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FRUMOSUL
LA EL ACASĂ

împrejurul blocului mai predo
mină încă atmosfera de șantier. 
Dar, cum pășești pe prima treaptă 
de la intrare și arunci o privire 
înăuntru, ai impresia că fiecare 
lucru care împodobește și înfru
musețează casa scărilor, își are 
locul lui stabilit de multă vreme. 
Aiîl de bine s-a instalat aci pe 
scară bunul gust și dorința de 
frumos. Unde e scara aceasta ca
re merită atîiea aprecieri ? Intr-un 
bloc care nu e locuit decit de el- 
teva luni: scara a П-a din blocul 

» nr. 5$ din cartierul Livezeni.
„Să facem o casă frumoasă — 

au zis constructorii — în care să 
se îmbine armonia culorilor cu ar- 
т. іійа liniilor". Și au făcut-o! „Să 
, fit o scară model" — și-au pro- 

j **pus locatarii cînd au intrat in 
casă. Așa s-a născut, din dorința 
unanimă, propunerea de a face 
din scara lor o scară model. Mli- 
nUe harnice ale gospodinelor au 
început să coasă perdele pentru 
intrări, pentru ferestrele de pe ca
sa scării, pentru ușile de la intra
rea în apartamente. Mîinile gospo
darilor au confecționat rame pen
tru tablouri, suporturi pentru ghi- 

cu flori Și acum casa scării 
respiră prospețime și parcă te in- 

4 vită: poftim și îndărătul perdelu- 
țelor de la intrarea în aparta
mente...

Pe scara aceasta locuiesc mun
citori de la mina Aninoasa și din 
alte, întreprinderi. După ce și-au 
făcut o scară model, au mai fă
cut curățenie și în jurul blocului. 
Plnă se vor amenaja spațiile libe
re în jur, nu se cade să fie Ungă 
casă gunoaie sau resturi de mate
riale de construcții.

Responsabilul scării — Vuierich 
oflla — e un om înaintat in 
vîrstă, dar plin de vioiciune și de 
inițiativă. Locatarii de pe scară, 
la rîndul lor, sint dornici de fru
mos și întreprinzători. Gospodinele 

^,. Sitescu Maria, Șaran Ecaterina, 
Pușcașu Ica, Vuierich Maria și al
tele au fost mereu în fruntea a- 
cestor acțiuni de înfrumusețare. 
Locatarii de pe scara Il-a a blocu
lui 59 au făcut un lucru pentru ca
re oricine îi poate lăuda.

Poftiți și dumneavoastră pe sca
ra lor și veți vedea frumosul la 
el acasă.

I. CIOCLEI

Activitate in
tensă pe șantie
rul noului că
min al Școlii 
profesionale Pe
troșani.

Tînăra muncitoare Naș Domnica, din clișeu, se situează mereu în 
fruntea întrecerii socialiste ce se desfășoară în subsecția răsucit a Fabricii 
de fire artificiale din Lupeni. Ea este purtătoare a insignei hărniciei ne 
anul 1964 și luptătoare consecventă pentru fire de cea mai bună calitate.

FAPTE, MUNCĂ POLITICĂ,
In munca politică pe care comitetul 

de partid al minei Lupeni o desfășoară 
în vederea mobilizării colectivului la 
realizarea sarcinilor de plan și a an
gajamentului anual de întrecere, pre
sa ocupă un loc important. Ziarul 
este așteptat cu interes pentru că el 
ține mereu vie atenția asupra sar
cinilor puse de partid, mobilizează 
colectivul spre noi înfăptuiri.

Dar pentru ca ziarul să-și îndepli
nească acest rol, el trebuie difuzat 
larg și la timp.

La mina Lupeni însă, difuzarea 
presei este lăsată la voia întâmplă
rii, neglijată. .Din această cauză, aici 
ziarele pătrund foarte slab: pe 
luna aprilie, la mina Lupeni, al 
cărui colectiv e format din peste 
5 000 de salariați, s-au făcut doar 
597 abonamente la toate ziarele co
tidiene, deci, 1 abonament < la 10 Oa
meni.

Și pe luna martie la mina Lupeni 
s-a difuzat un număr mult prea mic 
de ziare. Dar tovarășii din comitetul 
de partid al minei Lupeni, de la sec
ția de difuzare a presei Petroșani și 
de la Oficiul P.T.T.R. Lupeni n-au 
tras concluzii din această stare de 
lucruri. Ou cîteva zile înainte, de în
cheierea colectării de abonamente pe

NU NUMAI
luna aprilie, tovarășii care răspund 
de difuzarea presei la mina Lupeni 
erau foarte optimiști: în luna apri
lie, asigurau ei, fotul va merge stru
nă. Tovarășul litiu loan, instructor 
al comitetului de partid al minef Lu
peni, care răspunde direct de difu
zarea presei la această exploatare, 
avea o situație cu posibilitățile și

Difuzarea presei 
la mina Lupeni

necesitățile, de difuzare a presai pe 
sectoare. Tovarășul Bălan Marin, di
rigintele Oficiului poștal Lupeni, .ca
re, de asemenea, răspunde de difu
zarea presei în localitate, nu avea 
nici măcar atît. La sfîrșitul lunii, 
cînd colectarea de abonamente s-a 
încheiat, acești tovarăși și-au- expri
mat „regretul" că s-a făcut puțin, 
venind cu promisiuni pentru... luna 
următoare. Nu e lipsit da interes 
modul în care-se „preocupă" de di
fuzarea ziarului „Steagul roșu" diri-

In cadrul programului de dezvoltare 
a minei Vulcan un loc important îl 
ocupă lucrările prevăzute în planul 
de investiții pe acest an. iată cîteva 
mai importante : deschiderea orizontu
lui 420, pentru pregătirea exploatării 
stratelor din blocul III; deschiderea 
blocului X între orizonturile 535-590; 
deschiderea blocului ill — orizontul 
518; săparea puțului 3, pentru pre
gătirea deschiderii blocului I sub ori
zontul 480 și construirea noului de
pozit de exploziv al minei. Toate 
sint ooiective de o deosebită în
semnătate pentru dezvoltarea capaci
tății de producție a minei, ce se cer 
predate la timp. In ce ritm se des
fășoară lucrările de investiții ?

Pe lunile ianuarie și februarie sec
torul de investiții a rămas in urmă 
cu lucrările : planul fizic a fost rea
lizat doar în proporție de 74,8 res
pectiv, 75,6 la sută. Planul valoric 
de asemenea, nu a fost realizat decit 
în proporție de 79,8, respectiv, 73,4 la 
sută. Răminerea în urmă își găsește 
explicația în mai multe cauze din
tre care amintim: intemperiile luni
lor de iarnă, capacitatea redusă de 
haldare a sterilului în cadrul minei, 
greutățile întîmpinate în aproviziona
rea cu materiale (betonite și agre
gate), emanații de metan etc. Cum 
a fost și firesc, rămînerile în urmă 
din primele două luni au pus pe gîn- 
duri colectivul sectorului și chiar 
conducerea exploatării, impunind lua
rea de măsuri corespunzătoare. 
Și rezultatele n-au întîrziat. In 
luna martie, sectorul și-a realizat 
sarcinile Ia planul fizic în proporție 
de 170 la sută iar planul valoric în 
proporție de 145,2 la sută. In acest 
fel, colectivul: sectorului a încheiat 
prințul trimestru cu un bilanț mul
țumitor : planul fizic fiind realizat 
în proporție de 103 la sută, iar pia
nul valoric — 106,1 la sută. Stadiul 
lucrărilor se află în general,

gintele poștei din Lupeni ? întrebat

DISOUTHI 
cu cîteva zile înainte de sfîrșitul 
lunii martie care este situația colectă
rii de abonamente la ziarul local pen
tru luna aprilie la mina Lupeni, el a 
răspuns degajat:

— Vreo cinci sute.
Dar cînd s-au făcut totuși calcu

lele, numărul acestor abonamente 
abia trecea de cifra 100. In schimb, 
atît tovarășul Bălan Marin, cît și to
varășul litiu Ioan fac risipă de timp 
și energie, pentru a stabili ce trebuie 
să facă unul sau celălalt pentru di
fuzarea presei. Se reclamă faptul că 
tovarășul Bălan vine la mină ca un 
fel de inspector ca să amintească 
celor de aici că trebuie să-se facă 
abonamente. Tov. Bălan, la rîndul 
său, nu găsește chiar potrivit tonul 
cu care i se adresează tovarășii de 
la mină. In schimb, munca concretă 
pentru colectarea de abonamente e 
dată uitării. Nici tov. Bonea, șeful 
secției de difuzare a presei, nu ia 
măsuri de îmbunătățire a pătrunde
rii presei în acest important centru 
minier.

Asigurarea pătrunderii ziarului în 
măsura necesităților la mina Lupeni 
impune luarea unor măsuri organi
zatorice. Din fiecare sector al minei 
trebuie recrutați 2—3 difuzori volun
tari. care, cu sprijinul organizației de 
bază respective, să se preocupe de 
desfășurarea muncii politice pentru 
popularizarea presei și a revistelor. 

Zile de primăvară pe șantiere
Anotimpul favorabil de lucru a dat un nou avînt ac

tivității pe șantierele de construcții. In aceste zile, con
structorii din Petrila pregătesc începerea glisării unui nou 
bloc cu 9 etaie și 40 apartamente — blocul F 1. In 
ăcelași timp, se desfășoară cu intensitate lucrările la 
noua școală cu 16 săli de clasă, la blocurile E 6 și E 7 
avînd fiecare cîte 56 apartamente, precum și la cen
trala termică care va deservi noul cvartal.

In Vulcan, constructorii au terminat zilele trecute 
glisarea noului bloc D 13 cu 8 etaje și 72 apartamente, 
iar acum urmează să monteze planșeele pentru a se 
începe teneuirile și finisajele interioare. Totodată, au 
pus în lucru trei noi blocuri — E 1, E 2, E 3, fiecare 
cu 5€Ș apartamente — care urmează să fie predate în 
folosință în cursul trimestrului 111 din acest an.

Activitate intensă se desfășoară și pe șantierele din 
.Petroșani și Lupeni.

într-o situație bună. A fost be
tonat mai bine de jumătate din 
circuitul de transport la orizontul 420 
din blocul III. Se află în avans și 
lucrările de deschidere de la blocul 
X. Lucrările de deschidere din btocu! 
III, ce urmează a fi predate la sfîr
șitul trimestrului II, sînt și ele. în 
avans față de grafic. Orizontul a fost 
terminat rămînînd să se mai amena
jeze cca. 15 ml de remiză pentru 
locomotive și să se betoneze 5 ml 
de rampă la puțul 7 vest. Se află 
într-un stadiu avansat și lucrările de 
săpare și betonare a puțului nr. 3, 
iar depozitul de exploziv, ce are 
termen de predare 1 septembrie a.c., 
va fi predat cu o lună mai devreme.

Trimestrul II pune în fața sectoru
lui de investiții al minei Vulcan sar
cini : sporite. Planul fizic în ' cel 
de-al doilea trimestru crește cu • 7 
la sută, iar planul valoric cu 235 000 
lei. In vederea realizării integrale a 
sarcinilor de plan pe acest trimes
tru s-au luat măsuri corespunzătoare. 
Brigăzile ce execută lucrările de 
lărgire de la circuitul puțului 7 No
iembrie și din direcționala orizontului 
535 au fost dotate cu mașini de în
cărcat E.P.M.-2, la săparea puțului 3 
s-a introdus un greifer pentru în
cărcarea sterilului; s-a luat măsura 
ca galeriile simple să fie săpate de 
la început la profilul de betonare, în 
scopul sporirii vitezelor de betonare. 
Se fac pregătiri ca la săparea • cir
cuitului puțului 7 Noiembrie să se 
realizeze avansări medii de cel pu
țin 100 ml pe lună.

Deci sectorul se află pe un drum 
bun. Totuși, colectivul de aici mai 
are probleme a căror rezolvare va 
trebui avută în atenție și soluțio
nată într-un termen cît mai scurt. 
Sectorul este rămas în urmă cu ame
najarea definitivă (linii ferate, canale 
etc)‘ la diferite lucrări ca galeria 
direcțională din culcușul stratului*’S 
orizontul 535. circuitul puțurilor 1® 
Și 3 lă orizontul 480 și circuitul pu
țului 4 la orizontul 420. Se cer ttr- 
genfate și lucrările de săpare a sui
torului și canalului de aeraj de tai 
blocul III, canalului de aeraj din 
blocul I, suitorului de rambleu hi
draulic și galeriei direcționale din 
culcușul stratului 5 blocul X. Sînt 
condiții propice și pentru urgentarea

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)

Pe o stradă a Lupeniului întinerit.

Concursul cultural-artistic 
al pionierilor și școlarilor

Azi va avea loc în aula Institutu
lui de mine din Petroșani tradiționa
lul concurs cultural-artistic al pionie
rilor și școlarilor. La faza interșco- 
lară a concursului vor participa re
prezentanții celor cinci școli generale 
de 8 ani din orașul Petroșani.

Asemenea concursuri vor mai avea 
loc în orașele Vulcan și Petrila. Pri
mii clasați la fazele interșcolare vor 
participa la faza orășenească a con
cursului cultural-artistic al pionierilor 
și școlarilor.
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„O stea cade din cer“
Intre 14 și 18 aprilie, pe ecranul 

cinematografului „7 Noiembrie" va 
roia filmul „O stea cade din cer", 
producție ar studiourilor din Viena.

Intriga ușoară a filmului, presă
rată cu multe momente de umor, 
constituie doar un fundal pe care se 
profilează numere feerice de balet 
pe gHeafă executate de soliștii și ba
letul revistei pe gheață din Viena. 
In rolul principal, ca partener al 
marii patinatoare Ina Bauer, îl ve- 
d^țn pe Toni Seiler, triplu campion 
olimpic la schi, care realizează a 
performanță spectaculoasă.

iVilli Barsch și Arnold Klappe, di
rectorii a două trupe de balet pe 
gheață din Geneva, care-și fac re
ciproc o concurență sălbatică, se 
prezintă la bancherul Markus soiici- 
findu-i fiecare în parte să le finan
țeze revistele pe gheață. Mărkus 

O secvență din film.

sesizează ей ambele 'reviste' se 
aimt de lipsa linei patinatoare de 
mare vîlvă, al cărei nume să atragă 
publicul. Neputînd finarița decît una 
din reviste, Markus strecoară în con
tract o clauză care-1 face valabil nu
mai în cazul în care, în curs de o 
•âptămînă, o vor angaja pe vestita

„CÎNTÎND ÎN PLOAIE"
GînteCe vesele, dansuri, glume, pe

ripeții amoroase — toate axaie pe 
canavaua unor situații ce abundă în 
efecte colnice — iată în principal 
conținutul filmului american „Cfn- 
tînd în ploaie" ce va rula la cine
matograful „Republica" începînd de 
marți, 13 aprilie a. c. Filmul este

„Q (ie (lin <T) ii I о a v a“
GMecul incepu tin. Mai Intii 

s-au auzit ciorile ca un murmur, 
apoi acordeoniștii, după aceea, cele 
două țambale și mandoline. Și 
cind dirijorul a indicat „intrarea" 
contrabașilor și a tubei, ritinul se 
transformă îndată, devenind oloi, 
tumultuos.

40 de instrumentiști, cel mai „tî- 
rtăr" in etate de 8 ani, și cel mai 
„vlrstnic" de 15 ani, încă neimpli- 
niți, interpretau .Joc din Viișoa- 
ra", cea mai nouă piesă din reper
toriul formației. Melodia a fost 
culeasă de pe aceste meleaguri bir- 
lâdene de un metodist al Școlii 
populare de artă din lași și tot el 
a prelucrat-o.

— Mi-a plăcut cum ai cîntat — 
îi spun acordeonistului Mihai Po- 
stolache, din clasa 3-я.

— Eu vreau Să-l ajung și șă-l 
iiitrec pe Marcel Uncia lă — îmi 
răspunde copilul cu seriozitate și. 
cu cea mai deplină încredere in 
capacitatea sa.

— Și tu ai cintat frumos. — 
mă adresez Ticăl Stan, care a e- 
xeCutat solo o melodie la mando
lină.

— Mi-e dragă mandolina și tint 
cu plăcere, — replică ea. Și a- 
dăugă: „De cite ori văd în pro
gram că la radio sau la televizor 
clnlă Origore Kiazim, îl ascult cu 
mure atenție".

...Era în oara anului 1983. În
truniți la sfatul popular comunal,

----- ----------------- 

patinatoare beriineză Helga Held ca
re ar putea asigura succesul revistei.

Clauza este însă greu de îndepli
nit deoarece de cUrînd Helga se re
trăsese din concursul campionatelor 
europene de patinaj ^și era hotărîiă 
să nu mai practice acest spori decît 
pentru plăcerea ei. După o încercare 
nereușită de a o atrage pe Helga cu 
ajutorul nepotului său Heinz, un tt- 
năr aviator polisportiv, Willi Barsch 
recurge la un șiretlic: întrucît con
tractul prevedea angajarea Helgăi 
Held din Berlin, fără a menționa că 
era vorba de o patinatoare, el se de
cide să angajeze o beriineză oare
care cu același nume și apoi să-l 
oblige pe Markus să-l finanțeze. Ast
fel este angajată Helga Held, maestră 
croitoreasă specializată în costume 
pentru balet. Eă va pleca împreună 
cu Barsch și cu Heinz spre locali 

tătea1 еіѵе^іапй- Villar, unde Se afla, 
ansamblul de balet pe gheață. De 
aici încep o serie de încurcături care 
apoi ne dau posibilitatea să vedem 
evoluînd pe renumita patinatoare Ina 
Bauer și triplul campion olimpic ia 
schi Toni Seiler.

o comedie al cărei subiect reflectă 
strădaniile depuse de cineaștii de a- 
cum 30—40 de ani de a trece de la 
filmul mut la cel sonor. In el co
micul vizual se împletește cu cel au
ditiv, cu multe numere reușite de 
revistă, cuplete, scheciuri, musichăll.

președintele sfatului, președintele 
cooperativei agricole de producție, 
directorul căminului cultural, cadre 
didactice din comună puneau la 
cale constituirea ansamblului de 
copii. Elevii erau în vacanță, dar 
știau despre ce se discută la șe
dință. S-au gîndit să trimită acolo 
pe Oică Popa.

— Sînt „delegatul" copiilor, a 
spus el, și t>ă rog în numele lor să 
înscrieți în ansamblu pe toți elevii 
scolii.

In seara următoare, n-a lipsit 
de la cămin nici un elev, nici de 
la școala din VUșoara, nici din 
școlile satelor care aparțin de co
muna V Ușoara. Un reprezentant al 
casei regionale a creației populare 
din lași, altul de la Școală populară 
de artă din lași și un al treilea de 
ta comitetul raional de cultură și 
artă din Birlad au examinat candl- 
dații pină tîrziu noaptea și au selec
ționat in acest fel pe membrii an
samblului.

&

Se pare că dragostea pentru 
muzică este o pasiune de familie. 
Cazul Spătaru este concludent. In 
locul dirijorului. Aurel, care a ple
cat să-și facă stagiul militar, an
samblul este condus acum de fra
tele acestuia. Ion, care a urmat la 
București cursurile unei școli me
dii de muzică; alt frate, Vasile, 
elntă la țambal; Dumitru, ta acor

CHEMAREA VIEȚII
Г1 e două săptămlni e ta spital. 

Azi l-au adus in rezerva asta 
de ta ultimul etaj cu ferestre spre 
stradă. El a cerut Să-l mute aici. De 
aici vede cum lucrează băieții din e- 
chipa lui la blocul de peste drum. 
Camera In care stă li place. Totul e 
alb tn jur. l-a plăcut întotdeauna cu
loarea albă: florile albe, casele albe... 
Acum insă se simte rău, mai rău,ca 
in ultimele zile. Boala i s-a agravai 
brusc. Totuși vrea să măi guste încă 
— pentru a cita oară ? — bucuria 
amețitoare a terminării ultimului etaj. 
De douăzeci de ani simte mereu a- 
ceeași emoție tind termină ultimul 
etai

Se simte din ce în ce /nai rău. 
Respiră greu. Camera se face tot 
mai mică. Tavanul parcă s-a desprins 
și începe să coboare lint mieșortnd

CRONICĂ 
EDITORIALĂ

■ Printre lucrările recent apărute in 
Editura Academiei se numără primul 
volum din „Istoria limbii romîne". 
lucrare consacrată evoluției structurii 
limbii romlne de la origini pînă în 
zilele noastre. Volumul se ocupă de 
transformările structurale pe care le-a 
cunoscut limba latină de la origini pî
nă la formarea limbilor romanice. 
Evoluția limbii romîne va fi prezen
tată în următoarele patru volume.

• In aceeași editură a apărut recent 
lucrarea „Muzeul etnografic al Mol
dovei" de Oh. Iîodar. Lucrarea se 
oprește in mod deosebit la cea mai 
importantă secție a muzeului — sec
ția instalațiilor tehnice populare: 
Sîflt prezentate în lucrare numeroase 
reproduceri și detalii după piese rare 
care relevă procedee tehnice originale 
folosite în diferite faze de producție.

* Cu volumul „Despre stil și artă 
literară" de Tudor Vianu, Editura 
Tineretului deschide o nouă serie de 
lucrări care tratează probleme din 
diferite ramuri ale științelor umanisti
ce. Prima lucrare din această serie 
include printre altele studiile: ..Ori
ginile și funcțiile metaforei". „Mă
iestria stilistică". „Epitetul eminescian". 
„Categoriile estetice ale epitetului".

(Agerpres)

deon; iar sora lor. Rodica, este so
listă vocală. Pe tabelul formației 
mai figurează frații Geta și Vale
ria Bocait, Felicia și Elena Vădu
va, Gică șl Angela Popa,

Pe măsură ce elevii care, absol
vă clasa 8-a pleacă din ansamblu, 
sînt inlocuiți cu „cadre tinere".

De la primele melodii și pină la 
„loc din VUșoara", în repertoriul 
ansamblului au fost înscrise a- 
proape 100 de lucrări, învățate cu 
rîvnâ și interpretate cu pasiune de 
micii instrumentiști. Dirijorul se 
ocupă cu dragoste și migală de fie
care copil în palie; lucrează ore 
în șir la repetiții, fiindcă elevii 
vor să învețe mereu alte melodii. 
Munca metodică perseverentă, a- 
jutorăl permanent primit din par
tea unor specialiști de ta Conser
vatorul ieșan. de ta Filarmonica 
de stai din lași, de la casa regio
nală a creației populare, a dat 
roade îmbucurătoare: ansamblul 
de copii de la V Ușoară a trecui cu 
bine la cel de-al 7-lea concurs al 
artiștilor amatori, etapă după eta
pă și ajunglnd la faza finală de 
la București a fost premiat. Micii 
instrumentiști de la VUfoara du 
fost înregistrați pe discuri, forma
ția a prezentat concerte la radio 
și la televiziune.

A. MIREA 
Corespondentul „Agerprea 

In regiunea lași 

spațiul camerei. Coboară, coboară 
într-una...

iși пай dădu seama doar că sora 
plecase repede după medic.
• • a » ‘ e • • • • •

începu să-și revină. Auzi Un-
1 deva două glosări vorbind 

despre el. Încercă să-și încordeze 
auzul pentru a înțelege ce spun, 
dar era prea obosit și adormi.

Cînd se trezi, lingă el doi ochi li

SCHIȚA

itmbeau de sub o bonetă albă.
— Bună dimineața.
Zîmbi, apoi răspunse meet:
— Bună dimineața.
Se simțea mai bine. încercă să se 

scoale. Intilni privirea de sub boneta 
albă. Simpla dorință de a se mișca 
îl obosise. Închise ochii. Stătu așa 
o bucată de vreme, apoi îi deschise 
lor. Boneta albă era acum lingă fe
reastră. Ce culoare or fi avlnd ochii 
de sub bonetă? Nu-și putea aminti. 
Avea să observe mai tîrziu. întrebă:

— Cum e timpul afară, ce fac 
băieții ?

— Minunat t Băieții au ajuns la 
etafttl IV — i se răspunse.

Și ea ii urmărea pe constructori. 
O privi mai atent. 1 se părea că o 
cunoaște. Ea iși dădu seama de ăsta 
și-i zise:

— Și soțul meu lucrează în echi
pa, dumitale.

— Soțul dumitale ?
— Da, Oprea. El e soțul meu.
— Oprea ? Ei, și eu care nu-mi 

aduceam aminte de unde te cunosc. 
Pe semne am îmbătrânit de tot, 
glumi el.

P ămase pe ginduri. Oprea! 
Strașnic băiat! Zîmbi, adu- 

cindu-șl aminte cit a trebuit să-t lă
murească să se înscrie la școala se
rală. Devenise comod și zicea că nu

„Săptămîna cărții tehnice6
Intre 12—18 aprilie se va desfășu

ra, pe întreg cuprinsul țării, „Sâp- 
tămîna cărții tehnice". In această pe
rioadă în marile uzine din țară vor 
fi organizate standuri și expoziții 
de cărți tehnice, iar în librării vitri
ne speciale.

La Biblioteca Centrală Universi
tară din București va fi amenajată

PEWTttt CEI MICI
ln zilele de 12 și 14 aprilie, în 

sala Teatrului de Stat din Petroșani 
vor fi prezentate, în matineu, două 
spectacole pentru copii. Teatrul de 
Stat de păpuși Alba-Iiilia prezin'ă.' 

Biblioteca de la Gasa pionierilor din Petroșani este vizitata zilnic de 
numeroși cititori. Fotografia înfățișează un aspect de la bibliotecă. £tțiva 
pfenieri își aleg volumele prefirate. T '

poate face jațd. Acum e în clasa a 
IX-a. Și cind te gîndești ce zvăpăiat 
era la început. Acum lucrează bine, 
cu pasiune. Се-or face oare băieții ? 
Avea impresia că in lipsa lui n-au 
să mai poată face față ca pină acum 
întrecerii, deși acea încredere in ei. 
Iși pusese tot sufletul tn educarea 
lor și reușise. Dar era cti 0 mitrtiă 
care nu crede că fiul ei — acum 
matur — poate face ceva fără aju
torul ei. Zise ;

— Aș vrea să-i văd.
— Se poare; să ridic puțin paiul. 
Femeia cu bonetă albă ti ridici 

patul. Acum el putea privi afară.
— Au vrut si ei să vină să te 

vadă, dar nu li s-a dat voie.
— Vrei să-i strigi să se uite în

coace ?
i— Nu-i voie să strig, dar o să te 

caute. Ei știu că ești la fereastra 
asta. Făcu semn cu mina unui băiat 

^din bloc, care privea spre spifâl 4« 
cesta înțelese semnul și le spate șl 
celorlalți. Soția lui Oprea mută pă- 
tut lingă fereastră ca băieții sâ.4 
poată vedea. El ridică mina in semn 
de salut. Apoi strînse de două ori 
pumnul. Asta însemna: blocul va
fi gata cu zece zile mai devreme? 
Un zidar strînse palma pumn de 
patru ori. Aha, cu douăzeci de zile... 
Bun. mă băieți. Bun. Băieții făcu
seră semne soției lui Oprea să-'i spu
să „ceva" meșterului. Ea iși aminti 
despre acel „ceva" și-i zise:

— S-a scris iarăși la ziar despre 
echipă: Spune că este un colectiv 
puternic și aSfa datorită dumitale

pi zîmbi. hfu, nu numai ei au 
învățat de la el L-au învă

țat și ei multe. L-au învățat Să fie 
iarăși tinăr. Fiecare învață astăzi 
ceva de la celălalt. Și el mai are de 
învățat. Cind se va întoarce din nou 
la eit... Și deodată îl cuprinse o do
rința puternică de a trăi, cum nu mai 
cunoscuse pină atunci.

D. .MĂGURĂ 
student

o mare expoziție de cărți tefe.dce, 
însumînd circa 1 000 de titluri dintre 
cele mai reprezentative lucrări publi
cate de Editura tehnică.

Editura tehnică, care aniversează 
în acest ari 15 ani dc existență, a 
publicat 3 700 de titluri intr-un tiraj 
de peste 19 milioane exemplare.- ' 

(Agerprea) 

în premieră pe țară, spectacolul In
titulat ,.Nu prea Albă ca zăpada și 
Motanul descălțat'' de Al. Pbpovici. 
Biletele sînt mise în vînzare la fle
care școală din Petroșani.
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да librărie.

Investițiile — în pas cu cerințele minei
(Urinare din pag. l-a)

unor lucrări de montaj rămase in 
urmă ca de pildă: instalația de 
împingere de la puțul X orizonturile 
535/și 590, lanțul elevator ta circui
tul puțului 10 etc.

Colectivul sectorului de investiții 
Vulcan dispune de Forțe, experiență 
și rezerve pentru a Face mai mult, 
țl aceste rezerve sînt următoarele:

sporirea vitezelor de înaintare (față 
de viteza planificată de 52,5 ml, 
sectorul a realizat in primul trimes
tru o viteză de abia 44 ml pe lună). 
Folosirea intensă a utilajelor din do
tare, extinderea perforajului umed. 
Prin perseverență, prin mai multă ini
țiativă în folosirea rezervelor interne 
minerii sectorului vor obține noi 
realizări in deschiderea căilor subte
rane spre cărbune.

PROGRAM DE RADIO
12 aprilie

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 
5,06 Concert de dimineață; 5,30 Lec
ția de gimnastică; 5,40 Continuarea 
concertului de dimineață; 6,00 Sport; 
6.07 Muzică ușoară;. 6,30 Recoman
dări din program; 6,35 Jocuri popu
lare; 6,45 Salut voios de pioniei; 
7,00 RADIOJURNAL; 7,15 Estrada 
melodiilor; 7,30 Sfatul medicului : 
Bronșitele; 7,35 Anunțuri, muzică; 
7,45 Soliști de muzică ușoară; 8,00 
SUMARUL ZIARULUI „SCINTE1A"; 
8,04 Cîntece pe versuri de Ion Mei- 
țoiu; 8,15 Soliști de muzică ușoară 
iilterpretind muzică de operetă; 9,00 
Muzică populară din Muntenia; 9,30 
PRIETENII LUI DO RE MI: Tre
nul nostru aleargă iară, metronom 
e sef de gară"; 10,00 BULETIN DE 
ȘT RI; 10,30' Cvartetul nr. 1 în do 
minor de Paul Richter; 10,30 Mici 
piese — mari orchestre — muzică 
de estradă; 11,00 Recital de operetă; 
11,15 Cîntă orchestra și corul de co
pii ale Palatului pionierilor din Ca
pitală; 11,30 Soliști și orchestre de 
muzică populară; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 12,03 Suita „Carnavalul11 
de Schumann; 12,40 Lucrări corale; 
13,00 Opereta „Ana LugOjana" de 
Filaret Barbu; 14,00 BULEȚIN DE 
ȘTIRI; 14,05 Recomandări din pro
gram; 14,10 Melodii de ieri și de azi 
~ muzică ușoară; 15,00 Program de 
muzică preclasică; 15,29 Din melo
diile populare îndrăgite de ascultători; 
16,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic; 16,15 Valsuri de compo
zitori romîni; 16,30 VREAU SÂ 
ȘTIU; 17.00 Arii din opere; 17,15 
„Sub al patriei cer însorit'’ — emi
siune de cîntece; 17,30 PE TEME 
INDUSTRIALE; 17,55 Murtcă; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18.05 Tineri 
Interpreți de muzică populară; 18,30 
COLOCVIU DESPRE TINEREȚE; 
18,50 Varietăți muzicale; 19,40 La 
microfon Orchestra Perez Prado — 
muzică ușoară; 20,00 RADlOGAZE- 
TA DE SEARA: 20,30 Muzică de 
estradă; 20,55 Mari interpreți ai mu
zicii de cameră; 21,20 LIMBA NOA
STRĂ. Vorbește acad. prof. Al. Graur; 
21,30 Muzică de dans; 22.00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic. Sport; 
22.20 Recital Dorina Drăghici; 22.35 
„Melodii sab clar de tună" — mu

tică ușoară; 23,52-—23,55 BULETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7.30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Muzică ușoară in
terpretată la havaiană; 7,46 Piese 
pentru vioara; 8.00 Cîntece și jocuri

populare; 8,30 Recomandări din pro
gram; 8,35 Dansuri de estradă; 9,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 9,30 Cîntece 
despre satul nou; 9,45 Melodii dis
tractive; 10,05 Muzică populară in
terpretată de soliști amatori din Do- 
brogea; 10,30 Duete de mare popu
laritate din opere comice; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,15 Muzică u- 
șoară; 11,57 Arii din opere; 1'2,15 
Muzică distractivă interpretată de 
fanfară; 12,30 Emisiune de cîntece 
și jocuri; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,03 Concert de prînz; 13,30 Citind 
din volumul „Legendele din Vedea 
lui Benson" de Frank Hardy; 13,45 
Cîntece populare în prelucrări corale; 
14,00 Fragmente din opereta „Rip“ 
de Planquette; 14,30 Recomandări 
din program; 14,35 Prelucrări de 
folclor; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
15,05 Formații de muzică ușoară 
conduse de: Sergiu Malagamba; 
Thomas Bergk, Horfa Ropcea, Mania 
Liter, Xavier Kugai, Enrico Fanciotti, 
Billy Waughu; 15,30 Suita Abdekazer 
de Henry Purcell. DivertismentuL în 
stil clasic de Dan Constantinescu; 
16,00 Din înregistrările interpreților 
de muzică populară; 16,30 Cvartetul 
nr. 2 în Fa major de Tudor Ciortea; 
17,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic; 17,30 Sfatul Medicului. 
Bronșitele; 17,35 Anunțuri, reclame, 
muzică; 18.00 „CONCERTUL SAP- 
TAMfNII“ — Concertul fir. I în sol 
minor pentru vioară și orchestră de 
Max Bruch, solist Ion Voicu; 18,30 
Interpreți ai muzicii populare; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 19,05 Buchet 
de melodii din operete; 19,30 Agen
dă teatrală; 19,50 Muzică de dans; 
20,30 Noapte bună copii: Povestea 
„.Motanul cel învățat”; 20,40 Muzică 
de dans; 21,00 RADIOJURNAL. 
Sport;. 21,20 Primă audiție radiofo
nică: Opera „POVESTEA LUI BABY 
DOE" de Douglas. Moore; 22,40 
Piese de estradă; 23,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 23.05 Muzică de dans; 
0.S2-0.B5 BULETIN DE ȘTIRI.

CinematoiK’rafe
!? aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cine-i criminalul ?; REPUBLICA : 
Mofturi 1900; PETRILA : Cauze 
drepte; LONEA: 40 minute pînă-n 
zori; AN'iNOASA: Străinuil seria І-П; 
l.UPENI - MUNCITORESC; Cei 
7 magnifici.

COMBINATUL CARBONIFER VALEA JIULUI 

REGULAMENT 
privind organizarea concursului intern de inovații cu 

pe anul 1965
in scopul dezvoltării continue a mișcării de inova

ții și pentru a stimula inițiativa creatoare a munci
torilor, tehnicienilor și inginerilor, conducerea C.C.V.J.

Obiectele concursului
1. Rezolvarea celor mai importante probleme ale pro

cesului de producție.
2. Rezolvarea planului tematic de inovații la nive

lul Combinatului și al unității.
3. Aplicarea efectivă in producție a unui număr cît

mai măre de inovații.
4. Aplicarea în producție a Cît mai multe inovații

organizează în perioade 1. I. — 31. 
concurs Intern cu premii între unitățile

premii

XII 1965 ш 
Combinatului.

stn< urmAtoarele:
prin generalizare din caiete S.E. sau alte eăi de schimb 
de experiență.

5. Realizarea de c.ît mai multe economii la prețul de 
cost.

Pentru rezolvarea problemelor din planul tematic 
de inovații al Combinatului, pe lîngă recompensa le
gală prevăzută în regulamentul de inovații, se mâi 
acordă premii speciale după cum urmează.

MrJ DENUMIREA TEMEIcri.
Scopul urmărit prin aplicarea 

temei
Premiul ce 

âe acordă

1. îmbunătățirea metodei de exploa- Să asigure securitatea personalu-
tare în strateie subțiri cu înclinare lui, creșterea vitezei de avansare și
mare. a productivității muncii. 1 000 lei <

3. Mecanizarea operațiilor de ruanipu- Să elimine efortul ^fizic, să asigure
lare a betonitelor la șantierul de securitatea personalului, să se încă-

prefabricate. dreze in spațiul existent. 800 iei
3. Îmbunătățirea metodei de exploa

tare în str. 13 ia E. M. Aninoasa, Să asigure o securitate a personalu-
în scopul realizării unei securități iui mărită. MO lai
mai mari a lucrului in abataj.

4. Doză de măsurare, cu înregistrare Să permită Înregistrarea aut<*iată a
automată a presiunii miniere în presiunii, să fie ușor manevrabil, să
abataj. respecte condițiile N.T.S. 500 tei

5. Releu pentru declanșarea automată Să respecte normele de tehnica șecu-
a liniei de frolei în cazul atingerii rității, să elimine posibilitatea acei- i
de către om. dentării. 500 fel ■

6. Dispozitiv pentru controlul izolației - Să elimine posibilitatea de acciden-
бае ieiIa rețelele de iluminat de 127 V. tare, să respecte N.T.S.

7. Mecanizarea încărcării vagoneteior Să asigure o manevrare rapidă, cu
500 Ieiîn colivie la puțurile oarbe. acționare mecanică.

8. îmbunătățiri constructive la susti- Să se încadreze in prevederile N.T.S.,
nerea galeriilor în zone cu preaiu- să asigure menținerea profilului și a
ne mare. gabaritului necesar; să reducă cheltu-

800 lei 'ielile de întreținere.

Total premii la planul tematic 4 100 lei

Pentru stimularea mișcării de inovații în cadrul bleme din planul tematic al întreprinderii se acordă
Combinatului carbonifer Valea Jiului, se acordă 3 pre
mii exploatărilor cit cele măi bune rezultate obținute 
în munca de inovații 

premiu pentru 
1 209 salariați 
premiu pentru 
salariați 
premiu pentru exploatările care au peste 3 000 
salariați

Premiile se acordă inovatorilor care aii avut o ac
tivitate bogată în această perioadă, precum și sala
riaților care au contribuit la dezvoltarea mișcării de 
inovații.

Clasificarea unităților fruntașe se va face pe baza 
următoarelor

— Pentru

1

— 1

— 1

și în realizarea de economii: 
exploatările care au pînă la

exploatările care au 1200-3000

30 de puncte;
—pentru fiecare inovație cu caracter minier (sau 

legată direct ■ de îmbunătățirea fluxului tehnologic la 
preparați!), aplicată în perioada concursului, se acordă 
40 de puncte;

— pentru fiecare inovație aplicată prin generalizare 
și din fișe S.E. se acordă 20 de puncte;

— pentru restul inovațiilor aplicate în perioada con
cursului se acordă 20 de puncte;

— pentru fiecare 1000 lei economii postcalciilate 
obținute în perioada concursului se acordă cîte 1 punct.

Totalul punctelor acumulate se raportează la numă
rul mediu al salariaților exploatării (muncitori, ingi- 
neri și tehnicieni) pe trimestrul IV 1965 și seva obține 
Indicele pe baza căruia se Va stabili clasificarea exploa
tărilor în cadrul concursului de inovații pe combinat

criterii :
fiecare inovație aplicată care rezolvă pro-

Instrucțiuni privind concursul de inovații 
și atribuțiile inovatorilor

concursului pe țară în ramura minierăIn cadrul
conducerea combinatului a organizat Un concurs intern 
de inovații cu premii care se desfășoară în perioada 
1 I. — 31 ХІІ 1965.

Concursul este axat |>e rezolvarea planului tematic 
de inovații și rezolvarea celor mai importante proble
me din procesul de producție menite să ducă la creș
terea productivității muncii și reducerea prețului de 
cost al producției.

Premiile stabilite pentru unitățile fruntașe, precum 
și cele fixate pentru rezolvarea temelor din planul te
matic se acordă în afara recompenselor cuvenite pe 
baza regulamentului de inovații.

Lâ unitățile clasificate în concursul intern ai com
binatului, în afara premiilor menționate mai sus, ino
vatorii vor beneficia și de următoarele premii.

A) Pentru fiecare inovație aplicată în perioada con
cursului, care rez,olvă probleme din planul tematic, 
probleme eu caracter minier sau legată de îmbunătă
țirea fluxului tehnologic la preparații și U.R.U.MP, 
inovatorii vor primi cite un premiu proporțional cu 
rata l-a din recompensa stabilită pe baza regulamen
tului de inovații astfel:

— la iiecure dip unitățile clasate un premiu de
100 %

B) Pentru fiecare propunere de inovație acceptată 
pentru aplicare și aplicată în perioada concursului, care 
nu se încadrează la pct. A. inovatorii vor primi un 
premiu proporțional %it rată l-a din recompensa stabilită

Atribuțiile inovatorilor privind propunerea de inovație 
și depunerea ei la cabinetul tehnic

d) Inovatorul este obligat să-și dea tot concursul 
și să participe activ la realizarea propunerii sale de 
inovații.

„ Cabinetul 
în formarea 
comenzii de 
mentării prototipului, precum și retribuirea i 
lui în conformitate cu prevederile reg. inov.

i
MUNCITORI, TEHNICIENI SI INGINERI, 

FACEȚI CIT MAI MULTE PROPUNERI DE INOVAȚII I

pe baza regulamentului de inovații astfel:
— la fiecare din unitățile clasate un premiu de 70 %
Pentru personalul de la unitățile clasate 

care au depus o mutică susținută pentru 
mișcării de inovații, se vor acorda de 
premii.

Pentru a mobiliza întregul colectiv în 
acestor probleme, conducerilor exploatărilor cu spriji
nul comitetelor sindicatelor, le revine sarcina de a 
populariza intens și a dezbate în cadrul consfătuirilor 
de producție și în consfătuiri cu inovatorii atît conți
nutul și importanța planului tematic de inovații cît și 
condițiile prezentului concurs. In același titnp tre
buie să acorde prin cadrele tehnice ale exploatării a- 
sistența tehnică necesară realizării și experimentării 
inovațiilor, precum și asigurarea condițiilor materiale 
pentru executarea lor.

Intrucît combinatul nostru participă în același titpp 
și la concursul organizat de M.M.E.E. între între
prinderile diri ramura minieră, energetică și minereuri, 
pe lingă premiile acordate de conducerea Combinatu
lui, inovatorii beneficiază și de premiile 
instrucțiunile de concurs al M.M.E.E. 
prinderile

Pentru 
muncitori 
porțional, 
țiă inițială dintre autori.

cîștigătoare.
inovațiile propuse de către 

șî tehnicieni, premiul se va 
pe baza procentelor stabilite

în concurs, 
promovarea 

asemenea

rezolvarea

prevăzute prin 
pentru între-

colective de 
repartiza pro
priii conven-

Pentru înregistrarea unei propuneri de inovații la 
cabinetul tehnic șînt necesare următoarele:

a) Cererea de înregistrare cu enunțarea titlului pro
punerii și locul de muneă unde se propune aplicarea.

b) Memoriul tehnic al inovatorului în care se 
descrie în ce constă propunerea de inovație, cauzele 
care au dus la necesitatea 
ce le prezintă însoțit de o 
desene în vederea executării

c) Un referat din partea 
a se aplica, asupra utilității 
ților de realizare.

propunerii și avantajele 
schiță de principiu sau 
prototipului.
sectorului, unde urmează 
propunerii și a posibilită-

tehnic are obligația să ajute 
dosarului (memoriu, desene), 
execuție, urmărirea realizării

inovatorul 
lansarea 

și experi- 
inovatoru-



4 STEAGUL ROȘU

ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ♦ ULTIMELE ȘTIRI *

Proteste împotriva acțiunilor agresive 
ale S.U.A. contra R. D. Vietnam

JAPONIA

TOKIO 10 (Agerpres).
Vineri a avut Ioc la Tokio o șe

dință extraordinară a conducerilor 
Partidului Socialist din Japonia și 
Consiliului General al Sindicatelor 
din Japonia (Sohyo), consacrată si
tuației periculoase create in urma a- 
gresiunii S.U.A. în Vietnam.

Un grup dintre participant!! la a- 
ceastă ședință, în frunte cu Tomomi 
Narita, secretarul general al Parti
dului Socialist din Japonia, a vizi
tat Ambasada S.U.A. din Tokio, unde 
a înmînat o notă în care se cere re
tragerea trupelor americane din Viet
namul de sud.

Un alt grup de participant la șe
dință, în frunte cu liderul sindical 
Kaoru Ota, a vizitat Ministerul Afa
cerilor Externe al Japoniei, cerîndu-i 
să interzică folosirea de către ame
ricani a bazelor militare din Jap* 
nia în războiul pe care îl duc în 
Vietnam.

Noi avioane americane aduse 
în Vietnamul de sud

HANOI 10 (Agerpres).
După cum anunță agenția V.N.A., 

misiunea de legătură a înaltului co
mandament al Armatei Populare Viet
nameze a transmis Comisiei inter
naționale de supraveghere și control 
un protest împotriva aducerii în 
Vietnamul de sud a 17 avioane a- 
mericane tip ,,Skyraider", destinate 
aviației militare sud-vietnameze. In 
protest se arată că această acțiune 
contravine acordurilor din 1954 de 
la Geneva cu privire la Vietnam.

0 Ml rt
a Partidului (umanist 
lin Mila

VIENA 10 (Agerpres).
Partidul Comunist din Austria a 

anunțat, vineri, că ' nu va propune 
un candidat propriu pentru alegerile 
prezidențiale care vor avea loc la 23 
mai. In același timp, partidul a fă
cut cunoscut că alegătorii comuniști 
vor sprijini candidatura socialistului 
Franz Jonas, primarul Vienei.

Hotărîrea Partidului Comunist ur
mează uneia similare a Partidului 
liberal.

In felul acesta, după cum aprecia
ză agenția D.P.A., numai două per
sonalități austriece vor candida pen
tru postul de președinte al republi
cii, rămas vacant ca urmare a înce
tării din viață a lui Adolf Scharf 
(social-democrat).

ȘTIRI SPORTIVE
Astăzi, pe stadionul „23 August" 

din Capitală, în etapa a 18-a a cam
pionatului categoriei A de fotbal, cu 
începere de la ora 14,30, Dinamo 
București întilnește pe Știința Cluj, 
după care se dispută partida dintre 
liderul clasamentului Rapid București 
și Petrolul Ploiești.

In țară etapa programează urmă
toarele jocuri: Minerul Baia Mare — 
Farul Constanța; U. T. Arad — Steaua 
București; Steagul Roșu Brașov — 
Progresul București; Ctișul Oradea— 
C.S.M.S. Iași; Dinamo Pitești — 
Știința Craiova.

☆
Stațiile .noastre de radio vor 

transmite în cadrul emisiunii „Sport 
și muzică" aspecte din desfășurarea 
meciurilor de fotbal de la București. 
Brașov, Oradea și Arad. Transmisia 

se va face pe programul 1 între orele 
46 și 18,30.

☆
Astăzi, în Capitală, se desfășoară 

cea de-a 10-a ediție a tradiționalei 
competiții atletice „Crosul Balcanic". 
La întreceri (care au loc pe un tra
seu stabilii intre Casa Scînteii și 
Cartierul Pajura) participă sportivi

Totodată, Comitetul Executiv al 
Partidului Socialist din Japonia s-a 
întrunit sîmbătă într-o ședință în ca
drul căreia a adoptat o rezoluție 
prin care se cere Statelor Unite să-și 
înceteze atacurile aeriene împotriva 
R. D. Vietnam și să-și retragă tru
pele din Vietnamul de sud. „Rezol
varea problemei vietnameze, se ara
tă în rezoluție, trebuie să fie lăsată 
în întregime pe seama poporului viet
namez".

GRECIA

ATENA 10 (Agerpres).
Primarul orașului Mitilena, Apos- 

tolos, președintele Ligii avocaților, 
Kortexis, consilieri municipali, me
dici și profesori din acest oraș au 

semnat o petiție de protest în care 
condamnă actele agresive ale State
lor Unite împotriva Vietnamului.

„Considerăm că este datoria noa
stră elementară, se spune în petiție, 
să protestăm și să condamnăm cu 
indignare alături de profesorii Uni
versității din Michigan, Columbia și 
de alți oameni de știință din lume, 
folosirea de către S.U.A. în războiul 
ain Vietnamul de sud a armelor chi
mice inumane și a gazelor toxice. 
Facem apel la toți oamenii să-și u- 
nească glasurile lor cu ale noastre 
pentru a preveni distrugerea omeni
rii într-un război termonuclear".

In legătură
cu problema cipriotă

ATENA 10 (Agerpres).
După refuzul turc de a accepta ca 

mediatorul O.N.U. în Cipru, Gâlo 
Piaza, să-și continue misiunea sa 
și, după afirmația .președintelui Ma
karios că el nu va accepta un alt 
mediator, acțiunea de mediere a 
O.N.U. în criza cipriotă, poate fi 
considerată ca terminată, iar proble
ma cipriotă ca intrînd într-o nouă 
fază. Potrivit agenției France 
Presse în cercurile oficiale gre
cești se afirmă că raportul lui 
Galo Piaza, asupra căruia cele 
trei guverne interesate — Gre
cia, Turcia și Cipru — și-au expri
mat opiniile lor, constituie, în fapt, 
un eșec după care nici o speranță 
într-o soluționare a problemei cipriote 
pe baza principiilor discutate pînă 
în prezent, nu va mai fi justificată. 
O reglementare a crizei cipriote va 
trebui căutată, după cum afirmă di
plomații occidentali acreditați la A- 
tena, în cu totul altă direcție.

Amenințările pe care Turcia le 
lansează în prezent aproape în fie

și sportive din R. P. Bulgaria, Gre
cia, R.S.F. Iugoslavia, Turcia și R.P. 
Romină.

Printre concurenți se află nume
roși atleți de valoare, ca iugoslavii 
Vazici și Cervan, turcii Dalkilîc și 
Saban, bulgarul Peev, grecul Mesi- 
meritis, romînii Nicolae Mustață și 
Andrei Barabaș.

☆
Campionatul republican feminin de 

baschet programează astăzi în sala 
Giulești din Capitală următoarele 
partide: Progresul București — Vo
ința Brașov; Constructorul București 
— Știința Cluj; Rapid București — 
Mureșul Tg. Mureș; Voința Bucu
rești — Știința București. întrecerile 
încep la ora 8,30 dimineața.

☆
BERLIN 10 (Agerpres).
Vineri seara, la Berlin s-a desfă

șurat întîlnirea internațională de box 
dintre reprezentativele R. D. Germa
ne și R. P. Romine. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 6—4. Punc
tele echipei noastre au fost realizate 
de C. Stane} (pană) și I. Mihalik 
(ușoară), M. Mariuțan (mijlocie) și 
V. Mariuțan (grea).

РіфшІ elaborat te sesiunea nrenătitoare 
nentin uearea teiliolti inlensaiianal
Ut (titilaii a taBiernlui

PARIS 10. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite:

La a doua sesiune pregătitoare 
pentru crearea viitorului centru in
ternațional de cercetări asupra can
cerului, reprezentanții a peste 12 
state au elaborat un program de 
studiu preliminar. Au fost inițiate 
trei categorii de acțiuni ce urmează 
a fi întreprinse: formarea de cerce
tători, studierea epidemiologiei și 
sprijinirea cercetărilor raționale în 
orice țară, atunci cînd aceasta se în

Spre rezolvarea crizei 
guvernamentale din Olanda

HAGA 10 (Agerpres).
Deputatul catolic Joseph Cais, în

sărcinat de regina Iuliana a Olan
dei cu formarea noului guvern olan
dez, a prezentat vineri suveranei 
lista cabinetului său. După cum a- 
nunță agenția D.P.A.. în noul cabi
net sînt propuși să facă parte 14 
membri, dintre care șase catolici, 
cinci socialiști și trei protestanți. 
Noul guvern, dacă va fi aprobat de 
suverană, va fi o coaliție socialist- 
creșțină, spre deosebire de fostul ca
binet condus de Victor Marijnen. ca
re era o coaliție liiberal-creștină.

care zi împotriva Grecie], • ■ gravele 
consecințe asupra economiei celor 
două țări pe care le au cheltuielile 
pe care le. impune criza cipriotă, fac 
în prezent, scrie France Presse, din 
ce în ce mai urgentă o soluționare 
a problemei.

☆
Intr-o declarație făcut Ia Teheran 

în cadrul unei conferințe de presă, 
ministrul afacerilor externe al Tur
ciei, Hasan Isîk a menționat că gu
vernul turc continuă să fie gata ori- 
cînd să înceapă discuții cu guvernul 
grec asupra problemei cipriote.

Răspunzînd unei întrebări mi
nistrul de externe al Turciei a men
ționat că guvernul turc nu va re
curge la „măsuri energice" față de 
Cipru decît „în cazuri extreme". Spe
răm însă, a menționat el, că o ast
fel de situație nu va avea loc.

t e v a rlndurî
DJAKARTA. Cu prilejul Zilei na

ționale a aviației, președintele Indo
neziei, dr. Sukarno, a făcut o decla
rație în care a arătat că guvernul 
Indoneziei este gata să înceapă tra
tative cu Malayezia, în scopul slă
birii încordării din sud-estul Asiei. 
El a condamnat concentrarea de tru
pe engleze la frontierele Indoneziei 
și s-a pronunțat pentru evacuarea 
trupelor puterilor occidentale de pe 
teritoriul țărilor Asiei.

VIENA. Biroul Federației interna
ționale a rezistenților (F.I.R.), reu
nit în cadrul unei ședințe la Viena, 
a adoptat o rezoluție în care pro
testează împotriva prescrierii. înce- 
pînd din 1970, a crimelor săvîrșite 
de naziști în perioada celui de-a! 
doilea răzbel mondial.

BONN. Oficiul vest-german al 
muncii a anunțat vineri că numărul 
muncitorilor străini aflați în Repu
blica Federală s-a cifrat la 31 mar
tie anul acesta, la 1062 000.

ATENA. In noaptea de vineri spre 
sîmbătă s-a înregistrat un cutremur 
puternic cu epicentrul în Creta, la 
310 km sud-est de Atena. După cum 
anunță Institutul de seismologie din 
Atena, încă nu au fost obținute alte 
date asupra cutremurului.

BRAGA. La . Fraga a fost semnat 

scrie în programul centrului interna
țional. Bugetul necesar pentru func
ționarea acestui centru internațional, 
prevăzut pentru suma de 10 milioane 
franci, nu este încă acoperit la se
siunea Organizației Mondiale a Să
nătății, care urmează să aibă loc în 
luna mai la Geneva. Centrul inter
național de cercetare asupra cance
rului va deveni persoană juridică, 
urmînd ca apoi să hotărască asupra 
organizării și administrării sale, cîl 
și asupra sediului său definitiv.

Luni se va anunța oficial compo
nența guvernului condus de Cais, 
guvern care pune capăt celei de-a 
zecea crize ministeriale postbelice 
din Olanda.

înțelegere între S. U. A., Belgia și Anglia 
pentru acordarea de ajutor militar 
guvernului de la Leopoldville

BRUXELLES 10 (Agerpres).
Revista africană „Jeune Afrique" 

relatează că în urma tratativelor ca
re au avut loc la Bruxelles între 
subsecretarul de stat al S.U.A., A- 
vereli- Harriman, și ministrul de ex
terne belgian, Paul Henri Spaak, s-a 
ajuns Ia înțelegerea ca „Statele U- 
niie, Belgia și Marea Britanic să-și 
coordoneze ajutorul militar destinat 
guvernului de la Leopoldville". Ei

Pentru rezolvarea pe cale pașnică 
a problemei laofiene

VIENTIANE 10 (Agerpres).
Postul de radio Vocea Laosului a 

anunțat că prințul Sufanuvong, vice- 
premier în guvernul de coaliție na
țională al Laosului și președintele 
partidului Neo Lao Haksat. a 
transmis primului ministru, prințul 
Suvanna Fuma, un mesaj în care 
propune convocarea unei conferințe 
a liderilor celor trei grupări politice 
din Laos. în scopul rezolvării pe 
cale pașnică a problemei laoțiene. 
Mesajul, a precizat postul de radio, 
a constituit un răspuns la scrisoarea 
din 15 martie a prințului Suvanna 
Fuma.

un acord comercial între R. S. Ceho- 
hoslovacă și Siera-Leone. In baza a- 
cordului. Cehoslovacia va exporta 
produse ale industriei de mașini și 
unele mărfuri de larg consum și va 
importa produse agricole și diamante 
sintetice.

TOKIO. Greva docherilor din por
turile din insula japoneză Okinawa, 
declarată cu o săptămână în urmă 
în sprijinul satisfacerii majorării sa
lariilor. continuă. Greva a paralizat 
lucrările de încărcare-descărcare din 
porturi.

BOGOTA. In departamentul co
lumbian Pato autoritățile au desfă
șurat largi acțiuni militare împotri
va partizanilor. S-au produs ciocniri 
între trupele guvernamentale și de
tașamentele de partizani. Potrivit 
știrilor apărute în presă. în ultimele 
două săptămîni au fost scoși din 
luptă mai mulți soldați ai trupelor 
guvernamentale.

NEW YORK. La Cape Kennedy a 
fost lansat un satelit purtînd denu
mirea de „Mini-Lab", cu ajutorul 
căruia specialiștii americani speră 
să stabilească doza de radiații la 
care vor fi expuși cosmonautii la 
trecerea prin centura de radiații Van 
Allen.

ALGER. Președintele Algeriei, Ben 
Bella, a semnat un decret de am

Prezențe romînești
HELSINKI 10 (Agerpres).
Violonistul romin Ion Voicu tși 

continuă seria de concerte și recita
luri în cadrul turneului său în Fin
landa. In seara zilei de 8 aprilie, 
Ion Voicu a concertai în orașul 
Turku. După susținerea acestui con
cert, artistul romin s-a bucurai, ca 
și la Helsinki, de aprecierile unani
me ale publicului și presei. Ziarul 
„Hufvudstadsbladet" scria: „Ion
Voicu este un artist de clasă înaltă, 
de reputație internațională. El a in
terpretat în mod strălucit Concertul 
nr. 2 pentru vioară de Prokofiev". 
Pentru interpretarea aceluiași con
cert ziarul „Helsingin Sanomat" îl 
denumește „ил maestru al instrumen
tului său". La rîndul său publicația 
„Aamulehti" în cronica consacrată 
concertelor susținute de artistul ro- 

mîn, arăta că Ion Voicu „este unul 
din marii maeștri ai timpului nostru, 
un ales al cărui nivel interpretativ a 
fost atins numai de puțini ONiștiP.

au studiat un program prezentat de 
colonelul belgian Van de Walle „a- 
supra dotării armatei guvernamen
tale congoleze cu cadre militare bel
giene și armament modern". (Van 
de Walle, a fost coordonatorul ope
rațiunii de Ia Stanleyville din vara 
anului trecut). Programul urmează 
să intre în aplicare după 23 aprilie, 
cînd vor avea loc alegeri legisla
tive în Belgia.

Situația gravă existentă în Laos, 
se spune în mesaj, este un rezultai 
al amestecului american în treburile 
Laosului și al acțiunilor elementelor 
ce slujesc interese străine. Pentru 
stabilizarea situației, se arată în con
tinuare, cele trei partide laoțiene 
trebuie să discute, să rezolve și să 
ajungă la un acord unanim ^”upra 
problemelor presante din Laos; care 
să aibă la bază prevederile acordu
rilor anterioare semnate, după cum 
se știe, de cele trei părți. De aceea, 
prințul Sufanuvong propune orgarii- 
zarea unei noi conferințe tripartite 
la o dată cît mai apropiată. — 

nistie, în urma căruia un număr de 
1 200 de deținuți au fost eliberați, 
închisoarea „Barbarosa", înființată 
de autoritățile coloniale, va fi trans
formată. potrivit aceluiași dectet în 
muzeu. Totodată, s-a anunțat că un 
număr de aJte 57 de închisori vor fi 
desființate.

BUENOS AIRES. Muncitorii din 
orașul Calingasta au început un 
marș spre orașul San Juan, capitala 
provinciei argentiniene cu același nu
me, cerînd plata salariilor de eătre 
întreprinderea de extracția sulfatului 
de aluminiu, la care lucrează. Pro
prietarii minelor din Calingasta au 
refuzat să plătească minerilor sa'a- 
riile, pretinzînd că întreprinderea ne 
stat „Obras sanitarias de la Nacion" 
nu a cumpărat minereul obținut Ia 
aceste mine.

NEW YORK. Crucea Roșie din 
S.U.A. a anunțat că peste 9 000 de 
persoane au fost nevoiți să-și pără
sească locuințele din regiunea de 
sud a statului Minnesota din cauza 
inundațiilor. Alte 5 000 de persoane 
sînt pregătite să fie evacuate ime
diat din regiunea Mankato, întrue-ît 
există amenințarea ca digurile fluviului 
Minnesota să cedeze datorită pre
siunii apelor. Apele fluviului depă
șesc cu peste 3 metri nivelul de a- 
larmă. -
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