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ACTIVITATE RODNICA 
PE ȘANTIERE

Constructorii din Vale. 
Jiului și-au propus, pen
tru trimestrul II. realiza
rea unui volum însemnat 
de lucrări, printre care 
predarea în folosință e 
274 noi apartamente, în
ceperea lucrărilor la o 
seamă de blocuri și exe

cutarea a diferite amena 
jări exterioare în cartie
rele aflate în construc
ție. In realizarea acestor 
obiective, s-au obținut, 
pînă acum, pe diferite 
șantiere, numeroase suc
cese.

In perioada trecută din acest tri
mestru. pe șantierul cvartalului Li- 
vezeni V lucrările au luat un mare 

avînt. La blocul В 13 a fost tencuită fațada și s-au 
executat finisări interioare ca montarea parchetului, 
zugrăveli, vopsitorii, la В 12 s-au început tencuielile 
interioare, la blocul J 1 s-a turnat fundația iar la 
celelalte blocuri s-au făcut, de asemenea, diferite 
lucrări.

In prezent, au început fundațiile la alte două noi 
blocuri — J 3 și F 1. s-a trasat noul bloc J 4, iar în 
cursul lunii mai vor fi puse în lucru încă trei 
blocuri — G 1, G 2 și H 1.

РНВДНІ

1HIN0ASA Construcția celor două blocuri 
înaintează cu pași mari. Pe acest 
lot, sub conducerea maistrului 

Nagy loan, brigăzile zidarilor Ban Ștefan și Chițu 
loan au executat în mare parte tencuielile interioa
re la blocul A 1, trecînd acuma la finisajul interior. 
Multă străduință depun și mozaicarii conduși de 
Tudor Marin, zugravii din brigada lui Sturza Gri- 
gore, tîmplarii lui Coteț Matei în executarea diferi
telor lucrări. Blocul 2 A este, de asemenea, cu ten
cuiala interioară aproape gata, iar tîmplăria este mon
tată complet.

Terminarea fundației și betona 
cea cadrelor la blocul E l, consti
tuie un succes însemnat al colec

tivului de aici. Numai în luna aprilie, acest șantier 
a realizat o producție în valoare de 1 287 000 lei. In 
ea sînt cuprinse finisaje interioare la blocul E 2. ri
dicarea zidăriei la două paliere la blocul E 3, și exe
cutarea de fundații la blocurile E 4, E 5, F 2. Con
structorii acestui șantier și-au programat pe luna mai 
terminarea zidăriei la blocul E 3, zidirea a cite trei 
nivele la blocurile E 1 și E 4, începerea săpăturilor 
Ți fundații la blocul A 4 avînd 80 apartamente, ri
dicarea elevației la E 5 și alte asemenea lucrări.

PETR I Ifl

Cele trei blocuri — C 1. C 2, 
C 3 avînd fiecare cite 30 aparta
mente — urmează să fie terminate 

pînă la sfîrșitul trimestrului II. De aceea, accentul

LSPEHI

activității se pune pe lucrările de finisaje interioare. 
Pînă acum, la blocul C 1, s-au terminat tencuielile 
interioare: se fac zugrăveli, vopsitorii, se bate par
chetul și se toarnă mozaicul pe scări, în bucătării, 
băi. In același timp, s-au început și lucrările de fi
nisaje exterioare la blocurile din cvartalul Braia I, 
rămase neterminate de anul trecut.

Brigada condusă de minerul fruntaș Balazs Ferenczi de la sectorul VII investiții 
al minei Lupeni reușește să execute lună de lună lucrări de bună calitate. Clișeul îl 
reprezintă pe brigadier (primul din dreapta) alăt uri de cîțiva ortaci.
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1fineri9 initiatives preocupări
Cînd utemistul Tătărcai 

Dumitru de la mina Vul
can a preluat brigada și 
abatajul, treburile nu stă
teau deloc pe roze. După 
cîteza săptămîni de acti 
citate și observații, tînă- 
rul șî-a zis : râul pornește 
.ie la indisciplină și felu 
neglijent în care se or 
ganizează lucrul. Intr-p 
lîmineăfă membrii brigă
zii au fost convocați 1. 
o consfătuire. A începu 
ofensiva împotriva lipsuri 
lor. Oamenii au elimina 
absențele nemotivate, ne 
glijențele în lucru și au 
rezolvat unele neajunsuri 
promovînd neîncetat cele 
mai adecvate metode 
lucru. Azi brigada se 
luează în întrecere pe 
loc de frunte. Paralel
activitatea profesională, 
utemistul Tătărcan Dumi 
tru desfășoară o vie ac
tivitate politică, 
gan.dist la unul, 
curile pentru 
statutului U.TM.,
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O floare printre flori

Propa- 
din cer 
studierea 
el a fost.. 
recent 

evidențiat

pentru

conștiinciozitatea cu car< 
se pregătește și preda 
cursanților lecțiile.

★
Printre mecanicii

seiiști de ia mina Vulcan 
care se bucură de muh 
stimă și considerație se 
rn.mără și i-nărul Sufie-.i 
Vasile. Bine calificat pro
fesional
>9itUlfcinirwj 
muncitori 'lir, 
sa. Dacă oamenii 
Țin Vulcan cunosc
cuține lucruri despre 
tivitațea profesională 
mecanicului dieselist, 
schimb artistul amator
Sufletu Vasile este bine 
cunoscut. Pasiunea sa pen
tru teatru, talentul mani
festat pe sceha clubului 
din localitate au lost' de 
viulte ori lăudate.

Fruntaș în muncă și ac 
tivitatea culturală, ute
mistul Sufletu Vasile a 

Tost evidențiat' zilele tre
cute pentru a treia oar? 
în acest an.

★
Defecțiunea ă fost sem

nalată de Cismaș loan, e-

Cooperative „Jiul" — 
Кийіаіа № ОДІ0ВІ!

iectrician la sectorul 
at minei Vulcan. Pînă 
intervenția echipei 
serviciu, motorul s-ar
deteriorat. Ajutat doar 
de un muncitor necalifi 

a decuplat 
la sursa de 
neprecupețin- 
Iiber, s-a a

După

Ieri a avut loc în sala clubului 
C.C.V.J. o adunare festivă în ca
drul căreia cooperativei „Jiul" din 
Petroșani i-a fost înmînat drapelul 
de fruntașă pe regiune pe anul 
1963. In cuvîntul lor. tov. Dan Vi- 
salon. președintele cooperativei 
„Jiul", Donovici Nicolae, delegat 
al U.R.C.M., Opreanu Alexandru, 
vicepreședinte al U.R.C.M. și alți 
vorbitori au reliefat succesele ob
ținute de colectivul acestei coope
rative, ceea ce i-a adus drapelul 
de fruntașă pe regiune.

In 1963 colectivul cooperativei 
„Jiul", care cuprinde 64 secții di
ferite — de la Livezeni și pînă la 
Cimpa — însumînd 441 membri cu 
aproape 30 de profesiuni diferite, 
a realizat un volum global de pres
tații diverse către populație în va
loare de peste 14 000 000 lei.

Fruntași ca Moldovan Ioan, 
Kinszki Ecaterina, Pintea Silvestru, 
Haincz Francisc, Paljanos Marga
reta, Popa Emilia, Biro Magda, 
Dudu Iordan, Gergely Nicolae, Kiss 
Ladislau, Ciulai Iosif, Budace Ale
xandru, Popescu Dumitru, Neagoe 
Constantin au fost exemple demne 
de urmat pentru toți membrii co
operatori, în asigurarea unei tot' 
mai bune deserviri a, populației 
din localitățile Văii Jiului.

Membrii cooperativei s-au anga- 
jat ca să îmbunătățească continuu 
activitatea unităților de prestații

cat, Cismaș 
motorul de

Urent și, 
du-și timpul
pucat de lucru, 
două ore de intensa ac
tivitate, defecțiunea a fost 
înlăturată. Intervenția 
evitat o pagubă însemna
tă. Dacă la comitetul 
Ll.T.M. al minei Vulcan 
cineva s-ar interesa des 
pre activitatea lui Cis
maș Ioa-n pe linie de or
ganizație. secretarul, to
varășul Buică Dumitru ar 
răspunde 
un tînăr 
drim.

fără șovăire. E 
cu care ne mîn

★
Trei muncitori, trei ti 

neri Crescuți și educați în 
anii regimului nostru. Ac. 
tivitatea lor desfășurată 
zi de zi conștiincios o- 
glindește încredere, pa
siune. dragoste față de 
muncă.

A. NICHIFOREL
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Lună de succese 
la I.O.I.L.

Colectivul întreprinderii orășe
nești de industie locală Petroșani 
a încheiat luna aprilie cu rezultate 
bune în muncă: îndeplinirea pla
nului la producția globală în pro
porție de 114,98 la sută. Iar la 
producția marfă, în procent de 
119,71. La aceste succese au con
tribuit toate unitățile I.O.I.L. Bună
oară colectivul atelierului de tîm- 
plărie din Petroșani a dat peste 
prevederile planului mobilă în va
loare de 104 000 lei, secția de pla- 
pumerie și saltele produse în va
loare Ie 58 000 lei, iar stația de 
con casare 940 metri cubi piatră 
ooncasată. Au muncit' bine și cu 
spor și constructorii de binale care 
au produs în luna aprilie cu 1 117 
metri pătrați mai irtulte uși și fe
restre decît în aceeași perioadă a 
anului trecut, pe cînd cei din ra
mura metalurgică au dat în luna 
trecută lucrări de tîmplărie 
lică care întrec planul cu 
lei.

meta-
12 000

CU TONAJ SPORIT
De la placa de întors locomo, 

tive au plecat spre stație locomo
tivele 150 1047, 150 1075 și 150 1002, 
toate pentru remorcarea trenului 
2 673. Cei trei mecanicii Braia Bar
bu, Petre Vasile și Schvembamer 
Ștefan, se înțeleseră t intre' ei să 
ceară remorcarea acestui tren cu 
tonaj sporit. Ideea era bună, însă 
rămînea de văzut ce tonaj să aibă 
acest tren După ce ’s-ай sfătuit 
între ei, au ajuns la concluzia că 
2 150 tone nu ar fi nici prea puțin 
dar nici prea mult. Au anunțat pe 

■ cei din stație să compună trenul la 
acest tonaj.

Cînd cele trei locomotive au fosi 
atașate la garnitură, trenul era de
ja scris si tonajul calculat. AVea 
2 158 tone, adică cu 508 tone mai 
mult decît tonajul normă. In con
diții normale (adică fără a se re
morca tonaj sporit) pentru rerrror- 
carea acestui tren ar fi fost ne
cesare patru locomotive. Astăzi 
însă, cei trei mecanici vor să re
morce acest tonaj nUHiai cu trei 
’ocomotive. Pentru prima dată se 
remorca asemenea tonaj pe secția 
Petroșani—Banița. In jurul trenului 
se învîrteau de zor lăcătușii de

revizie trenul trebuia doar cit măi 
bine pregătit pentru a se asigura 
circulația lui normală pînă la des
tinație. Curind toate operațiile ne
cesare expedierii au fost terminate 
și trenul se puse încet în mișcare, 
Locomotivele (bine puse la punct! 
au făcut față eforturilor sporite 
și viteza continua să crească me
reu. Mecanicii, atenți la circu
lația' trenului, urmăreau în per
manență comportarea locomotive
lor, fiind gata în orice moment 
pentru a lua măsurile necesare 
pentru bunul mers al trenului. Ii 
frămînta un singur gînd ■ să treacă 
cu bine prin Peștera Bolii. Aici 
sînt cele mai grele condiții de 
circulație, rampă destul de pro
nunțată. și curbe atît de aspre că 
vagoanele încep să scîrțîie la tre
cerea prin ele. Pînă la semnalul 
de intrare al stației Peștera Bolii, 
timpul de mers a fost menținut sî 
chiar scurtat cu cîteva minute. De 
îndată ce trenul s-a angajat nest'e 
macazuri, viteza a scăzut brusc 
și locomotivele au început să pa
tineze. Inimile celor de pe loco
motive s-ац făcut mici de tot. Iată 
însă că unul dintre mecanici a

pus mina pe fluier 
și cele două 

sunete lungi fac să urle văile și 
totodată să-i aducă la realitate pe 
ceilalți. Cei doi mecanici au răs
puns cu aceleași semnale, ceea ce 
a însemnat că toți sînt la pos
turi și... nici o teamă! In mod 
automat s-au mutat pozițiile schim
bătoarelor, iar nisipurile au intrat 
in funcție. Ca la o comandă loco
motivele au încetat să mai pati
neze și încep să lucreze normal, 
încet, a fost parcursă distanța pe
riculoasă. Odată scăpat de această 
porțiune, trenul a luat viteză. Din 
cauza rampei și a curbelor, tre
nul a suferit o întîrziere de patru 
minute dar care pînă la Bănită a 
fost recîștigată. Exact la ora pre
văzută trenul 2 673 a garat în a- 
ceastă stație. După detașarea lo
comotivelor de dublă tracțiune, tre
nul a plecat spre Simeria, remorcat 
de o singură locomotivă.

In trenul ce pleca era o părti
cică din munca mecanicilor, din e- 
fortul lor și al locomotivelor ce 
remorcaseră 508 tone în plus, în- 
registrînd totodată un nou record 
în remorcarea trenurilor cu tonaj 
sporit pe această secție.

I. CRIȘAN



Pe ecranele cinematografelor din Petroșani

FOTO HABER
De ieri, pe ecranul Cinematogra

fului .Republica" a început să ru
leze filmul „Foto Haber", o pro
ducție a studiourilor „Hnnnia" dii 
R. P. Ungară.

Film ele aventură cu acțiune an

deținutului Cslki Gabof ce urma 
să fie eliberat peste eîteva zile, 
locotenentul se angajează sa trans
mită un mesaj trimis de iin spion 
întemnițat fotografului Haber. Ast
fel ajunge in societatea spionilot.

Al VU-lea concurs al formațiilor artistice de amatori trenantă, „Foto Haber" dezvăluie 
activitatea unui grup de spioni din 
R. P. Ungară șl legăturile lot cu 
agențiile imperialiste de spiona’ 
din străinătate.

In luxosul atelier fotografi, 
uFoto Haber" funcționează un cen 
tru de spiona). Șeful atelierului 
domnul Haber, primește și trans- 

» mite mesaje cifrate, organizează 
acțiuni, deține listele cu numele 
tuturor agenților. '

Securitatea aflîhd de activitatea 
spionilor, Introduce cu dibăcie :n 
mijlociii 10Г pe locotenentul Szonvi 
Jozsef. Imptumutind identitatea

e primit în îîndurile lor și însăr
cinat să participe la importanta 
acțiune „R 100" care urmărea ex
tragerea unor documente secrete 
și trecerea lor peste hotare. Ajutat 
:ie tinăra Anni, care se îndrăgos- 
tește de el, locotenentul reușește 
să zădărnicească planurile erimi 
nale ale spionilor.

După o serie de aventuri palpi* 
tente, întorsături neașteptate de 
situații, urmăriri spectaculoase - 
într-un cuvînt tot ce poate oferi 
genul căruia îi aparține filmul — 
spionii cad în cursă și sînt arestați

FRAȚII CORSICANI

Vineri după-amîază, în sala Tea
trului de stat din Petroșani a a- 
VUt loc, în cadrul celui de-al Vlt- 
lea concurs al formațiilor artistice 
de amatori, etapa a Il-a, faza re
gională primul spectacol. Cinstea 
de a deschide faza regională a a-

cestui concurs, a revenit membri
lor formației de operetă a clubu
lui muncitoresc din Petrila. Cu a- 
ceastă ocazie tinerii artiști ama
tori petrileni, au prezentat în fața 
juriului regional și a unui nume
ros public opereta „Vînt de liber

tate" de Dunaevski din care vă 
prezentăm, în clișeu, o scenă.

Concursul va continua azi, cu 
începere de la ora 9, pe scena clu
bului din Petrila, unde vor evolua 
celelalte formații artistice din Va
lea Jiului.

Tot de ieri, pe ecranul cinema
tografului „7 Noiembrie” 
put să ruleze filmul „Frații corsi- 
câni', o coproducție a studiouri 
lor ilălodraneeze.

Transpunere cinematografică a 
Unui roman de Al. Dumas, filmul 
își desfășoară acțiunea la Începu
tul secolului al XlX-ltta în Cor
sica.

a tnce-
Conflictul dramatic se naște 

■Jinlr-o ură puternică ce învrăj
bește două familii din aristocrația 
eorsîcană.

Despărțiti de mai bine de 20 de 
ani, frații gemeni Paolo și Leone 
se reîntilnesc pentru a îtifăptiii 
vendetta împotriva celui ®e le dis
trusese familia.

Activitate bună cu cartea

IX EXPERIMENT IZBUTIT
Cu prilejul „Lunii Shakespeare", 

colectivul Teatrului de stat di ■ 
Petroșani, a prezentat un specta
col omagial, în cadrul căruia s-au 
adus în scenă fragmente din cinci 
piese shakespeariene și s-au recital 
eîteva sonete. Este demn de sem
nalat faptul că pentru prima da
tă, cu această ocazie, colectivul 
teatrului local a adus în fața pu
blicului creația titanului de la 
Stratford-on-Avon. Această primă 
luare de contact cu opera shakes
peariană, a constituit un interesant 
experiment lucru confirmat apoi 
prin prezentarea spectacolului cu 
Noaptea regilor.

In Richard al Hl-lea din care s-a 
prezentat scena a doua din actul 
I, Shakespeare face o analiză a re
lațiilor social-politice ale vremii, 
se analizează acele forțe sociale 
care l-au adus la putere pa Richard 
ai Ш-lea și care au avut interesul 
să consolideze stăpînirea sa. In 
scena prezentată s-a remarcat stră
dania lui Dumitru Drâcea (Richard, 
duce de Gloster) pentru a da per
sonajului o ținută din care să re
zulte complexitatea sa, faptul că 
concepe crima nu ca un act în 
sine, ci ca un mijloc politic, în

drum spre înălțare. Ana Mirena 
(Lady Anne) a înfățișat caracterul 
contradictoriu, șovăielnic al perso
najului, frămîntările sale, printr-un 
joc puțin interiorizat.

In Scorpia îmblîrtZltă (scena în- 
tîia din actul II), în care sînt pu
se în dezbatere moravuri și de
prinderi, s-a evidențiat jocul Vic
toriei Nedelcu (Caterina), care cu 
mult haz a adus în scenă tipul 
femeii îndărătnice. Cu mult umor 
a interpretat Mihail Panait (Petruc- 
chio), dovedind vervă, vioiciune si 
spirit în susținerea monologului.

In Romeo și julfefa (scena a 
doua din actul П) un veritabil poem 
închinat iubirii curate, se adu', 
în față publicului oameni reali ni 
timpului, Romeo și Julieta care, 
datorită sentimentelor puternice ce 
ii unesc devin eroi. Familiile lor, 
mînate de ură, nu pot înțelege cas
titatea sufletească a celor doi
tineri, ceea ce duce la um
deznodămînt tragic. Georgeta Nico- 
lae (Julieta), cu sensibilitatea ce o 
caracterizează, a fost emoționantă, 
iar partenerul ei, Realini Lupșa 
(Romeo) a interpretat cu natura 
lețe.

In Hamlet (scena întîia din actul 
V). Shakespeare face o incursiune 
în sufletul omenesc, redă figura 
omului de acțiune, hotărîf să 
meargă pînă la capăt în descope
rirea adevărului. Vaier Donca (Ham, 
let) a fost ponderat, încercînd să 
găsească tonul potrivit pentru e- 
miterea unor idei filozofice. Cu 
umor nealterat și dezinvoltură a 
interpretat Dimitrie Bitang (Gropa
rul 1), dînd replicile prompt și de
gajat. Scena a fost întregită de 
jocul lui Constantin Constantinescu 
(Horațio) și Cornel Ferat (Groparul 11).

In Noaptea regilor (scena a cincea 
din actul I), grupul de interpreți 
format din Georgeta Nlcolae, (Oli
via), Boris Ciornei (Sir Toby) de la 
Teatrul tineretului din Capitală, 
Dumitru DrăCea (Sir Andrew), Di
mitrie Bitang (Feste, bufonul), Ana 
Mirena (Maria), Mihail Panait (Mal- 
volio), Victoria Nedelcu (Viola) a 
făcut o... repetiție generală parțiali 
în fața publicului; la eîteva zile 
după aceasta a fost prezentată in
tegral comedia amintită.

Acest experiment trebuie însă 
dezvoltat în sensul 
cretizeze în viitor

In cursul acestui an se desfășoa
ră în tara noastră Cel de-al Hl-lea 
concură „Biblioteca în slujba con
strucției socialiste". In cadrul a- 
Cestui concurs, bibliotecile au 
sarcina de a desfășura o susținută 
propagandă a căiții 
ducării comuniste 
muncii, realizînd o 
intensă a literaturii 
tehnice, agrotehnice 
științifice.

In cursul trimestrului I ăl aces
tui an rezultatele obținute 
bune. Biblioteca centrală 
nească, cele două biblioteci 
nale și cele 9 biblioteci 
neafiliate din Valea Jiului 
scris un număr de 3 329 cititori 
23 204 cărți și broșuri citite.

Pentru atragerea unui număr 
mai mare de cititori, la aceste

în sprijinul e- 
a oamenilor 
circulație mai 
social-politice 

șl cultural

biblioteci au fost organizate 103 
acțiuni cu cartea, dintre care 43 
recenzii, 16 prezentări de cărți, 20 
consfătuiri cu cititorii și 28 
literare și dimineți de basm.

Dintre cele două biblioteci 
Hîunale, frumoase rezultate a 
tinut biblioteca din Cimpa,
dintre bibliotecile sătești neafilia
te de rezultate bune se bucură Cele 
dtn Dîlja Mare, Banița și Jieț.

Bună a fost și activitatea desfă
șurată < 
rașului 
zat în 
testări, 
rată de 
și cele 
funcționează pe lîngă biblioteca o- 
rSșensasCS.

seti

co- 
ob- 
iar

Despre educația estetică

ca el să se con- 
în spectacole 
shakespeariene 
semnificative. 
V. adrian

sini 
orășe- 
coffiu* 
sătești 
au 1Й-

GÎt

de biblioteca centrală a o- 
Petroșani, care a organi- 
această perioadă 15 mani- 
ca și activitatea

> cele 15 biblioteci
I 30 de careuri de

desfășu- 
de qpsă 
citit Ce

R. BALKAN
corespondent

Expoziție de pictură $i grafică
De curînd, în holul clubului 

muncitoresc din Lupeni a fost des
chisă o nouă expoziție de pictură 
și grafică cu lucrări ale membrilor 
cercului de artă plastică al clu
bului. Sînt expuse numeroase In 
ctări, infățișînd peisaje citadine 
chipuri de muncitori zoi, munca 
avintată din abataje și de pe șan
tierele de construcții. Din toate 
respiră, însă, optimismul, dragos

tea de muncă, de viață a oame
nilor.

Atrag în mod deosebit atenția, 
prin conținutul și modul lor de e- 
xecuție, lucrările plasticienilor Ra
du Caceu, Ioan Aga, loan Balaș, 
Emil Descu, Ioan Cimponeru, Ru
dolf Ianotvetz și Minerva Pis.

Expoziția este vizitată zilnic de 
numeroși oameni ai muncii și Va 
fi deschisă pînă la 31 mai.

și personale în care 
nu se manifeste sim- 
frumosului. Iată deci, 
în ansamblul operei 

educare comunistă, e-

Noua orînduire impuni 
ir, frumosul, arta și cul
tura să pătrundă tot mai 
adînc în toate domeniile 
muncii productive și ale 
vieții. Nu există domeniu 
al muncii, ai vieții socia
le 
să 
tul 
că 
de
ducația estetică trebuie să 
ocupe un loc din ce în 
ce mai important. Rolul 
educației estetice const! 
îti faptul că ea ÎȘ1 pro
pune Să lărgească orizon
tul cultural al construc
torului noii societăți, îl 
ajută șă înțeleagă Să a- 
preCieze o Operă de artă 
Dar acest 
există ca 
în om. EI 
cu grijă, 
cu migală 
fel, am fi
3e a face unele confuzii

simt estetic nu 
ceva înnăscut 
trebuie format 
trebuie edu*.m 
și atenție. A d- 
puși în situația

de
și 

aba-
СІІ-

gus-
nu se poate

de a nu putea sesiza 
ficiența dintre frumos 
vulgar, de a comite 
teri contrare bunei 
vîințe.

Desigur, insă, că 
tul estetic
cultiva cu ușurință și nici 
dintr-o dată.. Dezvoltarea 
sensibilității estetice pre
supune o muncă intensă, 
permanentă, menită să 
dezvolte simțul frumosu
lui, capacitatea de a cu
noaște mai bine operele 
de artă, precum și dorin
ța de a desfășura o acti
vitate artistică.

Dezvoltarea 
pentru frumos 
’ului estetic
deci, studiu profund,. vi
zionarea unui mare nu
măr de spectacole, con
certe șt 
culturale, 
telegerea 
lului de 
blou,

dragostei 
si a gus- 
presupune

alte manifeH’-' 
preșupune în- 

muzicii ri a fe- 
a privi un ta-

presupune o gîndi-

re mai profundă asupra 
lucrurilor. Prin educație 
estetică, oamenii nu ca
pătă însă numai cunoștin
țe, ci și învață cum si 
se poarte, in conformita
te cu legile frumosului, 
în viața cotidiană, în fa
milie și societate, în re
lațiile cu semenii lor

Astăzi la îndemîna oa 
menilor muncii stau nu
meroase mipoacc de edu
care și culturalizare. In în
treprinderi, instituții, șco
li, se organizează activi
ști culturale Care exer
cită o influentă pozitivă 
asupra dezvoltării aptitu 
finilor artistice ale oa
menilor muncii și ale e- 
levilor, le stimulează 
gustul artistic. Organiza
țiile U.T.M. organizează 
«ț ălte activități culttiral- 
artlstire în cadrul cărora 
frumosul poate fi înțeles 
sub forma lui atît1 d< 
complexă.

IN CLIȘEU: Aspect din sala cercului de artă plastică al clubului din Lupem.гоосоооооѳѳэѳоѳоеооеоѳѳсѳееооэеоѳоѳѳоаоаоое- QocooooocoooGOoooooeooooeooooooossooeooeeoooooocooooo



STBA6UL R®RI

Tot mai malt fier vechi 
oțel&riilor

IN C U R I N D
SEMINARUL RECAPITULATIV

Pentru a da patriei cantități 
«potile de metal, oțelarii au ne
voie de tot mai mult fier vechi 
deoarece, împreună cu fero-alia- 
jele, fierul vechi este hrana do ba
ză a otelăriilor. Mai mult otel în
seamnă mai multe produse noi, 
mai multe utilaje și mașini. Oa
menii muncii din țara noastră, or
ganizațiile U.T.M,, pionierii se 
străduiesc să aducă Întreprinderii 
pentru colectarea metalelor tot 
mai multe deșeuri feroase neuli- 
lizabile.

In primele patru luni ale anului, 
I.C.M. Petroșani a reușit să co
lecteze și să expedieze oțelăriilor 
3312 tone fier vechi, peste 240 
tone fontă și peste 90 tone me
tale neferoase, realizîndu-și planul 
de colectare în procent de 103,8 
la siîtâ. La realizarea planului de 
colectare, o deosebită contribuție 
au adus-o tinerii Văii Jiului care 
numai în luna aprilie au colectat 
și predat l.C.M.-ului 125 tone fier 
vechi și au contribuit la strînge- 
rea a încă 120 de tone din Cadrul 
întreprinderilor (contribuție U.T.M.).

Merită a fi evidențiate între
prinderile care au înțeles să se a- 
chite de sarcinile de predare în 
ffldd ritmic, preocupîndu-se în a- 
celași timp de calitatea deșeurilor 
predate. întreprinderile care și-au 
depășit planul de livrări pe pri
mele patru luni stat: preparația 
Lujbeni cu 56 tone fier vechi și 6 
tone fontă, E. M. Lonea —- 35 tone 
fier vefihi și 4 tone fontă, prepa- 
rația Petrila cu 30 tone fier vechi, 
Ё. M. Petrila cu 25 tone fier vechi 
și întreprinderea de explorări — 
sectoarele Uricani și Livezeni — 
cu 45 tone fier vechi. In acțiunea 
de colectare a metalelor vechi, 
dintre salariații I.C.M. Petroșani 
s-au remarcat in mod deosebit 
recuperatorul Grămescu Emil, șo
ferii Cocolan Petru și Șandru O- 
Vidiu, muncitorii Busuioc Petru, 
Gușoi Constantin și Busuioe loan.

In activitatea l.C.M.-ului au in
tervenit însă și unele greutăți 
Create de întreprinderile care nu 
și-au amenajat încă boxe în care 
Să depoziteze deșeurile tnetalice. 
Este cazul exploatării miniere A- 
ninoasa, exploatării miniere Uri
cani, minei Lonea II, T.G.M.C. Co- 

•ioești, I.C.M.M., al Întreprinderii 
forestiere Petroșani. Aeeasta face 
să se mărească durata de stațio
nare a camioanelor I.C.M. la în
cărcare, să se facă unele manevrări 
inutile, autocamioanele fiind obli
gate a ridica material puțin (4—5 
tone) din mal multe locuri. Alte 
întreprinderi nu-și realizează rit
mic plaiuri; iată un exemplu eloc
vent. Ptaă în ziua de 27 martie 
1964. cu toate insistențele noas
tre, întreprinderea forestieră Pe
troșani, față de un plan de 17 tone

îhiIbih аишіі
in urmă cu cîtve timp au luat 

sfîrșit lucrările de amenajare a ce
fei de a doua galerii de legătură
— în lungime totală de 655 metri
— între puțul nr. 7 și puțul nf. 8 
de la orizontul 480 al minei Vul
can. Această lucrare prezintă o 
deosebită importanță pentru că 
duce la o îmbunătățire substanția
lă a transportului la mina Vulcan. 
Avînd profil simplu prima galerie 
de legătură constituia 0 perma
nentă strangulare în transport de
oarece dinspre putui 7 vest se 
transportă cărbunele spre puțul „7 
Noiembrie", De la blocurile IV, V 
și VI se transportă sterilul cătie 
puțul nr. 7 vest. Pe același traseu 
trebuie să treacă și goalele către 
partea Vestică a minei.

Linia ferată a noii galerii, mon
tarea de traverse din stejar, pie
truirea și podul peste traverse au 
fost executate în termen redus de 
Către echipa condusă de îgreț 
Constantin, iar linia de troici a 
fost montată de către echipa de 
lăcătuși condusa de Ardeleanu Vic
tor. In prezent, pe noua galerie de 
legătură transportul se desfășoară 
normal. 

fier vetlu și 3 tone fontă, fiu ă 
predat nimic, in ultimele petru 
zile ale trimestrului am fost asal
tați de către 1. fi, Petroșani Să ri
dicăm deșeuri feroase pentru că 
ar avea posibilitatea să-și reali
zes# planul. Și astfel, ceea ce nu 
au realizat de-a lungul unui tri
mestru au realizat îh pâtru zile: 
20,7 tone fier vechi, și 4,2 la 
fontă. Aceasta după Ce anterior 
zilei de 27 martie conducerea t. F. 
Petroșani ne încredința că „planul 
trimestrial este prea mare și nu 
vor putea să-l realizeze". De ase
menea, si E. M. Vulcan și E. M 
Anlnoasa au „constatat” cu 3 zile 
înainte de sfîrșitul trimestrului că 
au material să predea la I.C.M.

In acțiunea de colectare a fie
rului vechi, I.C.M. a manifestat și 
unele lipsuri. Astfel, nu am putut 
satisface îh primele patru luni ce
rințele de transport deoarece nu 
am depus din vreme plan de trans
port la l.R.T.A Lipsa pieselor auto 
a dus la staționări nejustificate 
din cauza defecțiunilor.

Pentru viitor, colectivul centru
lui LC.M. Petroșani se va strădui 
să realizeze ritmic planul de co
lectare si livrare. Pentru îndepli
nirea acestor obiective vom mări 
numărul de colectori autorizați; 
Dentrti reducerea timpului de sta
ționare a autocamioanelor vom 
lua măsuri pentru o bună dotare 
a atelierului de reparații auto de 
la depozitul livezeni; se va urmări 
ca îndeosebi întreprinderile cu li
nie de garaj să expedieze în mod 
ritmic fierul vechi planificat. Se 
va ține o legătură mai strînsă cu 
întreprinderile dîn Valea Jiului în 
ceea ce privește casările. împre
ună Cu organizațiile U.T.M., co
misiile de femei și deputății se vor 
oiganîza acțiuni de colectare a 
fierului vechi din sectorul particu
lar. In acest fel, întreprinderea de 
colectare a metalelor din Petro
șani va putea preda combinatelor 
siderurgice deșeurile metalice la 
timp șt în cantitățile planificate

ION MUNTEANU
șeful centrului l.GM. Petroșani

Se înnoiește vechiul cartier
Odată eu primele semne aje 

primăverii, locatarii din eartierui 
„Progresul” din Petroșani au 
început activitatea de înfrumu
sețare a locuințelor, a străzilor și 
aleilor, ă zonelor verzi. La chemă
rile comisiei de femei și sub în
drumarea permanentă a organiza
ției de bază din cartier și a sec
ției de gospodărie a Sfa'tilui popu
lar orășenesc Petroșani, locuitorii 
au răspuns de fiecare dată — pre
zent — preș ti nd un mare număr 
de ore de muncă patriotică. Con
știent! că numai prin buna îngri
jire a locuințelor lor șl a bunuri
lor obștești din cartier, acesta va 
arăta mai frumos, mai curat, ce
tățenii de aici au format o opinie 
puternică împotriva acelora care 
s-au mai,,, codit uneori în parti
ciparea la unele acțiuni patriotice.

Realizările frumoase obținute de 
locuitorii din cartierul ..«Progre
sul" au fost reliefate la recenta 
adunare generală populară a cetă
țenilor de aici. Tovarășul Dan Vi- 
șalon, deputatul cartierului, a a- 
rătat în darea de seamă pe anul 
1963 că prin participarea locuitori
lor Ia acțiunile de înfrumusețare a 
cartierului fața acestuia s-a schim
bat mult în ultimul timp. Cei mai 
activi s-au dovedit a fi tovarășii

Lucrări de protectie a muncii
La preparația cărbunelui din Lu- 

peni se acordă o deosebită atenție 
îmbunătățirii protecției muncii. In 
lunile cate au trecut din acest an 
de exemplu, trapele de troliu de 
3 tone au fost împrejmuite cu pla
se de sîrmă, s-a amenajat un plan 
înclinat lingă elevatoarele gris, 
care ușurează transportul, s-au mo
dificat și îmbunătățit, cu mijloace 
pt&ptii, semnalizările acustice șt 
optice între jgtaabul Rheo 10—80

Cercul de studiere a economiei 
politice anul II pe iare-1 conduc 
cuprinde cadrele didactice de la 
școala generală de 8 ani Uficsui 
și de la școala din Cîmpu lui Neag. 
La această formă de învățămînt a 
cadrelor didactice sînt înscriși 39 
de profesori și Învățători. îs mo
mentul de față în Cercul nostru se 
fee ultimele pregătiri în vederea 
bunei desfășurări a convorbirilor 
recapitulative care vor avea 10c 
în curînd.

Pentru a asigura o bună desfă
șurare a convorbirilor de sfltșit 
de an am recomandat din timp 
cursanților să-și revizuiască noti
țele, Să studiere materialul biblio
grafic, să vină cu propuneri pen
tru organizarea de consultații în 
cadrul cercului. De asemenea am 
recomandat ca la problemele le
gate de creșterea productivității in 
tara noastră în ultimii ani. să fie 
date exemple despre Creșterea ran
damentelor în exploatările minie
re din Valea Jiului și fp mod deo 
sebit date privitoare la creșterea 
productivității muncii la mina U- 
ricenl.

O bună parte dintre membrii 
Cercului nostru, prirître care învă
țătorii și profesorii lancu Elena, 
Caragea Pompiliu, Diaconu Elena.

Viteză sporită de avansare
Frontaliștii aninoseni în frunte cu 

cunoscutul brigadier David loan, 
din sectorul I, au înregistrat rea
lizări de seamă pe linia sporirii 
vitezelor de avansare.

Organizînd mai bine munca, în 
condițiile mecanizării Complexe, și 
aplici ncl inițiativa „Două fîșii pe 
zi din abatajele frontale", brigada 
respectivă a reușit să extragă pes
te plan în Cele patru . luni care 
s-au scurs din acest an 1 093 tone 
cărbune de bună calitate, din care 
683 tone le-au extras în luna aprilie

Acest succes se datorește stră
duințelor depuse de întreaga bri
gadă, de conducerea sectorului pen
tru acordarea asistenței tehnice ne
cesare.

In scopul îmbunătățirii organ;

Trufaș Mihai, Toth Imre, Moise 
David, ivașcu Ioan, Butnaru Ro
mulus șl pensionarul Mandrea Pe
tru cate, cu toți cei 70 de ani ai 
săi, a luat parte cot la Cot cu cei
lalți la toate acțiunile. Mereu în 
frunte au fost tovarășul Hoțea 
Petru, secretarul organizației de 
partid din cartier și tovarășa Popa 
Maria, președinta comisiei de femei.

Cu prilejul acestei adunări, lo
cuitorii din cartier s-au angajat să 
depună mai mult interes pentru 
înfrumusețarea cartierului lor, lu- 
înd totodată cunoștință despre 
cele mai importante obiective ce 
se vor realiza. Gospodina Moron 
Maria, de pildă, și-a luat unele 
angajamente pe care le-a și înfăp
tuit. Frumoase angajamente și-au 
luat și tovarășii Martlș loan Și 
Serbați Livia. în curînd, în cartie
rul „Progresul” din Petroșani, ca
re se înnoiește pe zi Ce trece, vor 
apare flori, va domina verdeața și 
prospețimea.

Iată Cum. zi de zi, localitățile, 
cartierele noastre, capătă tinere
țe și frumusețe. In frunte cu de
putății IOr, cetățenii localităților 
și cartierelor desfășoară o muncă 
entuziastă pentru buna lor gOsjxi- 
dărire și înfrumusețare.

G. DINU

urm. și Sub silozurile de bruti, âu 
fost lărgite gurile de aCCes în si
lozurile nr, D-2, 3, 4 și 6 mm, s-au 
înlocuit și reparat scările deterio
rate etc.

lh prezent, conform unul plan 
de măsuri tehnico-organizatorice. 
echipele de întreținere din secții 
execută noi lucrări pentru conținu? 
îmbunătățite a protecției muncii.

BARTHA MARIA

Ax ir и Adrian, cere dealtfel sini și 
cei mai activi la discuțiile purtate 
în semirtarii, au terminat deja cu 
recapitularea materialului predat 
în cursul anului de îfiVătămlnt Și 
sint pregătiți să participe la con
vorbirile de sfîrșit de an. Pentru 
a asigura o bună desfășurare a 
convorbirilor mi-am propus să a- 
;ut mai efectiv pe cursanții Gruian 
Visalon, Vâtz Margareta. Dreghici 
Emilia, cafe în cursul anului nu 
prea au luat cuvîntul la dezbate
rile ce au avut 10c în cadrul semi- 
nâriil&r. De asemenea, mi-afti pro
pus Să țiu consultații individuale 
eh Cursanții Domokoș Margareta, 
Popescu Ioan, Bara Irina pentru 
a-i ajuta în clarificarea unor pro
bleme de economie politică pe 
cate nu le-au stăpînit îhdeajuns.

In aceste zile care au mai ră
mas pînă la închiderea învățămln- 
tulul ideologic, Cadrele didactice 
din cercul nostru își vor sistema
tiza cunoștințele ca la cele două 
-eminarii recapitulative să dezbată 
cu competență și la nivelul cerut 
problemele ppSe în discuție, știind 
că în felul acesta contribuie la 
buna desfășurare a procesului in- 
structiv-educativ dm școala noas
tră.

VASI1.E CQCHECI 
propagandist *-«*- Uricani

zării muncii în cedrul acestei bri
găzi, conducerea sectorului a în
tocmit un studiu caro a scos în e- 
vidență posibilitățile existente în 
abataj pentru extragerea a două 
fîșîi pe zi. Noua organizare ?i-a 
dovedit pe deplin eficacitatea. Da
că ptnă la începutul lunii trecute 
s-a obținut o viteză medie de a- 
vansare de cca. 35 metri, după or
ganizarea brigăzii complexe avan
sarea în frontal a crescut la 51 
metri pe lună. In abataj muncesc 
mulți oameni de nădejde între care 
minerii Dina Virgil, Bonk Alexan
dru, Seredeanu Petre. Cîmpeanu 
Gheorghe, Bordea loan, ajutorii mi
neri Man Nicolae III. Poronicu Mi
hai, Damian Iuliu și Bîrlădeanu Pa 
vel, care au cfștigat o prețioasa 
experiență în mutică. Fiecare din 

! eî se pfieen la fel de bine să po
trivească lemnul pentru armarea 
culcușului sau a cOperișulUi, să 
salte rapid stîlpul de oțel, saiu să 
facă răpirea, să desfacă craterul 
„bucățele" pentru a-l transporta lin
gă front șl a-l monta cu iuțeală.

Acești frontaliști aninoseni. lup
tători destoinici pe frontul căr
bunelui, sînt oameni pe cate co
lectivul din care fac parte îi cu
noaște șî îi prețuiește.

MOISE VASS 
topograf E.M. Aninoasa

• и
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 9,00 Muzică de estrada, 
9,35 Potpuriu din operetele lui 
Offenbach, 10,40 „Partidul rm*1' 
iubit” - emisiune de cîntece, 11,00 
Muzică populară, 11,30 Melodii 
distractive, 13,10 seleețiunl din o- 
perete, 14,10 Piese corale de Ni
colae Ursu, 14,30 Vreau să știu, 
15,00 Melodii populate, 16,10 So
liști și formații de muzica ușoară, 
17,00 Din muzica popoarelor, 17,40 
Tinerețea ne e dragă, 18,35 Muzi
că ușoară romînească, 19,00 Re
vista economică radio. 20,10 Soliști 
și formații de muzică populară ro- 
mîneaseă cate au concertat peste 
hotare. 20,40 Lecția de limba rusă. 
Ciclul I, 21,25 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 9,30 Sumarul Zia
rului Scînteia, 8,40 Muzică popu
lată norvegiană, 9,03 „Săptămîna 
culturii cehoslovace”. 10.00 Uver
turi și valsuri din operete, 10,30 
Melodii populare, 11,15 Evocare li
terară : 100 de ani de la nașterea 
autoarei romanului „Tăunul” Ethel 
Lilian Voynich, 12.00 Muzică u-

La înălțime.

Extinderea iluminatului 
fluorescent

Cu cîțiva ani în urmă, centfăla 
electrieă Vulcan era iluminată cu 
becuri obișnuite. Odată cu trece
rea (ca secție) în cadrul termo
centralei Paroșeni a început 
să se extindă iluminatul ou 
becuri și tuburi fluorescente: a- 
cum aproape în întregime centrala 
Vulcan este iluminată cu aCeSte 
noi tipuri de becuri și tuburi fluo- 
reseente. Odată cu montarea aces
tora a scăzut numărul becurilor 
obișnuite pentru că un bec fluo
rescent eu o putere de 400 W în
locuiește 4—5 becuri obișnuite.

Prin această extindere de ilu
minat fluorescent s-au realizat în
semnate economii atît la becurile 
obișnuite cît și Ia consumul intern 
de energie electrică din centrală

mai

șoară, 12,30 Arii din opere inter
pretate de soprana Maria Volo- 
șescu și basul Mircea Buciu, 13,08 
Prelucrări corale, 14,30 Piese de 
estradă, 15,30 Muzică ușoară, 16,00 
Pagini orchestrale din opere, 16,30 
Muzică populară bănățeană, 19,05 
Muzică ușoară interpretată de for
mații vocale, 19,40 Cântece și jo
curi din diferite regiuni ale țării. 
20,10 Agenda teatrală, 21,10 Mu
zică ușoară de Elly Roman, 21,30 
Oameni de seamă din isteria Cul
turii : Maxim Gorki.

11 mai
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Totul rămîne oamenilor; REPUBLI
CA; Foto Haber; PETRILA: Avîtl- 
tul tinereții; ANINOASA: La Vlfs- 
ta dragostei; VULCAN : Nori albi; 
CRIVIDIA: Nu vreau Să tnâ îfiSof; 
LUPENÎ: Iolentha.
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Sosirea lui N. S. Hrușciov 
în R. A. U.

CAIRO 9 (Agerpres).
La invitația președintelui Repu

blicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
Nasser, stmbătă dimineața a sosit 
înțr-o vizită oficială în Republica 
Arabă Unită, N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și persoanele care îl în
soțesc.

înainte de a intra în portul Ale
xandria, nava sovietică „Armenia", 
cu care călătorea șeful guvernului 
sovietic, a fost întîmpinată în larg 
de nave ale flotei maritime mili
tare ale R.A.U.

In gara maritimă centrală a por
tului Alexandria, N. S. Hrușciov și

OoveroDl (ipriot sgrijiti Ionele 0. И. II. 
Id Moliniiea misionii lor

NEW YORK 9 (Agerpres).
Reprezentantul Ciprului la O.N.U. 

a comunicat Consiliului de Securi
tate că guvernul său este gata să 
facă tot posibilul pentru ca forța 
O.N.U. să-și îndeplinească cu suc
ces misiunea. El a remis președin
telui Consiliului de Securitate, R. 
Seydoux (Franța), o copie a decla
rației președintelui Makarios în a- 
ceastă privință, cerînd să fie adu
să la cunoștința tuturor membrilor 
consiliului. In declarație se arată 
că președintele Ciprului sprijină 
obiectivele enunțate de secretarul 
general al O.N.U., U Thant, în pri
vința insulei.

De asemenea, vicepreședintele 
Ciprului, Kuciuk, a trimis lui U 
Thant, un mesaj în care apreciază 
că obiectivele stabilite de secre
tarul general al O.N.U. conțin ,,e- 
lemente constructive" și se decla
ră dispus să ducă negocieri pe 
baza lor.

★
ATENA 9 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

Greciei, Stavros Costopoulos, care 
urmează să plece la Paris și apoi 
la Haga a declarat că guvernul său 
se opune cu fermitate ca problema 
cipriotă să fie luată în discuție la 
sesiunea miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor membre ale N.A.T.O. 
care urmează să înceapă la 12 mai 
în capitala Olandei. El a adăugat 
că această poziție a guvernului 
grec a fost adusă de pe acum la 
cunoștința miniștrilor de externe 
ai Franței, Marii Britanii, S.U.A. 
și Canadei.
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BONN 9 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat servi

ciului de presă al Partidului social
democrat german, primul ministru 
grec, George Papandreu, a decla
rat că problema Ciprului nu este 
o problemă a N.A.T.©. și că sin
gura organizație care are dreptul 
de a propune soluții în această 
chestiune este O.N.U.

Papandreu a reafirmat intenția

Popoarele din coloniile 
portugheze sînt hotărite 
să dobîndească victoria

ACCRA 9 (Agerpres).
Ziarul ghanez „Evening News" a 

publicat vineri un comentariu în 
care condamnă acțiunile guvernu
lui portughez de intensificare a 
războiului pe care-1 duce împotri
va poporului angolez și împotriva 
celorlalte popoare din coloniile 
sale din Africa. Ziarul condamnă, 
de asemenea, cercurile de afaceri 
din unele țări care acordă sprijin 
militar Portugaliei.

Popoarele din Angola, Guineea 
portugheză și Mozambic, scrie în 
încheiere „Evening News", sînt 
hotărîte să continue lupta pînă la 
dobîndirea victoriei, avind de par
tea lor popoarele africane și foi
țele progresiste din întreaga lume. 

persoanele care îl însoțesc au fost 
întîmpinați cu căldură de președin
tele Nasser și alte personalități o- 
ficiale din Republica Arabă Unită.

In piața At-Tahrir din Alexan
dria a avut loc .un scurt miting, în 
cadrul căruia au luat cuvîntul N. S. 
Hrușciov și Gamal Abdel Nasser.

In cursul aceleiași zile, șeful 
guvernului sovietic și persoanele 
care îl însoțesc au sosit la Cairo.

In capitala Republicii Arabe U- 
nite, N. S. Hrușciov i-a făcut o vi
zită președintelui Nasser, cu care 
a avut o convorbire prietenească.

Președintele Nasser i-a înmînat 
lui N. S. Hrușciov cel mai înalt 
ordin al R.A.U. — Colierul Nilului.

guvernului său de a milita pentru 
încorporarea Greciei în Comunita
tea Economică Europeană (Piața 
comună).

★
NICOSIA 9 (Agerpres).
In Cipru s-au produs noi inci

dente în cîteva localități din sud- 
vest, în preajma fortăreței Saint 
Hiiarion, considerată ca punct de 
control întărit asupra șoselei Ky- 
renia—Nicosia etc. După cum re
latează agenția UPI, „trupele 
O.N.U. au pătruns în tranșeele ce
lor două tabere, încercînd să îm
piedice noi ciocniri".

După întrevederea generalului 
Gyani cu mediatorul O.N.U., S. 
Tuomioja, s-a anunțat că se aș
teaptă ca între 14 mai și 10 iunie 
forței O.N.U. să i se alăture o u- 
nitate daneză alcătuită din 976 de 
militari, precum și un grup de 25 
de polițiști neozeelandezi.

s-u- A-: Se intensifică mișcarea pentru 
adoptarea legii privind drepturile civile

WASHINGTON 9 (Agerpres).
Buletinul de știri al Casei Albe 

anunță că mai multe sute de cle
rici, pedagogi și oameni de afaceri 
din sudul Statelor Unite au adre
sat Senatului american o scrisoare 
în care cer adoptarea grabnică a 
proiectului de lege privitor la drep
turile civile. Scrisoarea, purtînd 
435 de semnături, a fost prezen
tată senatorilor Hubert Humphrey 
și Thomas Kuchel, care au propus 
proiectul în Senat.

Semnatarii, provenind din 15

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
BEIRUT. Președintele Libanului, 

Fund Șehab, a avut o întrevedere 
cu un grup de deputați ai Parla
mentului nou ales, cu prilejul că
reia a anunțat din nou că refuză să 
fie reales președinte. El a cerut 
deputaților care l-au vizitat să se 
orienteze spre o altă persoană pen
tru a o alege în postul de preșe
dinte pentru următorii șase ani și 
să renunțe la ideea de a modifica 
constituția în sensul de a prelungi 
mandatul său.

Mandatul de președinte al lui 
Fuad Șehab expiră în luna septem
brie a acestui an.

TUNIS. A fost dat publicității 
un comunicat oficial potrivit că
ruia, în ultima săptămînă a lunii 
mai președintele Tunisiei, Bur- 
ghiba, va întreprinde o vizită ofi
cială în Algeria, la invitația gu
vernului algerian.

Aceasta este prima vizită pe ca
re președintele Burghiba o intre- 
orinde în Algeria.

CARACAS. Luînd cuvîntul in

Prezențe romînești
ROMA 9. Corespondentul Ager

pres transmite:
Acad. prof. Caius Iacob, șeful Ca

tedrei de hidrodinamică de la Fa
cultatea de matematică a Univer
sității din București, care se află în 
prezent in Italia, a tinut o conte 
rință la Facultatea de matematică 
a Universității din Roma, cu teme 
„Problematica lui Volterra Signoria 
și aplicarea sa in aerodinamică". 
Conferința a fost urmărită cu mult 
interes de oamenii de știință ita
lieni și de un public numeros.

Acad. Caius Iacob va ține con
ferințe și la Institutele politehnice 
din Torino și Milano.

Alegeri generale 
în Republica Panama

CIUDAD DE PANAMA 9 (A- 
gerpres).

Duminică se desfășoară în Re
publica Panama alegeri generale. 
Cu acest prilej urmează să fie a- 
leși președintele Republicii, vice
președintele și 42 de membri ai 
Adunării Naționale. La actualele 
alegeri pentru postul de președinte 
se prezintă șapte candidați, repre- 
zcntînd 19 partide politice, care 
au format diferite coaliții. Potrivit 
relatărilor agențiilor de presă, din
tre candidați) prezidențiali numai 
trei sînt considerați ca avînd șanse 
de victorie: Marco Robles, fost 
ministru în guvernul actualului 
președinte Chiarri, care se bucură 
de sprijinul coaliției partidelor gu
vernamentale, Arnulfo Arias, can
didat din partea partidului națio
nalist — care a fost președinte în 
anii 1939 și 1949 și de fiecare dată 
a fost răsturnat de la putere în 
urma unor lovituri de stat — pre
cum și Juan de Arco Galindo, re- 
prezentînd o coaliție a partidelor 
de opoziție.

state sudice și districtul Columbia, 
afirmă că „contrar susținerilor u- 
nor membri ai Senatului, în comu 
nitățile din sud există un sprijin 
real pentru proiectul drepturilor 
civile".

„Vocea fillbusterului a fost prea 
adesea considerată ca cea mai au
tentică voce a Sudului. Dar aceas
ta nu este adevărat", se spune în 
scrisore, în care se subliniază că 
numeroși albi din sud participă la 
lupta negrilor pentru drepturile 
lor. .

Camera Deputaților a Congresului 
Național al Venezuelei, deputatul 
Jose Olavarria, referindu-se Ia pro
gramul Alianței pentru progres, a 
spus că acesta nu face decît să 
sporească dependența economică a 
țărilor Americii Latine față de mo
nopolurile nord-americane.

Olavarria a condamnat politica 
de izolare economică a Cubei prac
ticată de S.U.A. El a cerut stabili
rea de relații diplomatice și econo
mice între Venezuela și toate ță
rile lumii.

NEW YORK. Un uragan de vio
lentă neobișnuită s-a abătut asu
pra micii localități Mount Clemens 
din Sudul statului Michigan. 11 
persoane au fost ucise și peste 100 
rănite. Zeci de copii sînt dați lipsă 
și părinții îngroziți aleargă pe 
străzi cerînd ajutor. Рэ o suprafa
ță de 3,2 km lungime și 1.2 km lă
țime distrugerile sînt masive. Pe 
lacul St. Clair din apropiere ura
ganul a provocat vîrtejuri de apă

Declarația ministrului de externe 
al биуапеі Britanice

NEW YORK 9 (Agerpres).
Comitetul special O.N.U. pentru 

examinarea aplicării Declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale a 
ascultat vineri pe Janet Jagan, mi
nistru de interne și secretar gene
ral al Partidului popular progresist 
din Guyana Britanică. Ea a criticat 
poziția Marii Britanii care refuză 
să acorde independenta țării sale 
și a afirmat că. Anglia este răspun
zătoare pentru înrăutățirea situa
ției din Guyana Britanică. Potrivit 
declarațiilor sale, „acțiunile sub
versive, inspirate din afară, au 
constituit un prilej pentru Anglia 
de a trimite noi trupe în această 
țară și de a folosi incidentele pen
tru a refuza să acorde indepen
dența"

Janet Jagan a cerut Comitetu

Situația din Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 9 (Agerpres).
Situația din Republica Domini

cană continuă să rămînă confuză 
în urma puternicelor . acțiuni gre
viste din ultimele zile. Agenția As
sociated Press anunță că vineri, pe 
străzile orașului Santo Domingo au 
reapărut cîteva mijloace de trans
port, ceea ce este interpretat ca 
un senina) al încetării grevei sa- 
lariatilor din transporturi. Asocia
ția șoferilor independenți a dat pu
blicității o declarație în care cere 
guvernului șă pună capăt represiu
nilor polițienești și protestează îm
potriva dizolvării asociației de că
tre guvern. In declarație se arată 
că muncitorii din transporturi vor 
continua să lupte pentru dreptu
rile lor.

Peste 3 000 de cadre didactice 
din 24 de orașe ale țării au decla-

încheierea sesiunii miniștrilor de externe 
ai fărilor Pieței comune

BRUXELLES 9 (Agerpres).
Sesiunea miniștrilor afacerilor 

externe ai Pieței comune a luat 
sfîr.șit vineri seara la Bruxelles. 
Potrivit relatărilor agenției France 
Presse. sesiunea s-a încheiat fără 
ca „cei șase" să poată cădea de 
acord asupra începerii tratativelor 
cu Nigeria care solicitase să i se 
acorde statutul de stat asociat. 
Dosarul urmează să fie reluat în 
discuție la 2 iunie.

Miniștri au hotărît să semneze 

care s-au ridicat la circa 10 metri 
înălțime.

LEOPOLDVILLE. S-a anunțat că 
17 deținuți congolezi din închisoa
rea situată in localitatea Mwene 
Ditu, în provincia Kasai, au murit 
asfixiați din cauza lipsei de aer în 
celulele lor deoarece polițiștii au 
astupat toate orificiile de teamă 
ca deținuții să nu evadeze. Alt’ 
cinci deținuți au fost găsiți în >).- 
re de inconștientă.

LONDRA. In Marea Britanie 
crește mortalitatea din pricina can
cerului. Anul trecut, potrivit date
lor publicate oficial, au murit de 
cancer 102 380 de persoane, dintre 
care 24 420 au suferit de cancer 
pulmonar în formă gravă.

PRETORIA. La Tribunalul din 
Pretoria continuă procesul intentat 
grupului de africani membri ai 
Congresului Național African si al 
altor organizații și partide cunos
cute pentru poziția lor antirâsistă. 
Printre aceștia se află Nelson Man
dela și Govan Bmeki, membri în 
conducerea partidului Congresului 
Național African din R.S.A. 

lui ca Națiunile Unite să reînno
iască propunerile cu privire la tri
miterea unui grup de experti în 
Guyana Britanică cu scopul de a 
contribui la elaborarea unei con
stituții care să prevadă acordarea 
independenței. După cum se știe 
guvernul englez a refuzat să per
mită ca un grup de experți ai 
O.N.U. în probleme constituționale 
să vină în această tară.

Răspunzînd la o întrebare, mi
nistrul de interne al Guyanei Bri
tanice a spus că știrile cu privire 
la existenta unor ciocniri rasiale 
în țara ei sînt cu totul neînteme
iate și a citat exemple din care 
rezultă că în organele conducătoa
re sînt reprezentanți atît negri cît 
și indieni. „Dacă nu vor fi luate 
măsuri — a spus ea — situația din 
Guyana Britanică ar putea să se 
înrăutățească".

t V 
rat Ia rîndul lor grevă, cerînd mă
rirea salariilor. Federația națională 
a cadrelor didactice a anunțat că 
în cazul in care revendicările for
mulate nu vor fi satisfăcute, săp- 
tămîna viitoare greva va deveni 
generală.

Intr-o cuvîntare radiodifuzată, 
președintele juntei guvernamen
tale, Donald Reid Cabrai, a amenin
țat că guvernul „va pedepsi cu se
veritate persoanele care participă 
la asemenea acțiuni subversive, in
diferent de calitatea și numărul 
lor". El a caracterizat greva cadre
lor didactice ca avînd „un evident 
caracter politic".

Potrivit relatărilor agenției Pren- 
sa Latina, pe străzile capitalei do
minicane continuă să patrulez? tru
pe și polițiști. ;

in curînd acordul comercial înche
iat între Piața comună și Izrael. 
Nu a fost luată nici o hotărîre în 
problema fuzionării celor trei e- 
xecutive europene (Comunitatea 
cărbunelui și oțelului. Piața comu
nă și Euratom-ul), precum și asu
pra extinderii împuternicirilor așa- 
numitului Parlament european.

Răspunzînd la întrebările cores
pondenților de presă, ministrul 
francez al afacerilor externe, Couve 
de Murville, a declarat că Franța 
nu este încurajată de atitudinea 
partenerilor ei din Piața comună 
pentru a face noi propuneri în ve
derea creării unității politice eu
ropene. El a spus că. întrucît pro
punerile guvernului francez în a- 
ceastă problemă au fost respinse 
de celelalte cinci țări membre ale 
C.E.E., acum este rîndul acestora 
sâ facă noi propuneri.

Noi restricții 
în Rhodesia de sud
SALISBURY 9 (Agerpres).
Autoritățile sud-rhodesiene au 

instituit la 8 mai restricții privind 
libertatea de alegere a domiciliu
lui unei serii de alti lideri ai par
tidului Uniunea poporului african 
Zimbabwe. După cum se știe, J. 
Nkomo. liderul acestui partid, a 
fost obligat să se stabilească într-o 
rezervație de la frontiera cu Mo- 
zambicul, avînd domiciliu supra
vegheat. Printre noii membri ai 
partidului supuși restricțiilor se 
află președinta secției de femei a 
partidului, J. M. Mangoma. Timp 
de șase luni nu are voie să se de
plaseze de la domiciliu ce i-a fost 
stabilit în localitatea Gwelo, din 
centrul Rhodesiei de sud.
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