a apărut la Praga in Edt-

î tura pentru literatură și artă.

!• In Italia a apărut romanul 
„Dulăii" de Zaharia Stanca în tra- 

ț ducerea iui Giovanni Baldari, în 
î editura „Edizioni le Pietra".
ț • Editura de artă „Izoghiz" din 

Moscova a publicat un album de 
reproduceri „Nicolae Grigorescu". 
Lucrarea este redactată de M. Kuz
mina care semnează și pielața.

• Din domeniul beletristicii ro
mi pești a apărut recent la Mos
cova o culegere de povestiri ț' 
basme ale scriitorilor noștri ir.ti- ' 
tulată „Limbajul culorilor" și un I 
volum de „Comedii, satiră și po- î 
vestiri" de I. L. Caragiaie.

• Kosăly Marta este traducătoa, î 
rea romanului „Terța di Siena'* î 

; a lui Francisc Munteanu, apărut j 
in Editura „Europa" din Budapes- J 

i i
• ba Varșovia, editura „Iskrv" j 

1 a tipărit în traducerea Donatei • 
, Bienkowska romanul lai Ai. I. Ște- ț 
iănescu „Să nu fugi singur prin J 

' ploaie", iar Institutul editorial de J 
stat a publicat „UJtima noapte de • 
dragoste, prima noapte de război'1 I 
de Gamil Petrescu. Traducerea T

■ semnată de Rajmond Florans este j 
prefațată de Danuta Bienkowska. î

; • In editura argentiniană „Set +
1 JaSy Goyanatte" a apărut romanul J 
„Baltagul" al lui Mihail Sadovea- î

: nu, In traducerea scriitoarei Maria ’ 
; Teresa Leon. Ip aceeași editură J 
; Sint in curs de apariție lucrările ș 
„Bordeeriii" și „Venea o moară Z 

'.pe Șiret". •

Ra- A

I
revoluționar din Jj 

volumul publicat • 

a 
$
o
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i 
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„Concert de primăvară66
Tinerii mineri Năsăleanu loan și 

Maxim Iacob se despărtiseră doar 
de eîteva minute de ortacii lor de

Biblioteca clubului muncitoresc din Vulcan numără mulți prieteni 
de vîrste și ocupații diferite. Prin tre aceștia se află și tînăra Adela 
Munteanu, funcționară la preparatia Coroești. In fișa ei de cititor au 
fost înscrise 10 cărți citite de la începutul anului. Dealtfel în afa^S de 
cărțile pe care le împrutimtă de la biblioteca clubului, tovarășa Adela 
Munteanu citește și din cărțile bibliotecii personale care numără zeci 
de volume.

PASIUNE

Aș vrea sa cînt minerul
In versuri vreau să cînt izvoarele zglobii, 
Cristalul ce te varsă departe, in cimpil, 
Munții falnici care poartă veșnic straie verzi 
Ogoarele întinse, bogatele livezi.
Ființa din adtncuri ce pușcă aur negru.
Aș vrea s-o dnt în versuri
Aș vrea să cint minerul.
Pe drumul subteran croit de mîini vinjoase, 
Lumini tremurătoare lovesc și-n zi și-n noapte 
Șl-n fața lor se-nchlnă obstacolele toate, 
Unde ani lungi sub grea osîndă
A lost Strivit minerul,
Azi prinde viață aspra sțîncă 
$i-n slăvi se înalță dntul, 
Acolo în adtncuri. în pin tec carpatin, 
Naturii 11 răpesc comori ce dau lumini, 
Izvoarele ce ptnă Ieri au fost zăgăzuite, 
Le sapă drum spre ziuă, brigăzile-nfrățite, 
Șl ieri, spărgtnd zăgazuri 
Iar azi răpind comori,
Prin munca lui, minerul, crește-orizonturi noi. 

HERMINA DRAGAN 
‘ învățătoare — Vulcan

Căutătorii de comori
Pe drumuri subterane,
Prin bezna zdrențuită de stele mișcătoare
Se-ntorc căutătorii de măr gene 
Purttnd cu ei poveștile născute 
Din tainele adîncurilor mute,

« Pe strunele tăcerii milenare.
Li-s fețele-negrite de cărbuni.
Doar ochii-nscriu nuanțe discordante
Și parcă-ascund mistere de genuni...
In arderi jucăușe pe reti nă
Se deslușesc la raza de lumină 
Răsfrângeri de azur și diamante.

IOAN BUREȚEA 
student l.M.P.
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Pe ecrane: „Domnișoara Barbă-Albastră"
De ieri, 25 aprilie a. c„ pe ecra

nul cinematografului „7 Noiembrie" 
rulează filmul „Domnișoara Barbă- 
Albastră", o producție a studioului 
„Hunnia" din Budapesta.

Filmul este o comedie a cărei 
eroină, Eva Kariko, e o fată fru
moasă în vîrstă de 18 ani, care 
datorită farmecului ei are o mare 

tografului din Uricani. Este cea 
mai elocventă dovadă a stimei și 
aprecierii de care se bucură arțiș- 

U R D

priză la bărbați. Suflet inimos și 
cu multă bunăvoință față de oa
meni, ea folosește darul cu care a 
înzestrat-o natura ca să-i ajute pe 
cei din jurul ei la rezolvarea pro
blemelor arzătoare care îi preocu
pă. Aleasă președintă a comitetu
lui de bloc, ea colindă instituțiile, 
folosind vraja pe care o exercită 
asupra bărbaților și dibăcia în 
lupta împotriva birocratismului și 
a rutinei funcționarilor. In cele din 
urmă ea se va încurca în păienje
nișul firelor pe care le țese, căzind 
în mrejele dragostei.

Pasiune în muncă, conștiinciozi
tate — aceasta il caracterizează pe 
tînărul Ianovetz Rudolf, care și-a 
exprimat dorința să intre în rîn- 
durile partidului.

— E un îndrăgostit de artă și 
frumos, este perseverent și exi
gent cu sine însuși, dar va trebui 
să-și continue studiile, să învețe 
mereu.

Rînd pe rînd comuniștii sec
torului IX electromecanic al minei 
Lupeni l-au caracterizat pe tînărul 
aflat în fața lor, i-au făcut reco
mandări și cu toții, în unanimitate, 
au votat primirea lăcătușului mon- 
tator Ianovetz Rudolf în rîndurile 
candidaților de partid.

.„Așezat In fața șevaletului, Ru
dolf — fratele minerului Ianovetz 
loan și al forjorului Francisc — 
pătrunde tot mai mult tainele ar
tei plastice. Dalta și penelul i-au 
devenit unelte prețioase și cu în
drumările instructorului cercului, 
tovarășul Tellmann Iosif, el a reu
șit să creeze mai multe gravuri și 
picturi în ulei, printre care remar

căm îndeosebi gravura „Viața noas
tră s-а schimbat" și pictura „Blo
curi de locuințe în Lupeni".

Pasionat pentru artă și frumos, 
tînărul Ianovetz, care abia numără 
19 primăveri, a executat din beți- 
șoare de scobitori miniatura Înal
tului edificiu al culturii — Casa 
Scînteii. Așezat pe un postament 
de oglindă și prevăzut cu instala
ție electrică, miniatura executată 
de acest tînăr este expresia .stră
duinței sale încununată de si? ces.

Mezinul familiei Janovetz, lu
crează în' prezent la portretul ma
mei sale și execută în mozaic gra
vurile „Tinerețe" și „Pace". El 
este unul din colaboratorii gazetei 
de perete din cadrul sectorului și 
cursant al secției de canto de la 
Școala populară de artă Petroșani.

Posedă o bibliotecă personală, 
pe care și-o îmbogățește mereu cu 
cele mai noi cărți apărute în li
brării, izvor de noi și valoroase 
cunoștințe.

MARGARETA MICA

muncă și acum se grăbeau spre 
casă. Erau veseli. Ziua de lucru le 
fusese rodnică, ca atîtea altele. 
Plinele s-au scurs cu duiumul, a- 
ducînd la lumina zalei comoara 
diamantină a adincurilor — căr
bunele.

O bună bucată de vreme mer- 
seră alături fără să-și spună un 
cuvînt. Gîndurile lor se contopeau 
însă, vizînd același lucru : reușita 
noului spectacol de estradă pe ca
re aveau să-1 prezinte după-amta- 
ză în sala cinematografului din lo
calitate. In dreptul unui bloc s-au 
oprit, și-au strîns mîinile priete
nește, apoi s-au despărțit...

După-amîază s-au întîlnit pe 
scena sălii cinematografului. Ve
niseră cu toții mai devreme. Sub 
privirea atentă a instructorului 
Boiță Sergiu, tinerii artiști amatori 
uricăneni făceau ultimele retușări 
ale programului. Vroiau să fie... la 
înălțime și aiei pe scenă, nu nu
mai In producție. Ba, mai mult, 
vroiau să fie în ton gu anotimpul 
acesta frumos al florilor. Doar 
spectacolul ce urmau să-l prezinte 
se intitula chiar „Concert de pri
măvară”.

La ora începerii, era greu să 
mai găsești un loc în sala sinema- 

tii amatori uricăneni din partea 
publicului local. Cînd vălul catife
lat al cortinei s-a ridicat și pe sce
nă a apărut prima floare de pri
măvară. mesager neobosit al ei — 
„Primul ghiocel, prima-ntîlnire, pri
ma iubire, primul sărut..." specta
torii au primit-o cu îndelungi a- 
plauze.

Au urmat apoi alte ^i alte fru
moase melodii de muzică ușoară 
din care răzbatea optimismul șl 
tinerețea, din eare gingașele flori 
îți împrăștiau cu vigoare aroma 
lor îmbietoare, dătătoare de voie 
bună și fericire. „Primul ghiocel", 
„Lalele", „Nu efti de vină tu*, 
„Poezia dragostei”, „Bună diminea
ța*, „Un zlmbet ștrengar" sînt 
doar alteva din melodiile interpre
tate. N-au lipsit desigur nici... mo
mentele vesele.

Timp de două ore, profesoara 
Bara Irina, minerii Năsăleanu loan 
și Maxim Iacob, funcționarii Ispas 
Margareta, Leahu Mia si Săbău 
Romfcă, gospodina Ordbg Eva, ca 
și ceilalți artiști amatori care au •- 
voluat pe scenă au dat publieului 
un frumos spectacol, au descrețit 
frunțile, au transmis bueurie și 
optimism.

DUMITRU GHEONEA

W eimar leagănul clasicilor germani

I
<

Weimar — orașul cu străzi me 
dievale, cu străduțe înguste, stră
juite de tei și platani, cu case 
vechi construite în stil gotic și 
semibaroc — poate ti considerai 
leagănul muzicii, dramei și poeziei 
germane.

Vlzitfnd orașul, fără jâ vrei, 
mintea te poartă cu două secole 
In urmă, cînd au trăit șl au anus 
aici cai mat mart artiști clasici 
germani. Parcă și frunzele teilor 
și platanilor, în foșnetul lor șă
galnic, te fac să simți In suflet 
acea epocă de muzică și poezie, 
iar pietrele 1|I șoptesc în taină •• 
„Calcă cu grijă, calci pe urmele 
clasicilor". Aid a răsunat pentru 
prima dată raDsodia lui Lfczt. Aici 
a așternut Liszt pe portative și a 
lăsat posterității cele mai sublime 
acorduri muzicale Gata lui, de- 

|, venită muzeu, adăpostește cefe 
|( peste 300 de instrumente la care 
i, el a clntat. Pianul stă șl el sin- 
' guratic, ca clapele văduvite de ce

lt lebrele degete ale Iul Llsrt. Aici. 
» în casa lai Uszt se află lotogra- 
Г fin nu mat puțin celebrului Barbu 
J tăutaru, stimat și apreciat de blszt 
> pentru calitățile sale maleole ex- 
l ceptionale. La cafeneaua „Blefan 
t tul" sau „Lebăda albă" unde se 
f Intllneau adesea. In serile lungi 

de iarnă sau de toamnă tirzie cla
sicii germani, sfnt locuri minunate 
care și astăzi te poartă pe aripi
le muzicii și poeziei. Intr-o scri
soare, Goethe scria unui prieten 
din Berlin: „Lebăda albă ne aș
teaptă întotdeauna cu aripile-j o- 
crotitoare, deschise".

Odihnindu-te în parcul din mij
locul orașului, ai impresia că auzi 
vocea melodioasă a marelui folclo
rist german Herder, fredonind cin. 
tecele populare de el culese. Pie
rind din parc, alene, visător, intri- 
nești la tot pasul plăci comemora
tive pe care sint gravate cu gri
jă numele marilor clasici germani. 
Bătrînul gimnaziu, muzeul de știin
țele naturale, noul teatru modern 
reconstruit din molozuri și ruine, 
pâstrînd doar amintirile trecutului, 
îți incintă privirea.

Toate îți amintesc că aici au 
trăit și nedespărfiții prieteni 
Goethe și Schiller. Venind în 1779 
din Jena,, unde predase istoria ca 
profesor universitar, tînărul 
Schiller s-a stabilit pentru 
deauna la Weimar. Casa în 
a trăit și a dat viață celor 
mari opere clasice stă și astăzi 
mindră de gloria stăpînului ei. 
Via/a lui Schiller a fost modestă 

w

/

și plină de lipsuri. Muncea neo
bosit. Vroia să scrie mult, mult, 
să lase urmașilor opere nemuri
toare. In 1803 scrie „Brant von 
Messina", iar cu un an mai tirziu 
scrie drama „Vilhelm Teii".

Nu. departe de piatra monumen
tală și de casa lui Schiller se 
înalță casa lui Goethe, declarată 
în 1886 muzeu național fiind azi 
și un minunat loc de recreare a 
pionierilor, tinerilor și vîrstnici- 
lor. Dar cele mai frumoase versuri 
le-a scris Goethe in casa de iarnă 
ascunsă între crengi stufoase de 
tei și platani, la masa și cana
peaua de piatră, 
unui frumos lac.

Prietenia dintre 
ier s-a cimentat 
timp ce Goethe 
Teatrului Național. Gu artiști 
mina doua el punea 
prezenta fiecare piesă 
ier.

Weimarul — orașul
leagănul celor mai mari clasici 
germani al muzicii șl poeziei — 
astăzi oraș muzeu — te odihnește 
după o călătorie obositoare, te 
reconfortează splendidele alei ou 
tel și platani.

în apropierea

Goelhe și Schil- 
și mat mult 
era director

în 
al 
de
Și

A. CORNEA

poet 
tO>- 

care 
mai

fn scenă 
a Iui Schfl-

amintirilor,
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Pe marginea unei anailize

Realizările puteau fi 
' și mai frumoase

Zilele trecute, serviciul de pază 
și prevenire din cadrul C.C.V.J. 
Petroșani a analizat într-o ședin
ță activitatea și modul în care 
formațiile de pază și P.C.I. din u- 
nitățile subordonate s-au achifat 
de sarcinile ce le-au revenit în 
primul trimestru din acest an. Re
feratele prezentate, coreferatul și 
discuțiile participanților au scos 
în evidență atît pe linie de pază 
ctt șl pe linie de P.C.I. succese im
portante. Incepînd cu noul an, ve
rificarea și înnoirea sistemului de 
pază, revizuirea planurilor de 
muncă, punerea acestora în con
cordanță cu noile cerințe șl in
struirile periodice au îmbunătățit 
organizarea formațiilor de pază. 
Pozitive au fost inițiativele for
mațiilor de pază de la minele Lu
pani, Uricani și Petrila care au 
organizat în această perioadă con
sultații. schimburi de experiență, 
convorbiri cu temă. Pentru com
baterea cazurilor de sustrageri sau 
distrugere a unor bunuri, forma
țiile de pază de la minele Uricani, 
Petrila. Lupeni și Aninoasa au fo
losit cu succes stațiile de radio- 
ficare. caricaturile-panou, colțurile 
de afișaj.

Datorită unor oameni ca Dodică 
*wr., Tașcă Nicolae. Mitrache Ni
colae și Ciocîltea Alexandru din 
formația de pază a minei Petrila 
a putut fi prins asupra faptului și 
predat organelor de miliție indi
vidul Manea loan, infractor care 
se îndeletnicea cu furtul hainelor 
din băile muncitorești. Asemenea 
exemple de vigilentă pot fi date 
și din alte părți. La mina Uricani, 
unde șeful de pază Cîrciu Con
stantin a zădărnicit furtul unor 
materiale; paznicul Iușan Nicolae 
de la mina Lupeni a zădărniGit ac
țiunea unor indivizi de a strecura 
în subteran băuturi alcoolice.

; Din păcate în activitatea forma
țiilor de pază din unitățile C.C.V.J 
ș-au manifestat și lipsuri. Astfel, 
la minele Vulcan și Aninoasa au 
fost găsiți dormind în timpul ser
viciului paznicii Godeanu llîe, Ben- 
tiu Costache și Han Nicolae, la 
E.D.M.N. șeful formației de pază, 
Izdrugă Vasile, neglijează unele 
sarcini, iar la U.R.U.M.P. mai e- 
xistă deficiente în ce privește e- 
chiparea paznicilor. De asemenea, 
există paznici ca Tulic Ioan de la 
Uricani, Mitrache Nicolae de la 

-------------------------------------- -------- ■ ■ ■■ . ......" -■■■ -T-.-.---------------------------------------

Constructorii noului grup energetic
în fa{a marelui eveniment — predarea obiectivului

(Urmare din pag. I-a)

lucrărilor conform graficului și 
eum se ocupă de întărirea disci
plinei și de gospodărirea puncte
lor de lucru. Deși față de respec
tarea normelor de calitate au do
vedit preocupare ambele șantiere, 
în privința respectării indicelui 
de calitate s-au semnalat și unele 
deficiente atît din partea con
structorilor cit și a montorilor.

In prezent, colectivele celor 
două șantiere se află în preajma 
unui examen greu ; predarea în- 
tr-un termen cit mai scurt a nou
lui grup energetic. Față de stadiul 
actual al lucrărilor și termenul a- 
propiat de punere în funcțiune, 
este necesar a se lua o serie de 
măsuri privind accelerarea ritmu
lui de muncă pe toate punctele de 
lucru ale noului obiectiv. In pri
mul rînd, trebuie urgentate toate 
lucrările care condiționează pune- 
nea în funcțiune a cazanului nr. 4 
și a turbogeneratorului. Trebuie 
accelerate, de asemenea, lucrările 
de la cazanul nr. 5 întrucît în pla
nul de stat se prevede punerea în 
funcțiune în semestrul II 1964 a 
întregii capacități, respectiv 150 
MW, ceea ce se poate asigura 
numai prin punerea în funcțiune 

Petrila, Simion Gheorghe și Andrei 
Francisc de la Aninoasa care nu-și 
cunosc în suficientă măsură atri
buțiile de serviciu.

Concomitent cu analiza activi
tății formațiilor de pază, în șe
dință s-a analizat și activitatea for
mațiilor P.C.I. Formațiile P.C.I. din 
cadrul unităților C.C.V.J. au obți
nut în primul trimestru realizări 
îmbucurătoare. încadrarea formațiu
nilor cu elemente corespunzătoa
re, respectarea programelor de in
struire, executarea conștiincioasă 
a serviciului, cît și buna întreți
nere a mijloacelor de stingere a 
incendiilor au permis formațiilor 
P.C.I, să-și îndeplinească sarcinile. 
Cele mai bune rezultate le-au ob
ținut formațiile P.C.I. de la Uri
cani. Aninoasa și Lupeni.

Deși referatele au oglindit nu
meroase realizări, discuțiile celor 
înscriși la cuvînt s-au purtat mai 
mult în jurul unor deficiente și 
greutăți. Astfel, s-a semnalat că la 
mina Petrila si E.D.M.N. din cau
za linei slabe preocupări a șefi
lor de formație, participarea pom
pierilor voluntari la instruire și 
aplicații a fost și este încă nesa
tisfăcătoare. Mai sînt încă șefi de 
grupe P.C.I., ca de exemplu, Daj 
Viorel, Cerna Ilie, Munteanu Va
ier (de la mina Lonea), Mucea A- 
lexandru și Sîrbu Stefan (de la 
mina Lupeni), care neglijează ser
viciul de rond. In cadrul verifică
rilor efectuate de serviciul de pa
ză și prevenire în colaborare cu 
organele P.C.I.—M.A.I., s-a con
statat că în unități există lipsuri 
și în ceea ce privește cunoaște
rea planurilor operative și de in
tervenții. Toate acestea impun 
atît serviciului de pază și preve
nire din cadrul C.C.V.J. cît și for
mațiilor P.C.I. din unități verifica
rea și simplificarea programului 
de lucru, organizarea lunară a șe
dințelor de instructaj la nivelul 
combinatului, o strlnsă legătură 
cu conducerile exploatărilor mi
niere. Controlul pe teren, verifi
carea sistematică a nivelului de 
pregătire profesională, tragerea la 
răspundere a acelor comisii teh
nice P.C.I. care-și neglijează sar
cinile și a celor care mai persistă 
în greșeli vor duce în viitor, la 
rezultate mai bune.

A. NICHIFOREL

a două cazane. Iată cîteva din 
principalele lucrări care condițio
nează punerea în funcție a caza
nului nr. 4 și a turbogeneraloru- 
lui și deci asupra cărora trebuie 
concentrate toate forțele : termi
narea definitivă a instalației pen
tru demineralizarea condensului, a 
canalelor de gaze arse,- executa
rea tuturor lucrărilor electrice la 
generator, montarea transformato
rului de 180 MVA; terminarea tu
turor finisajelor în camera termi- 
eă, în sălile de cazane și turbină. 
De asemenea, este necesar să se 
acorde atenția cuvenită executării 
în termenul prevăzut în grafic a 
tuturor lucrărilor care sînt lega
te de darea în exploatare a gru
pului. Conducerile șantierelor sînt 
chemate deci să asigure toate con
dițiile pentru accelerarea lucrări
lor. Se impune în acest scop să se 
acorde o deosebită atenție gospo
dăririi și aranjării materialelor 
pentru a descongestiona punctele 
de lucru. Totodată să se analize
ze și să se stabilească modul cel 
mai judicios de repartizare a e- 
chipelor pe lucrări, să se asigure 
aprovizionarea optima a acestora 
și o asistentă tehnică corespun
zătoare.

In atgnția termocentralei Pazo-

lnfiiiiiii ale иікііпііі 
вііеі lliiiiii

(Urmare din pag. I-a)

de la sectorul III al minei. Mași
na funcționează în prezent cu aer 
comprimai, avînd o presiune de 
4 atmosfere și nu de 6 atmosfere 
cum era prevăzut în cartea tehni
că a mașinii. Folosind din plin 
mașina de încărcat, după două 
decade din această lună, brigada 
condusă de către minerul Gheor
ghiu N. a reușit să depășească 
sarcina de plan la excavarea steri
lului cu 44 m.c. Intrebuințînd la 
întreaga capacitate mașinile de 
încărcat din dotare, după două 
decade, colectivul minei Uricani a 
realizat pianul de încărcare în pro 
porție de 114 la sută.

Economii de energie 
electrică

Ca urmare a o seamă de mă
suri luate de lucrătorii părții elec
tromecanice cum ar fi: montarea 
a trei baterii de condensatoare sta
tice la stațiile de transformare de 
la puțul Balomir, galeria nr. 2 si 
stația de la puțurile gemene, schim
barea unui transformator vechi de 
3 500 KVA cu unul nou de 2 000 
К VA, efectuarea la timp a repa
rațiilor capitale la pompele de eva
cuare a apelor și la compresoare. 
reducerea la minim a pierderilor 
de aer comprimat s-a reușit ca în 
primul trimestru al anului facto
rul de putere să ajungă la 0.98. 
Drept urmare, în luna martie, con
sumul de energie electrici) reali
zat a fost de 24,36 kWh/ tona dc 
cărbune extrasă față de 23 
kWh/tona planificată. Dacă în a- 
nul trecut în luna martie, pentru 
depășirea consumului de energie 
electrică exploatarea a fost penaF- 
zată cu 53 245 lei, în acest an în 
perioada corespunzătoare, pentru 
consumul scăzut de energie elec
trică, exploatarea a primit boni
ficații ce se ridică la 35 204 lei.

Betonieră mobilă 
în subteran

In vederea urgentării operațiuni
lor de betonare la lucrările din 
cadrul sectorului de investiții, la 
începutul lunii aprilie a fost in
trodusă în subteran o betonieră ce 
se folosea înainte ta construcții 
de suprafață. Agregatul este pre
văzut cu un motor antigrizutos. 
iar pentru buna aprovizionare c'-l 
material și evacuarea rapidă a be
tonului a fost construită o nișă. 
Prin folosirea betonierei calitatea 
betonului se îmbunătățește simți
tor, iar manopera se reduce în 
mare măsură. In prezent betoniera 
este plasată și folosită in galeria 
transversală dublă spre est de la 
orizontul 500 al minei Uricani — 
unde lucrează brigada condusă de 
minerul TCkes Toma.

seni trebuie să stea pregătirea per
sonalului de exploatare pentru 
noul grup, din rîndul celor moi 
buni muncitori și tehnicieni. Be
neficiarul trebuie să urmărească 
cu exigență desfășurarea lucrări
lor, să recepționeze lucrările ter
minate complet, cu toate instala
țiile de automatizare prevăzute în 
proiect.

Darea în funcțiune în termenul 
prevăzut a noului grup trebuie să 
constituie obiectivul central al în
tregii munci politice si organiza
torice a organizațiilor de partid 
și de sindicat de pe șantier.

[Dlrepiinderea milă oiasemstă Ргіадпі
ANGAJEAZĂ

i • Conducători auto pe getaxurile de
pe piață.

ți Condiții de angajare г 5 ani vechime neîntreruptă în 
■ meseria de conducător auto, carnet de conducere auto 
ij gradele II și III»
ІІ Informații se pot primi zilnic la sediul întreprinderiiii din Petroșani» strada Republicii nr. 27» telef. 528 și 529.

In fiecare frontal
doua iișh pe

(Urmare din pag. l-a)

De menționat faptul că în unele 
zile brigada a reușit' să extragă 
chiar mai bine de două fîșii pe 
zi. Realizări asemănătoare au do- 
bîndit și minerii din brigada com
plexă condusă de comunistul Lu- 
kacs Andrei dintr-un frontal tot 
de pe stratul 15, panoul II. De re
marcat că zi de zi extrag cite doua 
fîșii din frontalul de pe stratul 
13 si minerii din brigada lui Sirop 
Constantin, care în numai 13 zile 
din aprilie au realizat o avansare 
de 30 m,l.

Organizația de partid din secto
rul IV В se preocupă cu răspun
dere și de mobilizarea minerilor în 
vederea experimentării și folosirii 
cu curaj a noilor utilaje — cheză
șia creșterii nivelului tehnic al 
producției. In sector s-au experimen
tat cu succes haveza și plugul de 
cărbune cu care s-a reușit' să se 
extragă cîte două fîșii pe zi în 
majoritatea cazurilor. In urmă cu 
cîteva luni, s-a introdus pentru 
experimentare combina de cărbu
ne. La început, unii muncitori spu
neau că acest utilaj le va da mul
tă bătaie de cap, că viteza de a- 
vansare nu va fi cea dorită etc. 
Organizația de partid a fost însă 
de altă părere. Biroul organizației 
de bază a cerut tov. Coroban Mir 
cea, șeful sectorului, să întocmeas 
că o informare tehnică asupra ca
racteristicilor principale ale com
binei, asupra influenței pozitive pe 
care o are introducerea ei în or
ganizarea superioară a muncii, pen
tru realizarea inițiativei „două fîșii 
pe gi", cere să fie prezentat într-o 
adunare generală deschisă.

In referatul ținut, tînărul inginer 
Goroban Mircea a arătat celor pre- 
zenti la adunare avantajele pe 
care le prezintă combină. Totoda
tă s-a arătat că prin folosirea com
binei se ușurează munca minerilor ■■ 
tăierea și încărcarea cărbunelui se 
face mecanic. Rezultatul muncii 
politice: combina a fost introdusă 
în frontalul brigăzii lui Lukacs An
drei. Comuniștii din acest abataj 
ca, de exemplu, tov. Ciobrea Va
sile, Bîrlea Gheorghe, Kacso Io
sif, Florea Gheorghe și alți mi-

Minerul Demeter Augustin de la 
Dîlja lucrează cu mașina nouă de 
încărcat E.P.M.-2, cu. ajutorul că
reia brigada lui sapă galeria trans
versală de la orizontul 565.

neri, precum și mecanicii de com
bină Rău Aurel și Csiki Iosif au 
însuflețit pe toți muncitorii din 
brigada complexă, i-au îndemnat 
să muncească cu tragere de inimă 
cu noul utilaj. Rezultatele practice 
s-au văzut încă din primul șut, 
cînd s-a reușit' să se extragă două 
fîșii pe zi. In prima zi de lucru 
planul de producție al brigăzii a 
fost depășit cu 50 tone cărbune.

Combina, care în cea de a doua 
decadă a lunii aprilie a fost scoa
să la revizie (după o activitate de 
cîteva luni de zile) se va introduce 
in primele zile ale lunii viitoare 
în panoul I, stratul 15, blecul 6 la 
locul de muncă al brigăzii lui De
meter Ioan. Aici va avea un front 
de lucru de 120 m.l.. de trei ori 
mai mare decît la Lukacș, ceea ce 
înseamnă că vor fi create toate 
premisele să se realizeze o produc
tivitate dublă față de cea realizată 
în panoul 2 din stratul 15.

— Introducerea combinei în fron
talele din blocul 6, spunea tov. 
Ana Ferdinand, secretarul comite
tului de partid de Ia mina Lupeni, 
va constitui pentru colectivul ex
ploatării noastre un pas înainte pe 
calea dezvoltării inițiativei „două 
fîșii pe zi". Avînd de acum expe
riența practică necesară sîntem ho- 
tărîți să trecem cu combina la 
extragerea a cîte trei fîșii pe zi. 
fn luna viitoare vom introduce plu
gul de cărbune pe stratul 17 unde 
preconizăm să realizăm o viteză 
de avansare de aproximativ 50 m. 
pe lună.

Comitetul de partid si organiza
țiile de bază de la mina Lupeni 
sprijină pe toate căile introducerea 
noului în producție, aplicarea ini
țiativelor valoroase menite să asi
gure creșterea producției de căr
bune cocsificabil și a productivi- 
tății muncii. Pe această cale colec
tivul minei își duce la îndepli
nire hotărîrea de a întîmpina cu 
noi succese în întrecerea socialis
tă sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist.

j____ ]

27 aprilie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 9,00 Muzică de estradă, 
9,35 Muzică din opereta ,,Cecilia 
Valdez" de Gonzalo Roig, 11,03 
Melodii populare, 11,30 Muzică u- 
șoară, 13,00 Pagini alese din ope
rete, 14,30 Vreau să știu, 15,00 
Muzică populară, 16,10 Muzică u- 
șoară interpretată la pian, 17,00 
Din cîntecele și dansurile popoa
relor, 17,40 Tinerețea ne e dragă, 
19,00 Revista economică radio, 
20,10 Soliști și formații de muzică 
populară romînească, 20,40 Lecția 
de limba rusă. Ciclul I, 21,25 Con
cert de muzică ușoară romînească, 
22,15 Muzică de dans. PROGRA
MUL II. 8,30 Sumarul ziarului 
Scînteia, 9,03 Muzică vocală și in
strumentală de compozitori romîni, 
10,00 Muzică din operete, 10,30 
Melodii populare din țări socia
liste. 11,15 Pagini din literatura a- 
fricană, 12,00 Muzică ușoară in
terpretată la diferite instrumente,
12.30 Muzică din opere, 13,37 Mu
zică populară din Transilvania,
14.30 Muzică romînească de estra
dă, 15,30 Soliști și formații de mu
zică ușoară, 16,30 Melodii popu
lare, 17,10 Arii din operete, 19,05 
Melodii lirice, 19,40 Prelucrări de 
folclor, 20,30 Poemul simfonie 
„Eroii Jiului" de Constantin Во- 
bescu, 21,30 Oameni de seamă din 
istoria «rulturii: dr. Ion Cantecu- 
zino.

27 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Domnișoara Barbă Albastră; RE
PUBLICA : Valea Vulturilor; PE
TRILA : Moartea are o față; LO
NEA : Hoțul din San Marengo; 
L1VEZENI: Mărul discordiei; A- 
NINOASA: Dragoste și pălăvră
geli; LUPENI: Cucerirea Ev «res
tului.
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Evenimentele
VIENTIANE 25 (Agerpres).
Comitetul militar al generalilor 

de dreapta a refuzat sîmbătă să 
restituie puterea premierului neu
tralist Suvanna Fumma atîta vre
me eît acesta nu reorganizează gu
vernul potrivit dorințelor comite
tului, transmite corespondentul din 
Vientiane al agenției UPI. Comi
tetul, care a organizat lovitura de 
stat împotriva guvernului național 
de coaliție, continuă să exercite 
autoritatea în capitala țării. Intr-un 
comunicat dat publicității sîmbătă 
dimineață, comitetul militar a a- 
nunțat că va exercita în continua
re „toate funcțiile guvernamen
tale" atîta vreme cît prințul Su
vanna Fumma nu acceptă pe de
plin pretențiile puriștilor de dreap
ta de reorganizare a guvernului, 
adică de includere în componența 
sa a unor noi miniștri ai grupării 
de dreapta.

Examinînd situația prezentă din
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Cuvînfarea 
lui Douglas-Home

LONDRA 25 (Agerpres).
Intr-o cuvîntare rostită în pro

vincie, primul ministru englez, 
Douglas-Home, a. anunțat că vi
itoarea conferință a șefilor de gu
verne ai țărilor membre ale Com- 
monwealthului va discuta un plan 
de ajutor .tehnic și științific. El 
și-a exprimat speranța că această 
conferință va permite o analiză a 
rolului Commonwealthului în con
dițiile actuale. Primul ministru a 
subliniat pericolul rasismului care 
amenință comunitatea, ărătînd că 
această racilă este „în felul ei tot 
atît de mortală ca și bomba ato
mică”.

Declarația Partidului Congresului 
din Basutoland

LONDRA 25 (Agerpres).
Partidul Congresului din Basuto

land, ai cărei reprezentanți parti
cipă la tratativele de la Londra 
în legătură cu viitorul acestui pro
tectorat englez, a dat publicității 
o declarație în care afirmă că 
Marea Britanie intenționează să 
amîne acordarea independenței 
Basutolandului, sub pretextul sla
bei sale dezvoltări economice.

„Răspunderea pentru înapoierea 
economică a acestui teritoriu, se 
arată în declarație, revine colo
nialiștilor, a căror principală poli
tică a fost aceea de a împiedica 
dezvoltarea economică a acestui 
teritoriu dominat de ei. Deși în
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Ou fenomen rar te eclipiare 
a constelației îainl

MOSCOVA 25 (Agerpres).
De la Centrul sovietic de legă

turi cosmice Ia distanțe mari se 
transmite:

Aici a fost observat fenomenul 
rar de eclipsare a constelației 
Taurul de către Lună. Informațiile 
culese permit să se determine cu 
mai multă precizie distanța de la 
această constelație la Pămînt.

Informațiile științifice obținute la 
centru, cu ajutorul antenelor de 
radio vor permite oamenilor de 
știință să se elucideze anumite 
ipoteze despre formarea sistemu
lui solar, proporțiile și dezvolt* - 
rea lui. Instalațiile de radiorecep- 
ție ale centrului, care funcționea
ză pe unde cuprinse între 8,5 și 
15 metri, pot înregistra semnale 
sosite de la distanțe de sute de 
milioane de ani-lumină.

Un grup de oameni de știință, 
în frunte cu acad. Kotelnikov, a 
efectuat aici cercetări prin radio- 
locație asupra planetelor Venus, 
Mercur și Marte, pentru care s-a 
decernat premiul Lenin pe 1964.

din Laos
Laos, ambasadorul Franței la Vien
tiane, Pierre Millet, și-a exprimat 
părerea că ea indică cu claritate 
ce ar însemna acceptarea condi
țiilor puse de junta militară — un 
guvern fără puteri reale și un eo- 
mitet militar atotputernic.

Souk Vongsak, reprezentant al 
partidului Neo Lao Haksat, a de- 
clarait într-o conferință de presă 
că „partidul său se opune orică
rei remanieri a guvernului de coa
liție națională, nu recunoaște co
mitetul revoluționar și refuză să 
colaboreze cu autorii loviturii de 
stat". Considerăm, a subliniat el, 
că guvernul de coaliție națională 
existent trebuie să continue să 
funcționeze fără vreo modificare 
în componența lui. Nu aprobăm 
acceptarea de către cabinet a ho- 
tărîrilor comitetului revoluționar. 
Partidul Neo Lao Haksat, a spus 
Souk, propune o întîlnire tripar
tită între Suvanna Fumma, Fumi 
Nosavan și Sufanuvong.

Corespondentul agenției Associa
ted Press anunță că generalul 
Amkha, de tendință neutralists, a 
plecat vineri la Muong Phanh, din 
apropierea Văii Ulcioarelor, pentru 
a se întîlni cu generalul Kong Le, 
care s-a pronunțat împotriva lovi
turii de stat a elementelor de 
dreapta.

------ =====------
Acțiuni ale muncitorilor englezi

LONDRA 25 (Agerpres).
In cadrul conferinței reprezen

tanților tuturor minelor din An
glia, Scoția și Walles, care își 
desfășoară lucrările ,1a Londra a 
fost adoptată o hotărîre privind 
inițierea unor acțiuni energice în 
vederea obținerii majorării sala

Basutoland există numeroase ză
căminte de minereuri și mari po
sibilități energetice, ele nu au fosl 
folosite, deoarece ei au avut ne
voie de mîna de lucru ieftină din 
Basutoland spre a o folosi în in
dustria minieră, mai rentabilă, din 
Africa de sud. Basutolandul a fost 
folosit ca pion pe masa de șah a 
relațiilor diplomatice și financiare 
cu Republica Sud-Africană. Numai 
independența poate pune capăt a- 
cestei situații umilitoare".

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
NEW YORK. Secretarul general 

al O.N.U. a convocat o conferință 
a reprezentanților la O.N.U. ai ță
rilor care au furnizat unități forței 
O.N.U. din Cipru — Anglia, Cana
da, Suedia, Finlanda și Irlanda. Un 
purtător de cuvînt a declarat că 
acești reprezentanți vor constitui 
un grup consultativ al secretaru
lui general al O.N.U., care însă nu 
va fi împuternicit să adopte hotă- 
rîri. Purtătorul de cuvîni a preci
zat că secretarul general al OJM.U. 
consideră că este folositor „să fie 
luată în discuție situația din Cipru 
acum cînd forța O.N.U. acționează".

PARIS. Ministerul de Externe al 
Franței a dat publicității un comu
nicat în care se arată că în cursul 
tratativelor dintre Cyrille Adoula, 
primul ministru al Congoulții (Leo
poldville) și oficialități franceze 
s-a făcut un larg schimb de ve
deri în legătură cu problemele a- 
fricane. In comunicat se arată că 
primul ministru congolez a mani
festat interes pențru dezvoltarea 
ajutorului acordat țării sale de 
Franța și că cele două guverne 
vo'r lua toate măsurile necesare 
pentru, a favoriza creșterea schim
burilor comerciale.

DALLAS. După cum transmite

ExnozifieHelsinki :

ile iteoogiafie romîneastâ
HELSINKI 25 (Agerpres).
In holul Teatrului Național 

din Helsinki s-a deschis o ex
poziție de scenografie romî- 
nească.

In cuvîntul de deschidere, 
A. Kidimaa. directorul gene
ral «1 Teatrului Național și 
vicepreședinte al Institutului 
Internațional de Teatru, a 
vorbit despre viața teatrală și 
culturală din R. P. Romînă. 
Subliniind marile transformări 
ce au avut loc în acest do
meniu el și-a exprimat spe
ranța că relațiile cultural-ar- 
fistice dintre Finlanda și R. P. 
Romînă vor cunoaște în viitor 
o dezvoltare și mai mare.

Expoziția a trezit un deose
bit interes în rîndul specia
liștilor și amatorilor de teatru 
din Finlanda, remarcîndu-se 
înaltul nivel artistic al sceno
grafiei din R. P. Romînă.

La deschiderea expoziției au 
luat parte I. Vancea, ambasa
dorul R.P.R. Ia Helsinki, și re
prezentanți ai corpului diplo
matic.

riilor a 300 000 de mineri. Această 
hotărîre este o urmare a refuzu
lui departamentului industriei mi
niere de a satisface revendicările 
muncitorilor din această ramură 
privind îmbunătățirea condițiilor 
de salarizare.

★

LONDRA 25 (Agerpres).
Cea de-a 34-a conferință a femei

lor membre ale sindicatelor, care 
și-a deschis lucrările la 24 apri
lie în orașul Folkestone, a cerut 
ca femeile muncitoare să primeas
că salarii egale cu bărbații. După 
cum au relevat delegatele la con
ferință, din 8,5 milioane de femei 
muncitoare abia ceva mai mult de 
10 la sută primesc salarii egale cu 
bărbații iar un procent și mai scă
zut au posibilitatea să-și ridice ca
lificarea. , 

agenția UPI, biroul procurorului 
districtual din Dallas a anunțat vi
neri că cererea avocăților lui Jack 
Ruby ca acesta să fie supus unor 
noi „examene medicale" a fost res
pinsă. „Examenele Ia care a fost 
supus Ruby înaintea procesului, 
între care examenul stării fizice 
generale, examene neurologice și 
electroencefalograme au fost sufi
ciente" — se arată în răspunsul bi
roului procurorului.

MADRID. Muncitorii de la Uzi
na metalurgică „Ana de Boeta" 
din Bilbao, au declarat grevă. Deși 
autoritățile spaniole afirmă că a- 
ceastă grevă are un caracter eco
nomic. guvernatorul orașului a 
ordonat închiderea uzinei pînă la 
28 aprilie.

WASHINGTON. Comisia pentru 
energia atomică a S.U.A. a anun
țat că vineri, Ia poligonul pentru 
experiențe nucleare din Nevada a 
avut Ioc o explozie nucleară sub
terană de intensitate medie. Aceas
ta este a șasea experiență nuclea
ră subterană anunțată de Comisie 
de la începutul acestui an.

CIUDAD DE MEXICO. Intr-un 
interviu acorda* ziarului „El Uni-

Conferința Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare

GENEVA 25. Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite :

In ședința de vineri a Comisiei 
a doua a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare, 
de la Geneva, președintele aces
tei comisii — reprezentantul In
diei — a anunțat oficial că dele
gația romînă a depus un proiect 
de propuneri cu privire Ia livră
rile pe credit de echipament in
dustrial, rambursabile prin cote- 
părți din producția obținută cu 
ajutorul acestora, sau prin alte 
produse de export ale țării bene
ficiare, proiect la care s-au alătu
rat — în calitate de coautori — 
Guineea, Indonezia, R.A.U. și Zan
zibar. El a apreciat acest proiect, 
scoțînd în evidență importanța lui 
pentru diversificarea exporturilor 
și dezvoltarea industrială a țări
lor în curs de dezvoltare și a re
comandat comisiei ca, pînă la pu
nerea lui în discuție, să studieze 
atent acest document.

In comisie au continuat apoi 
discuțiile în legătură cu măsurile 
destinate să favorizeze lărgirea în 
statele dezvoltate a debușeelor 
pentru produsele finite și semifi
nite provenind din țările în curs 
de dezvoltare.

In Comisia a V-a reprezentan
tul R. P. Romîne, Alexandru Zam
fir, a expus avantajele pe care Ie
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Lucrările Comisiei Economice 0. N. U. 
pentru Europa

GENEVA 25. Trimisul special 
Agerpres, Adrian Ionescu, trans
mite :

Cea de a 19-a sesiune a Comi
siei Economice O.N.U. pentru Eu
ropa și-a continuat dezbaterile re
feritoare la punerea în aplicare a 
rezoluției Adunării Generale a 
O.N.U. asupra acțiunii în domeniul 
dezvoltării industriale.

Abdel Rahman, comisarul Na
țiunilor Unite pentru dezvoltarea 
industrială a subliniat că proble
ma industrializării are o deosebită 
importantă atît pentru statele 
membre ale Comisiei Economice 
pentru Europa cît și pentru țările 
în curs de dezvoltare.

Reprezentanții a o serie de țări, 
care au luat cuvîntul după expu
nerea comisarului Națiunilor Uni
te, s-au declarat în favoarea unui 

versal" ministrul afacerilor inter
ne al Columbiei, Aurelio Camacho 
Rueda, care se află în prezent în 
capitala Mexicului, a declarat că 
vor fi necesari 600 milioane dolari 
pentru construirea unui nou canal 
navigabil între oceanele Atlantic 
și Pacific, care să străbată terito
riul columbian, pe lîngă alte 900 
milioane dolari pentru toate cele
lalte instalații.

YAOUNDE. In Republica Came
run vor avea loc duminică alegeri 
pentru Parlamentul federal. Aces
tea sînt primele alegeri de la con
stituirea Republicii Federale Came
run, Ia 1 octombrie 1961, prin ali
pirea fostului Camerun britanic la 
Republica Camerun (fost teritoriu 
sub tutela Franței). Alegerile se 
vor desfășura simultan in cele 
două regiuni ale țării.

KRASNOIARSK. După cum a- 
nunță agenția TASS, Uzina de a- 
luminiu din Krasnoiarsk — una 
dintre cele mai mari întreprinderi 
de acest fel din lume — a început 
să dea producție.

Noua uzină a fost dotată cu cele 
mai moderne utilaje. Cînd va func
ționa cu întreaga sa capacitate, ea 
va deveni principalul consumator 
de energie electrică al hidrocen
tralei de la Krasnoiarsk. Prețul de 
cost al aluminiului va fi de trei 
ori mai mic, decît la alte uzine. 

oferă acordurile comerciale pe ter
men lung. El a prezentat amănun
țit propunerea delegației romîne 
în această problemă, relevînd as
pecte din experiența pozitivă a 
Romîniei în ceea ce privește uti
litatea și avantajele pentru păr
țile semnatare ale acordurilor pe 
termen lung, menționînd că tara 
noastră a încheiat asemenea a- 
corduri cu numeroase țări. Acor
durile comerciale pe termen lung 
— a subliniat el — reprezintă o 
soluție utilă și practică pentru o 
mare parte din dificultățile pe ca
re le întîmpină în prezent dezvol
tarea comerțului mondial : depen
dența exporturilor țărilor în curs 
de dezvoltare de un grup restrîns 
de produse, în special materii pri
me, deteriorarea continuă a rapor
tului de schimb, în defavoarea a- 
cestor țări. Subliniind că acordu
rile comerciale pe termen lung 
prezintă multe varietăți și tipuri, 
vorbitorul a relevat că propune
rea romînească contribuie la re
zolvarea unei probleme majore 
puse în fața Conferinței, și anume 
aceea de a găsi modalitățile a- 
decvate de dezvoltare a cornelu
lui internațional și de a promova 

relații economice stabile și echi
tabile între toate țările, fără deo
sebire de grad de dezvoltare și 
orînduire social-economică.

colocviu internațional la a cărui 
organizare să contribuie și Comi
sia Economică pentru Europa, sub
liniind importanța unei asemenea 
manifestări pentru ассеіегатеа in
dustrializării statelor în curs de 
dezvoltare.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
R. P. Romîne, Iacob Ionașcu, ă a- 
rătat că întrucît tara noastră a- 
cordă o atenție deosebită indus
trializării, ea a considerat util să 
ia inițiativa depunerii unui pro
iect.
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Declarația 
președintelui Nkrumah

ACCRA 25 (Agerpres).
La 24 aprilie, în Ghana a fost 

marcată Ziua mondială de luptă 
a tineretului împotriva colonialis
mului, pentru coexistență pașnică.

Adresîndu-se cu acest prilej ti
neretului țării, președintele Kwame 
Nkrumah l-a chemat „să confirme 
devotamentul față de cauza luptei 
mărețe pentru eliberarea și uni
rea Africii".

Referindu-se Іа problemele in
terne ale țării, Nkrumah a cerut 
tineretului din Ghana să-și îndrep- 
-te energia spre realizarea progre
sului și dezvoltării țării.

In cursul zilei, în diferite col
țuri ale țării au avut loc mitinguri 
de masă, adunări și demonstrații 
ale tineretului.
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Incidente la frontieră 
dintre Somalia și Kenya

NAIROBI 25 (Agerpres).
La frontiera dintre Somalia și 

Kenya au avut loc vineri noi in
cidente între trupele de pază de 
la frontierele celor două țări.

Ciocniri violente au avut loc în 
apropierea localității Wajir, din 
provincia de nord-est a Kenyei. 
Au fost înregistrați morți și răniți 
de ambele părți.
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