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Sudură de carbon 
peste plan

In primele două luni din acest an, 
colectivul Fabricii de fire artificiale 
„Viscoza" din Lupeni a depășit sar
cinile la fire de mătase, sulfura de 
carbon, productivitate, producție glo
bală și a realizat însemnate econo
mii la prețul de cost

Organizîndu-și bine munca și în 
luna martie, filatorii din Lupeni au 
reușit ca pînă azi să producă mal 
mult de 4600 kg fire și 6100 kg sul
fura de carbon, peste prevederile pla 
nului. Cu sulfura de carbon produsă 
în cursul zilei de azi (la această sec
ție se lucrează fără întrerupere) sar
cinile de plan trimestriale la sulfura 
de carbon au fost îndeplinite.

LA U. R. U. M. P.

IN RITM SUSȚINUT
Uzina își trăiește viața din plin, cu 

intensitate. Acum, cind ne mai des
part puține zile de sfîrșitul primului 
trimestru al anului, oamenii își spo
resc și mai mult eforturile pentru ca 
o dată cu trecerea peste pragul ce
lui de-al Й-lea trimestru, să încheie 
un bilanț cît mai fructuos la fiecare 
capitol al planului de producție.

— In luna martie, ne informa in
ginerul șef al uzinei, tovarășul Tol- 

vay Alexandru, colectivului U.R.U.M.P. 
i-a revenit de executat un volum spo
rit de lucrări. Pentru minerii din Lu
peni și Aninoasa vom termina 750 
tone de stilpi de abataj, tot pentru 
mina Lupeni pregătim 25 de căru

cioare pentru transportul lemnului, iar 
pentru funicularul nou de la Aninoa
sa executăm 41 de cupe de funicular. 
Pe asemenea, pentru mina in deschi
dere Paroșeni pregătim un pod mo
bil necesar săpării unui puț. Vom 
mai produce 1200 tone de armături 
Т.Н., 240 tone piese de schimb, 130 
triburi flatișatt. Avem deci sarcini 
mari. îmbucurător e insă faptul că 
în executarea acestor produse am a- 
juris Ja avansuri mari. Bunăoară, la 
piese de schimb avem un avans de 
20 la sută/ la tuburi de aeraj de 50 
la sută, din armăturile Т.Н. am exe
cutat pînă acum deja 1000 de tone. 
Cu celelalte produse, respectiv uti
laje, sîntem, de asemenea în fază a- 
vansată: a finisajelor și asamblări
lor.

Faptul că activitatea uzinei asigu
ră satisfacerea cerințelor beneficiari
lor este rezultatul măsurilor tehnico- 
Organizatorice aplicate încă de la în
ceputul anului, în scopul perfecționă

Aspecte din activitatea
ceferiștilor 
Vagoane moderne 
pentru călători

Crearea unor condiții de călătorie 
cît mai bune se află în atenția or
ganelor C.F.R. In ultimul timp, în 
garniturile trenurilor accelerate 205 
și 206 au fost introduse vagoane noi, 
de mare capacitate. Noile vagoane de 
clasa a Il-a sînt construite în țara 
și se deosebesc de celelalte vagoa
ne atît prin aspectul lor exterior plă
cut cît și prin confortul asigurat că
lătorilor. De exemplu, interiorul va
goanelor este îmbrăcat cu material 
plastic de diferite culori, iluminarea 
este mult mai, plăcută, iar capacita

Șeful de echipă 
Sigheti Iosif (în 
fotografie) de la 
secția strungărie a 
atelierului mecanic 
al minei Lupeni 
are o bună califi
care profesională. 
Datorită acestui 
lucru,.. hărniciei ȘÎ 
conștiinciozității, el 
dă lucrări de 
înalta precizie și 
executate la timp.

rii procesului de producție și reali
zării ritmice a sarcinilor de plan. Să 
amintim doar cîteva din aceste mă
suri. In acest trimestru, în secția 
construcții metalice a fost dat în 
funcție un nou pod rulant de 20 de 
tone; pentru îmbunătățirea transpor
tului de materiale, s-a dat în func
ție un troliu în secția ce confecțio
nează armăturile Т.Н. Revizia și re
pararea preventivă a mașinilor unelte 
din secția mecanică, repartizarea ju
dicioasă a sarcinilor de plan pe sec- 
ții și echipe au fost alte măsuri ca

re au avut o influ
ență directă asupra 
realizării ritmice a 
sarcinilor de plan.

Ritmurile uzinei, 
exprimate de vuie
tul și mișcarea 
continuă ce domi
nă secțiile, sînt de
terminate însă de 
oamenii de - aici. 
Ritmurile cele mai 
înalte ale muncii 
au fost atinse în 
secția mecanică. 
Colectivul de aici a 
cîștigat diploma de 
secție fruntașă pe 
uzină pe anul 1964, 
iar pe primele două 
luni ale anului 
deține steagul de 
secție evidențiată 
în întrecere. Există 
toate premisele ca 
steagul să fie cîș
tigat și pe luna
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tea mai mare decît a vagoanelor de 
tip vechi, fiind în același timp și 
confortabile.

Mai multe trenuri 
marșrute

O atenție deosebită se acordă mă
ririi numărului de vagoane ce se ex
pediază cu trenurile raarșrute. In. fie
care zi, din stațiile Petroșani și Lu
peni pleacă cîte 4-5 trenuri marșrute 
cu destinația București, Craiova, 
Arad, Coșlariu ari Peștiș. Datorită 
muncii depuse, din totalul .încărcări
lor de mărfuri (față de 23,5 la sută 
planificat), un procentaj de 31,4 la 
sută a fost expediat în trenuri marș
rute.

Pentru munca 
ireproșabilă

Desfășurarea întregii activități a 
căilor ferate in cele mai optime- con
diții și fără eveniihente, - constituie 
o preocupare de seamă a ceferiștilor. 
Pentru răsplătirea acestei preocupări 
a fost înființat un nou sistem de pre
miere a. personalului, pentru mun
că ireproșabilă. Zilele trecute in toa
te unitățile de cale ferata din com
plex s-au plătit primele pentru mun
că ireproșabilă.

Sute de muncitori ceferiști din 
ramurile de mișcare, tracțiune .și va
goane ale cdinplexului ' Petroșani, 
care au muncit bine în cursul anu
lui 1964, au primit prime egale eu 
un salariu tarifar lunar. Astfel, nu
mai în stația Petroșani, s-au plătit 
peste 14Ș 000 tei drept prime pentru 
muncă ireproșabilă. Printre cei ce 
au primit prime se număra, ițnpie- 
gații de mișcare Basarab Simion, 
Constantinescu Teodor, Sucală Si
mion, luga lean, șefi' ’de pv’^vră 
Murăreț Dumitru, Ungur Ion II. ma- 
nevranții Marian Viorel. Murăreț Pe
tru, Oprean Vasile și alții;

martie. Doar, in primele două deca
de, secția a prelucrat în plus peste 
10 tone de piese de schimb: Maistrul 

prim Anghel Viorel, muncitorii Fabian 
Iosif. Straus Edmund, Svoboda ..Adal
bert, Lazăr Nicolae, Almășan Ioan, 
inovatori de frunte ai secției (secția 
e fruntașă pe uzină In mișcarea de 
inovații), împreună cu fruntașii in în
trecere Sereș Gheorghe, Boier An
ghel, Ciobanu Ștefan, Trifu Aurel și 
mulțt alții au pus umăr la umăr în 
realizarea unor produse de cea mai 
bună calitate. Inovațiile, inițiativele,

Muncitorii secției construcții metalice de la U.R.U.M.P. pregătesc pentru mina Paroșeni 
un pod de siguranță pentru săparea unui puț. iată echipa de lăcătuși a lui Hantz Eugen lu- 
crînd la asamblarea podului.

Plecarea unor delegații 
de peste hotare

In cursul zilei de -sîmbătă au pă
răsit Capitala delegații- de partid și 
guvernamentale, de stat, delegații ale 
unor partide comuniste, care au par
ticipat la funeraliile tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Delegația de partid și guvernamen
tală din R. P. Chineză condusă de 
Cin En-lai, vicepreședinte al C.C. al 
Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze. л

La plecare, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, Cor- 
neliu Mănescu, Mihail Florescu, Ghi- 
zela Vass, Ion Cosma, Dumitru 
Gheorghiu, Andrei Păcuraru.

☆

Delegația de stat din Franța con
dusă de Jacques Maretfe, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor, repre

Brigada, de Іа И 2
La șantierul de construcții - de lo

cuințe din Livezeni, primul „salt“ al 
fermometrului peste zero grade a de
clanșat efervescența obișnuită șantie
relor în timpul „sezonului". Se
sapă, se toarnă temelii, se zidește, se 
finisează. Timpul trebuie ajuns din 
urmă.

Brigada de zidari condusă de lie 
Mihai lucrează la blocul H 2, cu 40 
apartamente. Blocul abia a „răsărit" 
din pămînt. Zidarii au aici de lucru 
serios.

Un grafic afișat pe unul din pere
ții abia ridicați ai blocului, vorbește 
de la sine despre eforturile care se 

i cer de ia zidari în zilele acestea. Li

niile albe de pe grafic, trase in 
! dfeptul tezelor, de lucrări indică ter

minarea zidăriei pînă la sfîrșitul lu
nii martie. Cam puțin timp a mai 
rămas; înlîrZÎerea e evidentă. Să ve
dem ce spun membrii brigăzii de 
zidari.

Dincă Nicolae e unul din compo 
nenții de nădejde ai brigăzii. Șeful e 
dus cu niște treburi de normare pînă 
la birou așa că discutăm în lipsa 
lui. cu Dincă.

— Noi sîntem o brigadă tînără.

munca creatoare a întregului colectiv 
se concretizează în randamentele 
înalte ce se ating zi de zi la mași
nile secției.

In același ritm cu mecanicii, des
fășoară cu intensitate bătălia pentru 
terminarea comenzilor pe luna mar
tie. pentru încheierea trimestrului cu 
un bilanț cit mai bogat șl sudorii și 
lăcătușii secției construcții metalice. 
Sudorii din brigada lui Zavoicea 
Savu. lăcătușii din echipele conduse 
de Toth Iuliii, Barna Gheorghe, Pâ- 
nescu Pantilie, întregul colectiv e an
grenat intr-o pasionantă întrecere cu 
timpul pentru scurtarea termenului 
de execuție a comenzilor.

1. D.
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zentantul președintelui Franței.
Delegația a fost condusă la ple

care de Dumitru Simulescu, Pompi- 
liu Macovei, de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe,

☆

Delegația Partidului Comunist dfa 
Izrael: Samuel Mikunis, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Izrael.

La plecare a fost condus de tova
rășii Dumitru Coliu, Ion Cotoț, Con
stantin Lăzărescu.

☆

Delegația Partidului Comunist din 
Grecia condusă de Apos toi os Grozos, 
președintele C.C. al P.C. din Grecia.

Delegația a fost condusă la pleca
re de tovarășii Leonte Răutu, Ilie Ver- 
deț, Constantin Lăzărescu. de acti
viști de partid.

(Agerpres)

Și ca existență pe șantier și ca me
die de vîrstă. Cel mai bătrîn dintre 
noi are treizeci și doi de ani. Tim
pul de pînă acum ne-a ținut în loc, 
dar nu ne speriem. Am ajuns deo 
camdată să ridicăm un nivel la un 
tronson numai în două zile, ceeace 
înseamnă cam 45 mc de zidărie, pe 
zi. Și asta acum, la început, cîtld 
încă nu sîntem bine puși pe picioa
re. Ne-am propus să recuperăm întîr- 
zierea cauzată de timp, pînă la 15 
aprilie, dar dacă așa stau lucrurile 
atunci mai cîștigăm o zi sau două 1

Din cine, e formată brigada aceas
ta care și-a asumat o sarcină așa 
de grea ? Ilie Mihai, cel care con
duce brigada, a învățat meseria pe 
șantiere, tot aici in -Valea Jiului. A 
Țnvățăt-o sub supravegherea i tui, 
Dincă. Așa că se poate spune că 
„ucenicul" l-a întrecut pe meșter. 
Dincă nti-i supărat pentru aste. Din 
contră.

Brigada are 18 oameni, din care 
numai 10 sînt calificați. Ceilalți ur
mează școala de calificare acum, iar 
practica meseriei o fac în brigadă.

Nici Dincă și nici Ilie nu sînt 
zgîrciți în împărtășirea cunoștințelor 
la ceilalți. Așa învață meseria Topan
Iacob, așa învăța și Dolha Ion. Pe 
acesta din urmă l-am mai întîlnit 
cu cîteva luni în urmă. Era șeful li
nei brigăzi de săpători. S-a încadrat

I. CIOCLE1
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Unde mergem azi ?
• Incepînd cu ora 9, pe stadio

nul din Petroșani se vor desfășura 
întrecerile de handbal în 7 organi
zate de S.S.E. Petroșani.

• Pe pîrtiile din masivul Straja- 
Lupeni se vor desfășura întrecerile 
de schi din cadrul etapei regionale 
a Spartachiadei de iarnă a tineretu
lui.

• La ora 14. stadionul din Pe
troșani va găzdui întîinirea de fot
bal dintre Știința Petroșani-Unirea 
Hațeg, din cadrul primei etape a 
campionatului regional.

• Tot pe același stadion se va 
desfășura, la. ora 16, meciul de 
rugbi Știința Petroșani-Știința Cluj.

• Pe stadionul din Lupeni va 
avea loc meciul de fotbal dintre 
Minerul și Știința Timișoara.

• Stadionul din Aninoasa va găz
dui meciul din cadrul campionatu
lui regional de fotbal dintre Mine
rul din localitate și Minerul Vulcan, 
iar stadionul din Petrila pe acela 
dintre Preparatorul-Aurul Zlatna.

• Sala Teatrului de Stat oră 19 
— „Titanic vals“ de Tudor Mușa- 
tescu, în interpretarea actorilor Tea
trului de Stat — Valea Jiului.



STBAGUE ROȘO

LA CLUBUL DIN LUPENI

Expoziția de grafică șl acuarele — 
losif Tellmann

Pe eeraaeh cimmatoyfaior din P«*ro;ani

„GALAPAGOS”

Nelipsită din calendarul artistic lo
cal, expoziția de artă grafică și acua
relă — losif Tellmann, organizată în 
acest sfîrșit de martie, vine să confir
me o strădanie devenită deja tradi
ție în decursul anilor, întru desfăta
rea iubitorilor de frumos din Lupani.

Pentru a șasea oară în ultimii ani, 
amatorul de artă grafică și vizitato
rul simplu își îndreaptă deopotrivă pa
șii, în’ această dimineață, spre sala de 
expoziții a clubului din localitate, un
de, sub auspiciile Uniunii artiștilor 
plastici șl Fondului plastic din R.P.R., 
are loc deschiderea expoziției cuprin- 
zînd cele mai recente luerâri ale ar
tistului grafician losif Tellmann, in
structor al cercului de artă plastică din 
cadrul clubului.

Membru al Uniunii artiștilor plas
tici din R.P.R. din anul 1959, artis
tul grafician pe lîngă activitatea de 
îndrumare în rîndul amatorilor mem
bri ai cercului de artă plastică — își 
sintetizează an de an activitatea 
creatoare în expoziții personale, cu 
scopul de a prezenta periodic produc
ția artistică celui mai exigent critic 
— publicul cunoscător al acestui gen 
de artă.

Prezenta expoziție permite să se în
trevadă seriozitatea și simțul plin de 
răspundere cu care autorul lucrărilor 
expuse caută să dea expresie artistică 
temei sondate de ani de zile — viați 
nouă a minerilor din Valea Jiului sub 
toate aspectele.

Meșter iscusit al dăltiței de gravat,

Trei volume noi
în colecția „Luceafărul"

.CtrwMte de iarnă* 
de Gabriela Melinescu

Năzuind să-și contureze o fiziono
mie lirică proprie, Gabriela Melines
cu a izbutit de pe acum să obțină, 
fa ceea ce scrie, citeva sunete ale ei. 
Ш1 timbru caracteristic după care o 
putem recunoaște chiar și în poeziile 
ma! puțin realizate, dar nu mai pu
țin personale.

Poezia Gabrielei Melinescu, o poe
zie inundată de lumină, o poezie a 
setei frenetice de viață, a francheței și 
generozității, un patetism al afirmă
rii impetuoase, romantice, sentimente 
cure înauflețesc, de altfel, întreaga 
creație a generației tinere de astăzi. 
Ge i s-ar putea cere poetei este o 
îmbogățire a registrului, o înmulțire a 
coardelor care vibrează în cîntecelc 
cale. Deocamdată o singură dimensiu
ne umană e afirmată în toată plenitu
dinea : cea erotică.

.S t î n c •"
c?e Constantin Pascu

Originar de pe meleagurile Aradu
lui, tînărul prozator, în prezent teh
nician mecanic în Timișoara, mani- 
feată înclinații pentru narațiunea de 
tip analitic, practicată de Marin Pre
da și Eugen Barbu. De la primul se 
simte preferința pentru ironia vehicu
lată. aluziv și pentru eroii predispuși 
spre disimulare, iar de la al doilea, 
cultul pentru epicul trepidant și pen
tru metafora explicată mai mult la

O nouă operetă
Iubitorii de operetă din Valea Jiu

lui își amintesc cu plăcere de spec
tacolele prezentate în anii țrecuți de 
Către formația de operetă de pe lin
gă clubul muncitoresc din Petrila. Pe 
bună dreptate se întreabă acum iubi
torii acestui frumos gen de specta
col ce s-a întîmplat cu formația de 
operetă din Petrila. A dispărut așa... 
fără urmă sau le pregătește vreo sur
priză. Nu, n-a dispărut. A făcut doar 
o pauză... puțin cam lungă după ul

bun cunoscător al vieții minerilor, 
avfad o tangență organică cu sursa 
de inspirație, losif Tellmann, printr-o 
iiiuncă asiduă, plină de neobosite cău
tări a făcut ea viziunea artistică pro
prie să prindă contururi tot mai în
drăznețe pe placa de lemn sau lino
leum.

Lucrările expuse acum, spre deose
bire de cele din anul trecut, nu sfat 
constituite fa cicluri, ci atestă o în
drăzneală demnă de lauda in alege
rea tehnicii execuției pentru o redare 
cît mai variată ca formă a temei, pur- 
tind amprenta unui stil propriu fa pli
nă ascendență.

Dacă anul trecut artistul ne-a de
fectat cu o șarjă de xilogravuri cu 
un generic sobru ales, anul . acesta 
predomină fa exclusivitate iinogravu- 
rlie, abordînd tematica sub un unghi 
mai general. Gravurile „Miner", „Fată 
cu porumbel” și „Tînăra” ne prezintă 
un stil cunoscut din expozițiile pre
cedente. Această trăsătură nu este 
însă generală.

Printre lucrările expuse aici ob
servăm cu satisfacție un mod nou — 
rezultat al perfecționării continue — în 
arta concepției și execuției. Gravurile 
„Mișcare" și „Șezînd" sînt forme noi 
de exprimare a temei, conținutul fiind 
exprimat printr-o construcție intere
santă de linii arcuite pe un fond dăl
tuit cu multă migală, aidoma unei 
dantele decorative, care anihilează 
oriee perspectivă de monotonie în in
terpretarea lucrărilor.

medul liric. Intențiile de caracterizare 
a personajelor cu ajutorul limbajului 
cotidian, prevăzut cu anumite înflori
turi argotice și cu expresii mai „tari", 
indică și ele o anumită ucenicie la 
școala autorului romanului „Groapa".

Situat fa zilele unei constelații atît 
de prestigioase, Constantin Pascu are 
toate șansele să-și croiască fa viitor 
un drum al său, vrednic de interesul 
cititorilor. Volumul „Stînca" apare ca 
o carte de vizită ce nu poate inspira 
decît încredere.

„Ulirasentimente"
de Adrian Păunescu

Adrian Păunescu face parte dintr-o 
generație foarte tînără și foarte în
zestrată. O mare receptivitate în fața 
realului, o vitalitate intensă și măr
turisită aproape programatic, o can
doare gravă, un curaj artistic plin de 
promisiuni sînt caracteristicile comune 
ale unor poeți care n-au ieșit încă 
total din adolescență cum ar fi: Con
stanța Buzea, Ana Blandiana, Gabrie
la Melinescu sau loan Alexandru, Ion 
Pop etc. O astfel de înflorire a spiri
tului juvenil în poezia romînească — 
anunțată de neuitatul Labiș — con
stituie unul dintre fenomenele cete 
mai semnificative ale literaturii noi, 
consecință fertilă a instaurării socia
lismului fa țara noastră. Important nu 
e atît faptul că toți acești poeți sînt 
tineri, cît că versurile lor reprezintă 
o expresie lirică a însăși psihologiei și 
conștiinței juvenile, resimțite ca pur
tătoare de valori autonome.

timul speciacol prezentat cu „Vînt 
de libertate" de Dunaevski. Acum 
însă ea se află în toiul repetițiilor cu 
o nouă operetă. Este vorba de 
„Mam-zelle Nltouche" (Domnișoara vul
pe) de un compozitor francez.

Sub îndrumarea tovarășului Vasile 
Hașeganu, tinerii artiști amatori pe- 
teileni se pregătesc de zor și speră 
ca noua operetă să vadă lumina ram
pei încă la începutul verii' aces
tui an.

O surpriză neașteptată rezervă vi
zitatorului prezența la această expo
ziție a unor lucrări de acuarelă, gen 
cu totul nou în activitatea artistului. 
Imbrățișînd această vastă latură a ar
tei plastice, autorul prezintă spre con
fruntare cu publicai primele încercări 
îndrăznețe în acuarelă, rezervînd un 
rol însemnat culorilor în sublinierea 
temei.

Dacă unele din acuarele nu poartă 
un stil propriu artistului, lucrările 
„Cielame", „Portret de femeie", 
„Flori de cîmp" și „Portret de miner" 
oferă garanția reușitei în încercările 
promițătoare și în acest sens.

Faptul că anii noștri, ani fa care 
cultura și arta cunosc o dezvoltare 
fără precedent, au adus și pentru gra
ficianul losif Tellmann putința de 
afirmare atît pe plan intern —• pre
zent mai la toate expozițiile de stat 
de artă grafică — și internațional — 
participant la Expoziția de artă plas
tică a țărilor socialiste de la Mosco
va din anul 1958-1959 — dovedește 
cu prisosință că activitatea sa crea
toare își trage seva dintr-o lume pli
nă de realități, realitatea noastră so
cialistă.

Tiberiu KARPAT1AN

Cititori noi
Biblioteca clubului muncitoresc din 

Lenea dispune de un volum de a- 
proape 15 200 cărți. Anul acesta nu
mărul lor va crește, după cum crește 
și numărul cititorilor. Numai de la 
începutul acestui an au împrumutat 
cărți de la biblioteca de aici peste 
750 cititori.

Pe lîngă cititori mai vechi ai bi
bliotecii ca Navradi losif, Chirîac 
Vladimir, Prosner Caro! și alții au 
fost înregistrați cititori noi. Amintim 
dintre aceștia pe Cseka Iosif, Bartha 
Gheorghe, Borș Hristache, Ciolea Au
relia, Nemeș loan, Mic Ioan, Calda 
Gheorghe și alții.

Turneul violonistului 
Ion Voicu

Violonistul Ion Voicu, artist al po
porului, a plecat în Finlanda, unde 
va susține mai multe concerte și re
citaluri, după care își va continua 
turneul în Danemarca.

(Agerpres) |

Cortina s-a ridi
cat ușor, dezvă
luind privirilor a- 
tente ale spectato
rilor sala unui tribunal. Pe un
scaun cu spătar, o femeie intre 
două virste meditează adine. In 
urma unor relații amoroase, Cori
na, fiica ei a încercat să se sinu
cidă, dar doctorii au salvat-o. An
drei, fratele Corinei a apucai și el 
pe căi greșite, ca și cealaltă soră 
a lui.

Femeia își face un proces de 
conștiință. Vorbește încet, mai mult 
pentru sine:

— Da. Sini medic pediatru. Am 
trei copii, li iubesc foarte mult. Și 
toți au suferit de pe urma mea.

Judecătorul încearcă inlr-una s-o 
consoleze, s-o readucă la realitate:

In sala arhiplină, spectatorii sint 
numai ochi și urechi. Pe scenă, ar
tiștii amatori își rostesc replicile 
clar, curgător, se străduiesc să se 
integreze cît mai bine in roluri.

Cu procesul literar „E vinovată 
Corina?" de Laurențiu Fulga s-au 
prezentat artiștii amatori cimpeni 
la faza intercomunală a celui de-al 
JV4ea festival bienal de teatru 
„I. L. Caragiale", ținut recent in 
sala căminului cultural din Bănifa.

Tema piesei o constituie drama 
unei familii, destrămarea ei, rătă
cirile soțului și ale celor trei fii, 
procesul de conștiință pe care și-l

Filmul „Galapagos" este o produc
ție a studiourilor din R.F. Germană 
și va rula la cinematograful „Repu
blica" începînd cu data de 31 mar
tie.

La 3-400 fcm de coasta vestică a 
Americii de Sud, pe linia Ecuatoru
lui, se afli insulele de origină vul
canică Galapagos, aparținînd de sta
tul Ecuador. Cu 130 de ani în urmă, 
Charles Darwin a descoperit pe aces
te insule o specie de reptile ce da
tează de milioane de ani. In mod fi
resc s-a născut întrebarea: cum au 
ajuns aceste animale preistorice să 
trăiască în insulele vulcanice Gala
pagos, de o dată mult mai recentă ? 
In urma cercetărilor s-a constatat că 
animalele provin din America da Sud 
și au fost aduse aici de curentul 
Humboldt.

Filmul ne prezintă vegetația și ani
malele acestor insule, socotite o ade
vărată minune a naturii. Astfel, te
renuri sterpe, alternează cu pămîn- 
turi cu o vegetație extrem de redusă, 
precum și cu regiuni înverzite și pre
sărate cu flori minunate. Lumea ani
matelor acestor insule e foarte bogată

„Întâlnire cu spionul66
Aparatele radar ale postului de gră 

niceri de pe coasta Mării Baltice sem
nalează un obiectiv neidentificat zbu- 
rînd la mică altitudine. In pădurea 
din apropierea coastei e descoperit ca
davrul unui cioban ucis în mod mis
terios. Mesaje cifrate încep să fie 
transmise prin posturile radioamatori
lor.

din film.O secvență

Cercetările pentru depistarea și prin
derea spionilor sînt încredințate ofi
țerilor de securitate Kres și Baczav.

Ce legătură există între spionul 
lansat cu balonul pe coasta mării 
și frumoasa Maria, care emite clan
destin mesaje radiofonice după un

rJjăn ЦепІІ pE
face mama și soția Maria Serafim, 
reîntoarcerea soțului și restabilirea 
IMștei căminului. De aceea piesa 
este actuală și deosebit de instruc
tivă și educativă. Distribuția a cu
prins pe soții Maria și Nicolae 
Pătrășcoiu, Maria Musca. Ioan Lo- 
mănar, Rodica Mileti, Elena Lo-

CARNET

găscu. Ana Orunță, Victoria Zgir- 
cea, Pavel Gheorghe.

Au urcat apoi scena artiștii ama
tori bănițeni cu piesa „Zmeoaicele".

Deși pregătirea acestei piese in
spirată din viața satului coopera
tist a impus o muncă asiduă, ea 

' a fost prezentată cu măiestrie și 
dezinvoltură de către artiștii ama
tori din Bănița. Prin ținuta și ver
va lor artistică, prin stăpinirea de 
sine și mobilitatea scenică, prin pă
trunderea cu maturitate a rolurilor, 
ei au cules sufragiile unanime ale 
spectatorilor, iar juriul le-a acor
dat pe merit premiul l la faza in
tercomunală a celui de-al IV-lea 
festival bienal de teatru „1. L. Ca- 
ragiede".

ți diferită, cuprinzînd viețuitoare spe
cifice tuturor paralelelor .pămmtului, 
de la Ecuator pînă în Antarctica. Pe 
țărm, puzderie de păsări de apă, fla
mingo, pelicani, cormorani, pescăruși, 
păsări — fregate, albatroși etc., din
tre care majoritatea trăiesc în colonii. 
Pe rocile bătute de soarele ecuatoru
lui, trăiește leguanul verde — o rep
tilă ce împrumută culoarea frunze
lor. Alături de el, crabii roșii și broaș
tele țestoase elefant, ce ating virata 
de sute de ani.

Animalele și păsările arctice ea 
foci, morse și pinguini, aduse de 
același curent, s-au adaptat întru to
tul climei ecuatoriale, în care sînt 
nevoite să-și ducă viața. Cea mai 
mare curiozitate a naturii acestor in
sule o prezintă o mică pasăre ase
mănătoare ciocănitoarei, care își pro
cură hrana folosindu-se de o unealtă: 
un bețișor care o ajută să scoată lar
vele de insecte din scoarța copacilor.

Pătrunzînd în lumea păsărilor și a 
animatelor de pe aceste insule, do
cumentul ne oferă date prețioase și 
deosebit de interesante despre viața 
lor.

cod secret ? Ce reprezintă numele lo
calităților din biletul lăsat de Maria 
pe banca din parcul Lazienki ?

Posedînd toate caracteristicile unui 
film de spionaj-intrigă complicată, 
acțiune antrenară și plină de sur
prize, filmul „Intîlnire cu spionul" se 
bucură de o interpretare valoroasă, cu- 
prinzfad nume de artiști binecunoscute 

spectatorilor ca Beata Tyskiewicz, L 
Machowski, Stanislav Mikulski și Sta
nislav Niwinski.

Filmul rulează la cinematograful 
„7 Noiembrie" începînd de miercuri 
31 martie.

І&еи-ііИі
S-au remarcat prin jocul lor 

sobru, natural, competent soții 
Văduva — Maria și Constantin, 
soții Mezdrea — Angela și Vasile, 
Dumitru Mirescu, Elisabeta Nico
lae. In mai—iunie artiștii amatori 
din Banița se vor prezenta la con
cursul orășenesc. Va fi un concurs 
mai sever și, ca atare, cere mai 
multă pregătire. Bănițenii știu a- 
cest lucru și procedează in conse
cință. Repetițiile continuă cu asi
duitate.

Deși s-au străduit din răsputeri 
și au prezentat un spectacol mult 
gustat de public, cimpenii au tre
buit de astădată să se mulțumeas
că numai cu locul II.

In cadrul aceluiași concurs a e- 
voluai și formația de teatru a că
minului cultural din Dilja, care a 
ocupat locul III cu piesa „Mașina 
de scris". Jiețenii s-au situat pe 
ultimul loc, cu citeva scene din a- 
pera marelui dramaturg I. L. Ca- 
ragiale.

Tuturor le adresăm felicitări pen
tru frumoasele spectacole prezen
tate, pentru munca lor de cultura
lizare a satului și le dorjm succes 
in activitatea de viitor.

D. G.
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VIATA PE PARTIP

Calitatea invățâmintulu î de partid 
pe primul plan al preocupărilor
In perioada ce a trecut de ia înce

putul anului școlar, organizațiile de 
partid de la mina Vulcan au obținut 
unele rezultate bune în desfășurarea 
învățâmîntului de partid. Cercurile și 
cursurile de învățămint cuprind 798 
membri și 147 candidați de partid, 
precum și 154 tovarăși din activul fără 
de partid. De relevat că toate cercu
rile sînt cu lecțiile Ia zi, ședințele de 
învățămint desfășurîndu-se pe baza 
graficului de ținere a convorbirilor: a 
crescut și nivelul de expunere al lec
țiilor și ăt seminariilor. Frecvența 
cursanților la învățămint s-a îmbună
tățit, de asemenea. Merită evidențiat 
în această privință exemplul cercu
rilor conduse de propagandiștii Crișan 
Ioan, Constantinescu M., Rusu Vasile, 
Popescu Gheorghe, în cadrul cărora 
frecvența cursanților a ajuns la 75-90 
la sută.

Rezultatele în îmbunătățirea desfă
șurării învățămfntului sînt rodul spo
ririi răspunderii majorității organizați
ilor de bază față de îndrumarea pro
pagandiștilor, față de participarea 
'cursanților la activitatea cercurilor și 
cursurilor.

De relevat că lecțiile precum șî pla
nurile de seminarii sînt verificate în 
prealabil de către membri ai birouri
lor organizațiilor de bază și chiar de 
către membri ai comitetului de partid. 
De asemenea, la ședințele de învăță- 
mînt, ori expuneri de lecții sau semi
narii, participă cu regularitate res
ponsabilii cu munca de propagandă 
din cadrul birourilor. Pentru preocu
parea continuă ce au manifestat-o față 
de îiivățămînt merită evidențiate mal 
ales organizațiile de partid din cadrul 
sectoarelor II. III. VIII. In aceste 
sectoare s-au obținut cele mai bune 
rezultate în privința îmbunătățirii frec
venței cursanților și a ridicării conți
nutului învățâmîntului de partid.

In perioada ce a trecut de
la deschiderea anului de învă-
țămînt, toate orgattîzațîîle de bază iuj ideologic al învățfimîntultii, asigu- 
au analizat în adunări generale des
fășurarea învățămîntului de partid iar 
în luna februarie învățămîntul a fost 
analizat chiar într-o ședință plenară 
a comitetului de partid. Cu prilejul

In numărul 4747 
din 23 ianuarie al 
ziarului „Steagul 
roșu", a apărut 
microfoiletonul „Buturuga mică.."

Buturuga de care se vorbea, se 
numea distribuitor de apă caldă. 
Constructorii au venit, au scos bu
turuga din calea lor (adică au in
stalat distribuitorul) și au plecai. 
A nălbi buturugă I Cum au plecat 
constructorii, ea a răsărit din nou. 
E adevărat că nu se mai numește 
distribuitor de apă caldă, dar asta 
n-a schimbat cu nimic lucrurile. 
Locatarii din blocurile racordate la 
centrala termică nr. 4 (50—61) din 
cartierul Livezeni tot nu pot face 
baie. Nu pot, pentru Că le stă bu
turuga în cale. De dala 
buturugă „proprietate" 
Oscilăm între a o numi 
sau lipsă de răspundere, 
e cam același lucru. Să vedeți: La - 
sesizarea ziarului, șantierul de in
stalații s-a făcut lunire-punte și a 
instalat distribuitorul. „Numai bi
ne și-au zis locatarii. Centrala are 

asta e o 
a l.L.L. 
nepăsare 
De fapt

Trenul de persoane 2 095 Craiova-Petroșanl se strecoară pe sub 
stîncile defileului condus cu dibăcie de mecanicul Solomon Constantin,

plenarei s-au scos însă în evidență 
și o seamă de deficiențe, a căror în
lăturare este necesar să stea în cen
trul atenției birourilor organizațiilor 
de bază și a membrilor comitetului de 
partid. La mina Vulcan sînt o sea
mă de cercuri și cursuri de învățămint 
în cadrul cărora frecvența cursanți- 
lor mai lasă de dorit. In cercurile 
conduse de propagandiștii Vasiliit C„ 
Cornea Nicolae, Radu Nicolae și 
altele frecvența e de abia de 40-55 la 
sută. Cea mai slabă frecvență o au 
cercurile din sectoarele L III și IX. 
Răspunzători față de această situație 
sînt în priniul rînd birourile organi
zațiilor de bază, care nu au luat mă
suri eficiente împotriva cursanților ca 
Aradi Wilhelm, Pall Avram, Moară 
Gheorghe, Bîrsan Ilie, Frățilă Silviu, 
Dănilă Pavel care nu frecventează cu 
regularitate învățămîntul, vin nepregă- 
tiți la ședințele cercurilor, neglijîndu-și 
totalmente obligațiile statutare de a-și 
îmbogăți în continuu pregătirea poli- 
tico-ideologică. Faptul că : învățămîn
tul de partid nu se ridică încă în 
toate cercurile la nivelul cerințelor se 
datorește șl unor propagandiști ca 
Duna loan, Cotoară Victor, Ilieș Zaha- 
ria, Vasiliu Costache, care își negli
jează pregătirea personală și nu par
ticipă la ședințele de instruire ce se 
organizează de către cabinetul de 
partid.

Îmbunătățirea continuă a frecventei, 
ridicarea răspunderii cursanților «i a 
propagandiștilor față de studiul indi
vidual sînt cerințe de prim ordin față 
de asigurarea unei calități corespun
zătoare învățâmîntului.

In pregătirile ce le fac în vederea 
încheierii anului școlar organizațiile 
de partid, comitetul de partid al mi
nei au obligația să satisfacă pe de
plin aceste cerințe, să militeze efec
tiv pentru îmbunătățirea conținutu
lui de idei, pentru ridicarea n ivelii-' 

rînd însușirea tezelor de bază ale 
marxism-leninismului, ale documente
lor de partid de către toți cursanții.

O altă, „buturugă mică“
două boilere a 3 000 l capacitate 
fiecare. O cadă de baie are cam 
150 l. Capacitatea unui boiler a- 
sigură. apa caldă pentru 20 apar
tamente, două boilere — 40 de a-

însemnare
parlamente. Tot la două ore — 
timp necesar pentru încălzirea a- 
pei în boiler — se poale da apă 
caldă pentru un bloc cu 40 apar
tamente. Deci problema e rezolva
tă. Ura! Vom face baie...".

Rezolvată ? Băieți creduli I 
„buturuga mică răstoarnă 
mare", alunei „socoteala de
nu se potrivește cu cea de la... 
l.L.L", Tot nu se poate face băiet 
Nu se poate, pentru că fără apara
tele de contracurent, care încălzesc

Dacă 
carul 
acasă

In buna funcționare a instalațiilor minei, electricienii au un cuviiit greu de spus.
In fotografie, echipa de electricieni condusă de șeful de echipă Popa Ilie, de la sectorul VIU al minei Аиі- 

noasa, controlează un releu de la tabloul de comandă al puțului principal de extracție.

BRIGADA 
DE LA H 2 Vești din țările socialiste

(Urmare din pag. l-a)

de 
s-au 

vechi meseriași din 
la

zi
p'*

de bunăvoie sub „egida" altui șef de 
brigadă ca să învețe meseria de zi
dar. Și o învață cu sîrguință. după 
cum afirmă Dincă. „Noi, mai spune 
Dincă, vrem ca frecare membru al 
brigăzii să se ridice la nivelul 
cunoaștere a meseriei Ia care 
ridicat cei mai 
brigadă: fiecare să poată deveni 
rîndul său un șef de brigadă".

Cît am stat la punctul de lucru, 
dul a mai crescut cu o palmă 
conturul unui tronson al blocului. 
Timpul va fi cu siguranță, ajuns din 
urmă I

Mai aruncăm o privire pe gra- 
'fic. Termenul de predare c la 30 
iunie. Meșterul Dobrescu. cel care 
răspunde de bloc, surprinde privirea 
aceasta și ne spune:

-i Treceți pe la noi prin iunie. 
Atunci ne vom plimba prin aparta
mente în finisaj I

— Vom mai trece, desigur.

apa în numai cl- 
teva minute, fo- 
chiștii nu dau dru
mul la apă caldă,

încearcă să-i dea. „Nu se 
— justifică ej. Și așa e. 
se poată cină nici nu s-a 

poată cînd

Nici nu 
poate 1“ 
Cum să 
încercat ? Cum să se 
fochiștii nici nu cunosc regulile de 
funcționare a instalației ?

„N-are pompă de retur" — spu
nea un fochist. Ce pompă ? Ce re
tur ? Apa caldă menajeră nu mal 
face nici un retur. După ce a fost 
folosită trece direct in canal. Mă
car ailt ar trebui să știe și fochis
tul. Dar nu știe și nici nu încear
că să afle. Nu-l lasă buturuga 
(destul de mare!) din munca l.L.L. 
De-ar pieri odată!

Buturugă mică, mare,
Piei din munca cui te are. 
Piei, de nu vrei să te scot 
Eu, cu rădăcini cu tot.

TEM. IONESCU

Cărți de știință
La Editura științifică se află sub 

tipar cărți de actualitate, din diferite 
domenii ale științei, accesibile unui 
cerc larg de cititori.

Dintre acestea fac parte „Istoria 
mecanicii" de Ștefan Bălan și Igor 
Ivanovici, „Matematica și informația" 
de S. Guiașu și R. Theodorescu, pri
mul volum din „Istoria matematicii 
romînești" de G. Andronie, „Introdu
cere în Filozofia matematicii" de St. 
Korner. „Geometria distractivă" de 
I. I. Perelman șî „Cum rezolvăm o 
problemă" de G. Polya.

Se află în curs de apariție, din a- 
celași domeniu, „Fizica microcosmo
sului" de К. I. Sceolkin și .fizica 
pentru toți" de L. Landau, laureat

bazinul 
s-a ex- 

! lignit.

bazin

din nordul Boemiei :
50 milioane tone de 
mai mult deoît în perioada 
Minele din acest 
utilaj modern.

ProducȘie triplă 
de cărbune

In cursul anului trecut. în 
carbonifer 
tras peste 
de trei ori 
antebelică, 
dispun de

57 tipuri noi 
de tuburi

La Anșan, cel mai mare centru si
derurgic al R. P. Chineze, au intrat 
în producție de/ la începutul acestui 
an 57 tipuri noi de tuburi, printre ra
re tuburi din aliaj de oțel pentru, in
dustria constructoare de- mașini, to-, 
buri pentru prospectări geologice, tii- 
;buri rezistente ia coroziune pentru 
industria chimică și tuburi speciale 
pentru autovehicule.

Numărul noilor tipuri de tuburi 
produs anul acesta la Anșan repre
zintă de pe acum două treimi din nu
mărul de sortimente noi de tuburi 
produse în decursul întregului an 
1964.

ЛѴ RITM SUSȚINUT
(Urmare din pag. l-a)

In secția reparații mecanice, prin
tre corpurile uriașe ale mașinilor mi
niere aflate în reparație, l-am tnlîl- 
nit pe șeful secției, inginerul Niță 
Gheorghe, discutînd ca aprindere cu 
un grup de muncitori. Subiectul dis
cuției : terminarea alt mai urgentă a 
unui banc de probă și rodaj pentru 
locomotivele electrice. Este Unii din 
măsurile aflate la 
linia strădaniilor 
îmbunătăți mereu 
țiilor — obiectiv 

ordinea zilei 
colectivului 

calitatea 
central al

pe 
de a 

repara- 
întrece-

rii. In afara succeselor obținute, co-

Volum sporit de mărfuri în magazine
Primul trimestru a! anului a mar

cat noi succese în activitatea comer
cială din Valea Jiului: cantități în-

sub tipar
al premiilor Nobel și Lenin, cunoscut 
autor de lucrări de popularizare a 
științei.

Din biologie va apare în ctirînd 
cartea lui Victor Săhleanu „Chimia, 
fizica și matematica vieții". Iot în 
curs de apariție se află volumele .In 
lumea moleculelor gigant" de R. Mi- 
hall, care familiarizează pe cititori 
cu istoria, realizările și perspectivele 
de viitor ale chimiei macromolecu
lar® și „Homocromie și mimetism" de 
prof. C. Bogăescu și Ștefania Boldov

Zilele acestea va intra în librării 
volumul intitulat „Despre previziunea 
științifică", culegere de studii sem
nate de oameni de știință din dife
rite domenii de' specialitate.

(Agerpres)

Clădire», 
fără ferestre

iii construcția unei noi întreprin
deri din orașul Gorki s-a renunțat 
la ferestre, deoarece pereții clădirii 
sînt alcătuiți dintr-un nou material 
de construcție care permite trecerea 
luminii, denumit stekloprofilit. Acest» 
este folosit deja cu succes pe o se
rie de șantiere, 
sau de nuanță 
construiți pereți 
re lumina trece

Din stekloprofilit alb 
albăstrie și roz sînț 
despărțitori prin c«- 

cu ușurință.

combinatUn mare 
chimic în construcție 

■— In apropiere de orașul Vrața — 
R. P. Bulgaria -- sc construiește-țțn 
mire combinat ehWr,'care 'Va' folosi 
ca materie primă de bază rezervele 
de gaze naturale existente în regiu
ne. In acest scop a fost 
o conductă de gaze lungă 
cu diametrul de 350 mm, 
combinatul va primi zilnic 
metri cubi de gaze.

constr llftfi 
de 19 ton, 
prin care 
un тййи

încheie primul trimestru cu • 
experiență îndeosebi în do- 
specializării echipelor pe o- 
și genuri de lucrări, irltensi- 

controlului tehnic inierfaze de

lectivul 
bogată 
meniul 
perații 
ficării
operații etc. Prin valorificarea aces
tei experiențe de către întregul colec
tiv de muncitori pi maiștri, secția iși 
va ridica activitatea pe trepte și mei 
înalte ale vredniciei, va satisface in- 
tegral exigențele minerilor față de 
calitatea reparațiilor.

Mai repede, mai bine, mai trainic 
— iată cuvintele ce însuflețesc între
gul colectiv al uzinei In lupta pentru 
noi succese în întrecere.

semnate de bunuri industriale au 
desfăcute către oamenii muncii 
bazinul nostru carbonifer.

In perioada celor aproape 3

fost 
din

luni
de zile, unitățile comerciale de des
facere au fost aprovizionate cu 120 
buc. frigidere „Fram", 1020 buc. a- 
parate de radio. 30 magnetofoanț, 
200 plkup-uri, 20 000 buc. discuri 
de muzică ușoară și populară, 2 000 
buc. reșottri electrice, 9 vagoane de 
vase emailate, 2 vagoane porțela
nuri, 35 motorete „Carpați", 440 
mașini de gătit. 275 buc. sobe de 
încălzit emailate. Mărfurile sosite 
prin I.C.R.M. Petroșani au fo»t 
livrate cu promptitudine către ma
gazinele O.C.L. Produse industriale, 
ele fiind în prezent în marea lor ma
joritate vîndute deia populației.

Pentru trimestrul al doilea din a- 
cest an. în cadrul I.G.R.M.-ului vor 
sosi noi cantităti de asemenea pro
duse. în special din domeniul electro- 
tehnic și de uz gospodăresc, oare 
vor fi desfăcute către populație.
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împotriva folosirii ac câtrc s. i. A. 
a gazelor toxice in Vietnam

Declarația guvernului 
R. D. Vietnam

HANOI 26 (Agerpres).
In cadrul unei conferințe de presă, 

care a avut loc la Ministerul Aface
rilor Externe al R. D. Vietnam s-a 
dat publicității o declarație a guver
nului R. D. Vietnam în care se con
damnă folosirea de către S.U.A. a 
gazelor toxice în Vietnamul de sud.

Guvernul R. D. Vietnam, se spune 
în declarație, face apel la toate gu
vernele și popoarele să condamne cu 
severitate această brutală și flagran
tă încălcare a normelor de drept in
ternational.

Guvernul R. D. Vietnam cere ca 
guvernul S.U.A. să înceteze de îndată 
folosirea de gaze toxice în Vietnamul 
de sud. să pună capăt războiului a- 
gresiv pe care îl poartă acolo, să-și 
retragă toate trupele și armele, să 
înceteze, actele de război împotriva 
R. D. Vietnam, să respecte și să a- 
plice în mod corect acordurile din 
1954 de la Geneva cu privire la 
Vietnam.

Nota guvernului sovietic 
adresată S. U. A.

MOSCOVA 27 (Agerpres).
Ministerul Afacerilor Externe al 

U.R.Ș.S. a adresat la 26 martie o 
notă Ambasadei S.U.A. la Moscova 
în care se arată că „Guvernul so
vietic condamnă cu hotărîre folosi
rea gazelor toxice de către Statele 

- Unite ale Americii împotriva popu
lației.’ Vietnamului de sud“.

„Guvernul S.U.A. știe, desigur — 
se. arată în notă — că folosirea ga
zelor sufocante, toxice și a altor gaze 
asemănătoare este interzisă de mult 
și condamnată cu hotărîre de po
poarele lumii.

Guvernul sovietic așteaptă ca gu
vernul S.U.A. să chîbzuiască în mo
dul cel mai serios asupra răspunde
rii pe care și-o asumă recurgînd la 
o acțiune atît de .inumană ca folosi
rea armei chimice și să ia măsurile 
necesare pentru a se pune capăt de 
urgență folosirii substanțelor toxice 
în Vietnamul de sud".

„O încălcare flagrantă 
a normelor dreptului 

internațional"
BELGRAD 27 (Agerpres).
In legătură cu folosirea gazelor 

ȘTIRI SPORTIVE
Pe stadionul „23 August" din Capi

tală se va desfășura astăzi primul cu
plaj interbucureștean de fotbal din ca

drul returului campionatului republican. 

In primul joc, de la ora 14, Steaua 

întîlnește pe Progresul, după care se 

va disputa partida dintre liderul clasa-

★ ★

Astăzi, duminică, în sala Dinamo 
din Capitală se vor desfășura urmă
toarele partide din cadrul campiona
tului categoriei A la volei : Dinamo 
București — C.S.M.S. Cluj (femi
nin); Metalul București — Combina-

•йг ★

BELGRAD 27 (Agerpres).
Turneul internațional feminin de 

șah de la Belgrad a continuat cu 
disputarea unor partide întrerupte și 
amînate. Șahista romînă Elisabeta 
Prilihroniade a repurtat două victorii

★

BELGRAD 27 (Agerpres).
Șahiștui maghiar Forintos. cu 4 

puncte, și o partidă întreruptă, este 
fioul lider al turneului internațional

toxice în Vietnam, agenția Taniug a 
fost autorizată să declare că „guver- 
nul iugoslav condamnă acțiunile a- 
gresive ale S.U.A. îndreptate împo
triva suveranității și integrității teri
toriale a Republicii Democrate Viet
nam". „Guvernul iugoslav condamnă 
în modul cel mai energic folosirea 
gazelor toxice ca o încălcare flagran
tă a normelor dreptului internațional, 
cei care le folosesc asumîndu-și răs
punderea pentru toate consecințele 
posibile".

Declarația C.C. al P.C 
din Japonia

TOKIO 27 (Agerpres).
Intr-o declarație dată publicității 

de cea de-a doua plenară a C.C. al 
P.C. din Japonia se spune: „Con
damnăm și protestăm împotriva ac
țiunilor agresive ale imperialismului 
S,U.A. de lărgire a războiului și a- 
gresiunii din Vietnam și de creare a 
unei grave primejdii de război în 

. întreaga Asie".
In parcul Hibiya din Tokio a avut 

loc un miting la care au participat 
circa 10 000 de persoane care au 
protestat împotriva acțiunilor S.U.A. 
în Vietnam.

Interpelare 
în Camera Deputaților 

și în Senatul italian
ROMA 27 (Agerpres).
Numeroși deputați italieni din par

tea partidelor social-democrat, socia
list, democrat-creștin și liberal, l-au 
interpelat în Camera Deputaților și 
în Senat pe ministrul afacerilor ex
terne al Italiei în legătură cu acțiu
nile pe care le-a întreprins sau inten
ționează să le întreprindă guvernul 
în legătură cu folosirea gazelor toxi
ce în Vietnam.

Printre deputății care au formulat 
întrebări în această problemă se află 
Mauro Ferri (socialist), Mari Tanassi 
(social-democrat), Piccoli și Folc.hi 
(democrat-oreștini).

Declarația guvernului 
R.P.D. Coreene

PHENIAN 27 (Agerpres).
După cum transmite Agenția Cen

trală Telegrafică Coreeană, guvernul 
R.P.D. Coreene a dat publicității o 
declarație, în care exprimă „hotărîrea 

meniului, Dinamo și echipa Rapid, cla
sată pe locul trei.

In țară, etapa a treia a returului 
programează partidele: Știința Craiova 
— Știința Cluj; Farul Constanța — 
Steagul Roșu Brașov; U. T. Arad — 
Dinamo Pitești; C.S.M.S. lași — Mi
nerul Baia Mare; Crișul Oradea — 
Petrolul Ploiești.

*

tul Poligrafic București (feminin); 
Semănătoarea București — Știința 
Petroșani (masculin); Steaua Bucu
rești •— Minerul Baia Mare (mascu
lin).

(Agerpres)

*

în fața iugoslavelor Stadler și'Kures, 
iar Bilek a învins-o pe Konarkowska. 
Pe primul loc în clasament se află 
Bilek cu 10 puncte, urmată de Po- 

lihroniade 8 puncte (2).

★

masculin de la Sarajevo. II urmează 
Polugaevski, Suetiri și Cirici cu cîte 
4 puncte fiecare. 

sa de a acorda poporidui frate viet
namez orice formă de ajutor material 
și moral, inclusiv arme, dînd astfel 
un răspuns activ declarației recente 
a Comitetului Central al Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud". Declarația anunță de ase
menea, hotărîrea guvernului R.P.D. 
GctWie de a luă „măsuri pentru tri- 
niiterea de voluntari în Vietnamul 
de si'.d, în momentul în care Frontul 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud va cere acest lucru".

In declarație se spune că manevrele 
S.U.A. „reprezintă o gravă amenin
țare pentru pacea din Asia și din lu
mea întreagă” și se cere ca guver
nul S.U.A. să pună imediat capăt 
războiului agresiv împotriva poporu
lui vietnamez, să-și retragă toate tru
pele și armamentul din această re
giune și să respecte cu strictețe a- 

-wrdurile de la Geneva din 1954.
Problema sud-vietnameză, se subli

niază în declarație, trebuie să fie re
zolvată de însuși poporul sud-viettia- 
mez.

Noi lupte în Congo
LEOPOLDVILLE 27 (Agerpres).
Agențiile de presă semnalează noi 

lupte intre trupele guvernamentale 
congoleze și mercenari, pe de o par
te, și forțele răsculate din această 
țară. Unul dintre conducătorii mer
cenarilor albi, Mike Hoare, a decla
rat că in cursul zilei de .25 martie 
au avut loc ciocniri de amploare în 
regiunea orașului Avoa. De ambele 
părți, au fost înregistrate pierderi.

mii ginii al [eiluilol
COLOMBO 27 (Agerpres).
Noul guvern al Ceylonului, condus 

de Dudley Senanayake, lider al Par
tidului de dreapta, a depus sîmbătă 
jurămînțul în fața guvernatorului ge
neral al Ceylonului. William Gopalla- 
wa. Cabinetul este alcătuit din 17 
membri și include — pe lîngă repre
zentanții Partidului Național Unit — 
reprezentanți ai Partidului federal, 
Tamil și ai „Partidului ceylonez so
cialist al libertății" (gruparea dizi
dentă din fostul partid guvernamen
tal Sri Lanka Freedom, condusă de 
Charles de Silva). Primul ministru 
Senanayake, deține, de asemenea, și 
portofoliile apărării și afacerilor ex
terne.

BUDAPESTA. După cum anunță 
agenția М.Т.1., în urma tratative
lor dintre delegațiile R. P. Ungare 
și R. P. Chineze, la Budapesta a 
fost semnat un acord între cele 
două țări cu privire la schimbul 
de mărfuri și plăți pe anal 1966.

Acordul prevede lărgirea consi
derabilă a schimbului de mărfuri 
în comparație, cu anul 1964.

ALGER. Vineri an sosit în capi
tala Algeriei, la invitația președin
telui republicii Ben 
Bella, cosmonauții 
sovietici Valentina
Tereșkova și An
drian 'Nikolaev.

TUNIS. La Turns s-a anunțai o- 
ficial că guvernele Venezuelei și 
tunisiei au hotărtt să stabilească 
relații diplomatice.

CARACI. Un avion de pasageri 
„DC-3“ s-a prăbușit, vineri, la 300 
km de orașul pakistanez Peshawar. 
Toate cele 22 de persoane aflate 
la bord au murit. Cauza acciden
tului nu este cunoscută.

BRAZZAVILLE. Agenția France 
Presse anunță că Fulbert Youlou, 
fostul președinte al Republicii Con

Plenara С. C.
MOSCOVA 27 (Agerpres).
La plenara C.C. al P.C.U.S., L. 1. 

Brejnev, prim-secreiar al C.C, al 
P.C.U.S., în numele prezidiului a 
prezentat raportul „Cu privire la mă
surile urgente pentru dezvoltarea 
continuă a agriculturii sovietice".

După dezbateri pe marginea rapor
tului, plenara C.C. ai P.C.U.S. a a- 
doptat o hotărîre, prin care aprobă 
măsurile prezentate cu privire Ia dez
voltarea agriculturii și însărcinează 
organele de partid și de stat să ia 
hotărîri corespunzătoare și să le a- 
plice în viață.

Plenara C.C. al P.C.U.S. a hotă- 
rît ca K. Mazurov, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Bielorusîa, membru 
supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., să fie trecut în rîndurile 
membrilor Prezidiului C.C. al P.C.U.S.

Rezultatele alegerilor pentru sovietele locale 
din U. R. S. S.

MOSCOVA 27 (Agerpres).
La Moscova s-a anunțat oficial că 

la alegerile în sovietele locale de de
putați ai oamenilor muncii, care au 
avut loc între 14' și 21 martie, în cele

Plini sesiune 9 taiiioiui Иаііааііоі Unite
oenlrn coiert

NEW YORK 27 (Agerpres).
La sediul O.N.U. au fost comuni

cate principalele puncte aflate pe or
dinea de zi a primei sesiuni a comi
tetului Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare, organism alcătuit 
din 55 de membri și creat ca urmare 
a Conferinței Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvoltare de la Ge
neva. Comitetul urmează să se întru-

0 rezoluție a Parlamentului european 
de la Strasbourg

STRASBOURG 27 (Agerpres).
In ultima zi a lucrărilor sale, Par

lamentul european de la Strasbourg 
a adoptat o rezoluție în care critică 
suprataxa stabilită de guvernul bri
tanic asupra importurilor, calificînd-o 
drept un exemplu care nu trebuie ur
mat în momentul cînd se încearcă o 
liberalizare a comerțului mondial. In

go (Brazzaville) pină la evenimen
tele din august 1963, a evadat din 
închisoarea de la Brazzaville, unde 
fusese internat după doborîrea sa 
de la putere.

CARACAS. Poliția venezueleană 
a anunțat că este în căutarea a doi 
cetățeni austrieci care ar fi impli
cați în asasinarea fostului călău 
nazist, Herbert Cukurs, al cărui

In citeva rînduri
cadavru a fost găsit într-o ladă 
la Montevideo.

VIENA. Tribunalul din Graz a 
condamnat la 15 ani. închisoare pe 
Friedrich Lex, care a făcut parte 
din poliția nazistă în timpul celui 
de-al doilea război mondial. Lex a 
fost acuzat de participare la asa
sinarea a mai multor zeci de mii 
de evrei în regiunea Tarnopol.

MASERU. In protectoratul en
glez Basutoland a început un nou 
val de arestări în rîndul refugia- 
ților din Republica Sud-Africană.

al P. C. u. S.
El a fost numit, apoi, de către Pre
zidiul Sovietului Suprem, prim-vice* 
președinte al Consiliului de Miniștri, 
D. Ustinov a fost ales membru su
pleant al Prezidiului și secretar al 
C.C. al P.C.U.S. In legătură ou a- 
ceasta, ulterior, Prezidiul Sovietului 
Suprem l-a eliberat din funcția de 
prim-vicepreședinte ai Consiliului de 
Miniștri și de președinte al Consiliu
lui superior al economiei naționale 
a U.R.Ș.S. L. Iliciov, care acum cî- 
teva zile a fost numit locțiitor al 
ministrului afacerilor externe, a fost 
eliberat din funcția de secretar al 
C.C. ail P.C.U.S.

Prezidiul Sovietului Suprem l-a 
numit pe V. Novikov ca vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri și 
președinte al Consiliului Superior al 
Economiei Naționale a U.R.S.S.

15 republici sovietice au participat 
141 973 374 de persoane, adică 99,93 
la sută din numărul total al alegă
torilor. In toate sovietele locate au 
fost aleși 2 010 303 deputați.

si MM
nească la 5 aprilie. Printre cele 14 
puncte incluse pe agendă figurează: 
pregătiri inițiale în vederea celei 
de-a doua Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare ce 
va avea loc în anul 1966, delimita
rea regulilor de procedură și terme
nilor de referințe pentru comisiile 
subsidiare și alcătuirea programului 
de lucru pe anul 1965.

continuare, rezoluția cheamă țările 
Pieței comune să adopte, în mod pro
gresiv, o politică comercială comu
nă înainte de 31 decembrieY*969. A- 
ceastă politică este necesară, In pri
mul rînd, în tratativele angajate la 
Geneva între membrii G.A.T.T. în 
cadrul cunoscutei „Runde Kennedy".

După cum relatează presa sud-afri- 
cană, recent, în Basutoland, au fost 
arestați patru refugiați.

RABAT. Surse oficiale din capi
tala Marocului au făcut cunoscut 
că tribunalele din Rabat. Casablan
ca și Fez au pronunțat vineri, 249 
de condamnări la închisoare — pe 
termene variind între două săptă- 
mini și șase luni — împotriva per
soanelor arestate în cursul inciden

telor care au a- 
vut loc în aceste o- 
rașe la începutul 
săptămînii.

BONN- La 27 martie, președintele 
R. F. Germane, Heinrich Lubke. l-a 
numit pe Karl Weber, deputat eres- 
tîn-democrat, în funcția de ministru 
al Justiției R. F. Germane.

Karl Weber, de profesie avocat, 
este în virstă de 67 de ani.

LIMA. O expediție alcătuită din 
20 de persoane a dispărut într-o 

regiune din Peru a fluviului Ama
zoanelor. Trei persoane au fost gă
site înecate. Se crede că întreaga 
expediție a fost înghițită de valurile 
riului Mamiri.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s Petroșani, sir. Republicii nr. 56. Td. interurban 322, . automat 269. Tiparul i I.PJL Subunitatea Petroșani 40 369


