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DIN REALIZĂRILE ANINOSENILOR
Iși respectă cuvîntul dat

minei Aninoasa

Desfășurînd larg întrecerea so
cialistă, mai multe brigăzi de mi
neri din sectoarele 
raportează îndeplinirea angajamen
tului anual înainte de termen. In 
cele patru luni care s-au scurs din 
acest an, de pildă, trei din brigă
zile sectorului IV Priboi au rapor
tat îndeplinirea angajamentului a- 
nual. Cele 800 tona de cărbune 
ps care s-a angajat să le dea peste 
plan brigada condusă de Biro Ște
fan au fost realizate încă în pri
ma jumătate a lunii februarie. In 
prezent, această brigadă are ex
trase în afara planului la zi și a 
angajamentului anual cantitatea 
462 tone de cărbune.

Depășindu-și planul pe luna 
prilie cu 1 260 tone de cărbune, 
frontaliștii conduși de comunistul 
Moisiu Remus au raportat la sfîr- 
șitul lunii îndeplinirea și depăși
rea angajamentului anual de 800 
tone. Față de angajamentul anual 
această brigadă a 
încă 559 tone de

de

a-

extras în plus 
cărbune.

o

LA SONDA NR. 59075

Cetul negru-plumburiu și-a des
chis o geană prin care, cîteva cli
pe, luna a inundat cu argintul său 
plaiurile peste care norii iși scu
turaseră stropii primăvăratici. A- 
poi geana s-a închis, lăsînd întu
nericul să domnească din nou. Un
deva, pe aceste plaiuri se zăresc 
nișt-ț luminițe din direcția cărora 
se aude uruitul unui motor. E 
maiorul sondei nr, 5907 care zi 
și noapte, împreună cu a! altor 
sonde din bazinul Văii. Jiului, fo
rează adîncurile 
rii negre...

în căutarea como-
asigure de

Să poposim puțin la această sondelor. El se apropie de son-
sondă care are pînă în prezent dori:
peste 360 metri adîncime forați — Noroa și spor băieți 1 Mer-
și să facem cunoștință cu o parte ge ?
din cei care lucrează aici. — Merge tovarășe brigadier —

— Cuplați ultima garnitură — 
se aude vocea maistrului sondor 
Avramescu Gheorghe.

Cînd podarul Chivulescu Gheor
ghe anunță din schelă cuplarea, 
sondorul Ghimpău Vasile înșuruba 
garnitura, iar aceasta luă drumul 
spre adine...

Deodată motorul se opri cu gar
nitura în talpă, adică în fundul gău
rii care pătrunde stratul de roci. 
Apoi forarea continuă. Orice clipă 
pentru sondori e prețioasă. Dova
dă : In numai 20 de zile pianul lu
nar a lost îndeplinit.

Insuîlețită de chemarea parti
dului, brigada de la această son
dă a tost întotdeauna în frunte. 
Această brigadă a iorat și sonda 
nr. 5903, cu cea mai mare adinei-

Un deosebit avînt a cunoscut 
munca și în abatajul unde lucrea
ză minerii conduși de brigadierul 
Ianc Victor. Lună de lună planul 
brigăzii a fost îndeplinit și de
pășit. După patru luni de muncă 
din acest an brigada are un plus 
de producție de 1257 tone de căr
bune, 
peste

Pe 
telor 
duse 
le, Stan 
trecerea 
cu un ritm tot mai avîntat. încă 
din prima zi 
mai, brigăzile 
de comuniștii 
Gheorghe și 
extras în afara planului cantități 
de cărbune cuprinse între 10 și 40 
de tona.

ceea ce reprezintă 557 tone 
angajamentul anual.
calea îndeplinirii angajamen- 
se 
de

găsesc și brigăzile con- 
nrinerii Ungureanu Vasi- 
Gheorghe și altele. In
in acest sector continuă

de muncă din luna 
de mineri condusa 

Șteț Petru, Barzu 
Stan Gheorgha, au

Grijă fajă de patrimoniul 
forestier

Printre importantele sarcini ce 
stau în fața tinerilor aninoseni este

mai 
to

me: 1095 m. obținînd cele 
bune rezultate din secția de 
raj Livezeni. La aceste realizări 
frumoase au adus însemnate con
tribuții sondorii Ciobanu Petre, 
Barbu Ion, Ciobani i Viator și alții.

Dar iată că din întuneric dez
lipi o siluetă. Era a brigadierului 

'< iobanu Victor care, conștient de 
sarcina ce-o are de a îndruma și 
organiza bunul mers ai muncii le 
sonde. străbate dealurile și văile 
de la o sondă Ja alta, pe ploaie 
ca și pe timp frumos, ca să se 

buna funcționare a

Avră-. 
forați

răspunse bucuros maistrul 
mescu. Avem deja 9 metri 
peste

șim ? 
rul

normă.
Ei ce spuneți, cu cît
— întrebă curios brigadie-

depă-

— Păi, noi ne-ат luat angaja
mentul să forăm 50 de metri, dar 
dacă merge tot așa bine vom rea
liza 60 de metri în plus.

Mulțumit brigadierul ie dădu 
cîteva indicații apoi se îndreptă 
spre altă i 
După cîteva 
brigadierului 
ric, în timp 
sonda' 5907 
vâslind o activitate neîntreruptă.

sondă de la Livezeni. 
î clipe raza lanternei 
i se pierdu în întune

ce luminițele de la 
străpungeau noaptea,

ION LEONARD

Tovarășul 
zilu Constantin se 
numără printre mi
nerii fruntași ai 
minei Lupeni. Lu- 
crînd intr-un mare 
abataj frontal din 
sectorul I B, schim
bul pe care-1 con
duce obține zi de 
zi importante de
pășiri de plan.

Duminică 
5 mai 
1963

și aceea de a Îngriji și extinde 
patrimoniul forestier. Conștienți de 
importanta acestei sarcini, la ini
țiativa comitetului U.T.M. pe mi
nă, au fost organizate recent ac
țiuni de muncă patriotică la împă
duriri. In cele peste 500 de ore 
muncă patriotică efectuata, tinerii 
aninoseni au plantat pe dealurile 
din nordul comunei 3 900 puieți de 
molid.

Dintra cei 65 
panți la aceste 
dențiat în mod 
Lazăr Dumitru, 
ghe, Mircescu
Ion, Săcăluș Petru, Rusu Dumitru, 
Rusu Maria și alții.

de tineri partici- 
acțiuni s-au evi- 
daosebit tineri ca 
Iordache Gheor- 

Dunritru, Nicolcea

Pentru un grad 
de mecanizare 
tot mai înalt.

Aproape zilnic, pe poarta minei 
Aninoasa intră noi și noi utilaje, 
menite să ușureze eforturile mi
nerilor, să contribuie la sporirea 

. productivității muncii, la creșterea 
producției de cărbune.

In luna aprilie, bunăoară, prin
tre alte utilaje 
10 transportoare 
T.P.-l și 10 
S.K.R.-11.

O bună parte 
portoare au fost 
subteran.

sosite se mimării 
eu raclete de tip 
transportoare tip

din aceste trans- 
deja introduse in

_ = © = _

Magazin fruntaș
Micul colectiv al magazinului de 

tricotaje nr. 30 din Lupsni este a- 
preciat dp рормМУе pentru solici
tudinea și dragostea cu care de
servește pe cumpărători, atitudinea 
civilizată față de oamenii muncii. 
Aceaștă unitate comeircială frun
tașă este bine aprovizionată cu 
sortimente variate de produse.

Datorită hărniciei vînzătoarelor 
Timișan Elena, Glaschy Eugenia, 
Strechyerdt Margareta și gestiona
rului Moțpc Iosif, în cursul lunii 
trecute colectivul acestui magazin 
a desfăcut produse în valoare de 
60S 297 lei depășindu-și cu peste 
80 la sută sarcinile de plan la 
vînzări.
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de revizie din stația 
Petroșani. Profitînd de 
că la acea oră nu erau 
-nici la compunere, nici

efectiv,

Ploaia care în
cepuse odată cu 
lăsarea întuneri

cului lovea cu pu
tere în geamurile biroului lăcă
tușilor 
C.F.R. 
faptul 
trenuri 
la sosire, lăcătușii se adunaseră 
în birou în jurul șefului de tură 
Simionescu Dumitru unde discu
tau despre sarcinile care le stau 
în față.

— Se cer eforturi sporite — 
le spune șeful de tură lăcătuși
lor. A crescut simțitor numărul 
trenurilor la sosire și plecare. 
Noi, lăcătușii, avem obligația să 
facem față, cu același 
sarcinilor sporite.

Lăcătușii de revizie 
cu atenție cuvintele șefului 
tură Simionescu. Discuția ar fi 
continuat poate dacă nu le atră
gea atenția cuvintele impiegatu
lui de mișcare :

— Trenul 2676 intră Ia linia 
4-a, trenul 2605 se va compune 
la linia 8-a, iar „bruta" pentru 
ternul 2610 va sosi de la Petrila 
la linia 9-a.

Unul cîte unul lăcătușii pără
siră biroul. De-a lungul liniilor 
se vedeau licărind lămpile cu 
carbid pe care le purtau în 
mîini. Abia intră în stație tre
nul 2676 că și fu luat în primire 
de lăcătușii Purcărea loan și 
Colțatu Virgil. Vagon cu vagon 
era revizuit eu grijă, verificate

ascultau • 
de

15,05, avionul romînesc 
călătorit oaspetele a a- 
aeroportul Băneasa. Pe

bu- 
pe

ge- 
se

Simbătă a sosit în Capitală se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
care face o vizită oficială în țara 
noastră la invitația guvernului 
R. P. Romîne. Oaspetele este în
soțit de secretarul său personal 
Donald Thomas și de Ramses Nas- 
sif, atașat de presă.

împreună cu secretarul general 
al O.N.U. a sosit reprezentantul 
permanent al R. P. Romîne la Or
ganizația Națiunilor Unite, Mihail 
Hașeganu.

La ora 
cu care a 
terizat pe 
frontispiciul aerogării erau arborate 
drapele ale Organizației Națiunilor 
Unite și R. P. Romîne. Sute de 
cureșteni au salutat călduros 
U Thant.

In intimpinarea secretarului 
neral al O.N.U. pe aeroport 
aflau: Alexandru Birlădeanu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Corneliti Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Grigore Gea- 

mănu secretarul Consiliului de Stat, 
Gogu Radulescu, ministrul comer
țului exterior. Dumitru Simulescu, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor Ștefan Bălan, ministrul 
învățămintului, membri ai conduce
rii Asociației pentru națiunile unite 
din R. P. Romină și ai Comisiei 
naționale a R. P. Romine pentru 
U.N.E.S.C.O., conducători ai unor 
instituții centrale și organizații obș
tești, reprezentanți ai vieții științi
fice și culturale, ziariști 
străini. Erau de față șefi ai 
diplomatice acreditați la

U Thant, Însoțit de
Birlădeanu și Corneliu Mănescu, a 
trecut in revistă garda de onoare 
aliniată pe aeroport.

Oaspetelui i-au fost apoi prezentați 
șefii misiunilor diplomatice 
soanele oficiale venite in 
nare.

Adreslndu-Se secretarului
al O.N.tl., vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Romină, 
Alexandru Birlădeanu, In cuvîntul

- de bun sosit, a spus:
Permitețl-mi ca, din Însărcinarea 

și in numele guvernului, expriinînd 
sentimentele cu care vă întîmpină 
poporul romin, să vă adresez un 
călduros și tradițional bun sosit 
pe pămîntul Republicii Populare 

Romîne.
Astăzi, cînd pacea este bunul 

cel mai scump, pe care trebuie să-l 
consolideze omenirea, cind cola

borarea și înțelegerea internațională 
în vederea asigurării progresului

romîni și 
misiunilor 
București. 

Alexandru

și per- 
Intimpl-

general

tuși de 
Florescu 
Mănescu 
făceau

toate piesele componente, 
auzeau ca la comandă loviturile 
sacadate ale ciocanelor care cio
căneau saboții și bandajele roți
lor. In dreptul tampoanelor, lăm
pile lăcătușilor se vedeau din 

O mișcare cu lampa în 
a-

bun și 
continue mersul.

nou.
sus și cuvintele i,în regulă" 
rătău că vagonul este 
poate

Deodată în dreptul tampoanelor 
apăru numai lampa lui Coltatu, 
lampa lui

— Unde
Coltatu.

— Aici I

Purcărea lipsea, 
ești Ioane ? îl strigă

Am găsit un bulon 
lipsă, îi răspunde Purcărea. Du
pă ce ieși de sub vagon îi notă 
numărul. Apoi continuară revi
zia. Mai fu semnalat un tampon 
care 
După 
două 
dată 
nevoie de scoaterea vagoanelor 
din tren.

In același timp alți doi lăcă-
cooooooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo  smm

avea două buloane lipsă, 
terminarea reviziei, cele 
mici defecte au fost de în- 
remediate, fără a mai fi

t

bune, aspira- 
pace.

dv. Ia noi în 
și agreabilă,

social și economic sînt țeluri spre 
care tind mai mult ca oricînd toate 
popoarele lumii, misiunea dv. de 
mare răspundere ca secretar general 
al Organizației Națiunilor Unite 
se bucură de atenția și interesul 
țării noastre ca și al opiniei pu
blice de pretutindeni.

Ne exprimăm convingerea că vi
zita dv. în Republica Populară Ro- 
mînă, Excelență, vă va oferi pri
lejul de a cunoaște mai îndeaproa
pe preocupările pașnice ale popo
rului nostru, realizările obținute de 
el în construirea unei societăți noi 
și a unei vieți mai 
țiile sale sincere de

Dorind ca șederea 
țară să vă fie utilă 
permitețl-mi, Excelență, să vă urez 
incă o dată: Fiți bine venit în Re
publica Populară Romină !.

A luat apoi cuvîntul U Thant 
care a spus :

Sint desigur, îneîntat că am pri
lejul să vizitez; acest frumos oraș 
și doresc să prezint mulțumirile 
w.elc cele mai sincere guvernului 
și poporului romîn pentru amabila 
invitație de a vizita țara dv. Vă 
asigur că sînt copleșit de căldura 
și ospitalitatea cu care sînt întîm- 
pinat la sosirea mea aici, în Ro
ns inia.

Sînt în mod deosebit recunos
cător Excelenței sale, domnului 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, pentru cuvintele sale foarte 
calde de bun sosit.

Doresc să profit de acest prilej 
pentru a declara că tot timpul cît 
voi îndeplini funcția de secretar 
general al Organizației Națiunilor 
Unite mă voi strădui în permanență 
să asigur realizarea aspirațiilor 
țelurilor Chartei O.N.U.

Sînt convins că vizita mea 
țara dv. va fi foarte plăcută 
aștept de asemenea, să am 
schimb de vederi foarte util 
conducătorii Romîniei, cu privire 
ta unele dintre problemele mai 
importante tare stau în fața O.N.U;

Vă mulțumesc încă o dată pentru 
foarte călduroasa, dv. ospitalitate.

Un grup de pionieri
Oaspetelui flori.

Secretarul general 
U Thant, împreună cu
Birlădeanu și Corneliu Mănescu, a 
luat loc într-o mașină. Coloana 
de mașini, însoțită de motocicliștl, 
s-a îndreptat spre reședința rezer
vată oaspetelui. Pe drum numeroși 
bucureșteni au salutat cordial p« 
secretarul general al O.N.U.

(Agerpres).

Și

în 
Și 

un
CU

au oferit

il O.N.U., 
Alexandru

revizie,
Ion și 

Petre 
revizia 

De-a

fă-

a- 
de 
cei

marșruta, 
să-i dăm 
să plece
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trenului 2605 la plecare, 
lungul trenului, lămpile au lu- g 
minat piesă cu piesă dar nu g 
s-a găsit nici un defect, dovadă g 
că lăcătușii de la sosire își 
euseră pe deplin datoria.

După puțin timp își făcu 
parîția convoiul de vagoane 
la Petrila. In mod automat 
doi lăcătuși își aruncară privi
rile spre ceasornice:

— Iar vine tirziu 
își spuseră ei. Trebuie 
bătaie ca trenul 2610 
la timp. Deși lăcătușii se mișcau 2 
mai repede, nu Ie scăpa nici un a 
vagon neverificat. La vagonul q 
455 505 se observă un sabot u- S 
zat. Fură strigați lăcătușii de la § 
reparații și în puțin timp începu g 
operația de înlocuire. Cînd să ~ 
ajungă aproape de locomotivă, 
mai găsiră la vagonul 456 724 
toate buloanele de la un tampon g 
lipsă. g

— Dacă cerem să dea vago- g 
nul afară întîrziem trenul, și-au g 
spus cei doi lăcătuși. Mai bine g 
montăm buloanele în timp ce se ? 
execută proba. Și au pornit cu 8 
rîvnă la treabă. 8

Dimineața tura lui Simionescu 8
8 putu raporta cu mîndrie:

— Nici un tren întîrziat, niei 8 
un vagon nereparat 1 8

8
I. CRIȘAN 8

c
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Ecourile 
Kalman, cu

cuplu de
operetei „Silvia" de 
care tinerii artiști arma

tori din Petrila au prezentat mai 
multe spectacole în centrele mun
citorești din Valea Jiului, mai stă
ruiau încă în mintea celor care le 
vizionase cînd pe străzile orașului 
Petrila afișe mari anunțau premiera 
unei noi operete. Era vorba de ope
reta „Vînt de libertate" de Duna- 
•vski.

Actorul Vasile Hașeganu de la 
Teatrul de stat din Petroșani și-a 
ales oamenii și... a pornit la drum. 
E adevărat că pe alocuri drumul a 
fost anevoios, dar nimeni n-a dat 
înapoi. Optimismul caracteriza pe 
fiecare artist. Și era firesc să fi» 
așa. Aveau toiul la dispoziție și un 
instructor care știa să le valori
fice talantul.

...Premiera a fost vizionată de un 
mare număr de spectatori și s-a 
bucurat de un binemeritat succes. 
Au urmat apoi alte și alte specta
cole atît în Petrila cît și în Pe
troșani și în celelalte centre mun
citorești din Valea Jiului. Cine a 
văzut opereta „Vînt de libertate" 
prezentată de tinerii artiști ama
tori din Petrila își amintește de
sigur de jocul simplu dar amuzant 
al cuplului Filip—Toma, de inter
pretul lut Mario sau de cel al lui 
Cezar Gal, de jocul plin de miș
care și grația al Pepitei și de cei
lalți interpreți. In rîndurile de față 
ne von» opri asupra a doi dintre 
intcrpretii operetei, care prin jocui 
lot simplu, vioi, expresiv au capti
vat publicul spectator. Cine nu-și 
amintește de interpretul lui Filip și 
al Pepitei. In operetă ei joacă ro
luri separate. In viața de toate zi
lele însă, rolurile lor se contopesc, 
viețile lor sînt unite, inimile lor 
bat într-una singură. Dar să facem 
cunoștință cu tlnăra familie Haidu.

Ștefan, soțul, este mecanic de mi
nă. Ortacii lui de muncă spun nu
mai cuvinte de laudă despre el. 
Încă de pe băncile liceului din Pe
troșani, Ștefan s-a afirmat ca un 
tînăr talentat prin rolurile mici ce 
i se încredințau in diferite piese 
de teatru. Terminînd liceul, a in
trai să lucreze în mină, alături de

Tot mai multe 
biblioteci personale
De difuzarea cărții Ia locul de 

muncă în cadrul preparației Pe
trila se ocupă tovarășii Boldura 
Ștefan și Ivașcu Constantin.

De fiecare dată cînd se dau sa
lariile, cei doi difuzori voluntari 
ce îndreaptă cu brațele pline de 
Cărți la fiecare loc de muncă. De 
la începutul anului și pînă în pre
zent, ei au vîndut cărți în valoare 
de 3 690 lei. Printre cei care și-au 
format biblioteci personale în ul
timul timp se numără și tinerii 
Doboș Emilian. Evi Vladimir, Penu 
loan, Furdui Victoria, Maer Ma
rla, Mihăilă Aurica și alții.

C. BÂDUȚĂ 
corespondent

Jn reluare

„Fata cu pistrui”
Teatrul de stat Valea Jiului a 

prezentat aseară in reluare come
dia ,,Fata cu pistrui" de A. Us- 
penski. Colectivul de actori a pre
zentat pînă in prezent numeroase 
spectacole cu această piesă în cen
trele muncitorești din Valea Jiu
lui, spectacole care s-au bucurat 
de un binemeritat succes. Piesa 
va fi jucată și astăzi la ora 20 în 
sala teatrului. Din distribuția pie
sei fac parte actorii Ana Colda, 
Gheorghe Iordănescu, Geta Nico- 
lae, Mirena Ana, Realini Lupșa, 
Cornel Parat.

artiști amatori
ortacii tatăluluî său. Ii place mult 
meseria aleasă, iar în timpal liber 
îi place la fel de mult teatrul și 
îndeosebi opereta.

— Am jucat în mai multe piesa 
de teatru — spunea tovarășul Hai
du, dar adevăratul debut, dacă pol 
vorbi de așa ceva, l-am făcut in 
opereta „Minte glasul muzicii” pre
zentată de colectivul clubului nos
tru din Petrila în anul 1960. Rolul 
ofițerului Bondi mi-a adus primele 
mari Satisfacții pe care le voi păs
tra urnită vreme în amintire.

— Ca de altfel și mie, interveni 
tinăra soție. Și eu am debutat tot 
in opereta „Minte glasul muzicii", 
interpreted rolul contesei Lilli. Am 
fost nespus de bucuroasă Că mi s-a 
încredințat acest rol alături de Ște
fan. Amîndoi debutam în oparetă și 
totodată în... căsătorie.

Apoi tovarășa Haidu Viorica con
tinuă cu plăcere următoarele roluri, 
peripeții, succese...

— După doi ani de la debutul 
nostru în operetă eu am rămas... 
tot contesă, dar de data aceasta mă 
numram Stazzi în opereta .Silvia', 
iar soțul a devenit... contele Boni în 
aceeași operetă.

Dar activitatea cultural artistică a 
soților Haidu nu s-a oprit aici. Ei 
au îndrăgit tot mai mult opereta, 
iar cînd s-au distribuit rolurile din 
opereta „Vînt de libertate" ei au 
fost primii care le-au primit cu mul
tă bucurie.

— Rolul matrozului Filip din ope
reta „Vînt de libertate" este unul 
din rolurile care mi-au plăcut cel 
mai mult — afirmă tovarășul Hai
du. De data aceasta nu vorbesc... 
la figurat.

..Si în timp ce soțul se pregătea 
Să meargă la șut, soția și-a luat 
caetul de pe noptieră și„. împreună 
сц Ildiko, fetița lor de doi ani a 
început repetarea rolului Pepitei.

— Ne așteaptă noi spectacole — 
spune tovarășul Haidu și soția mea 
este foarte exigentă cu sine. In 
curînd vom pleca cu opereta , Vînt 
de iibertatâ" în turneu în regiune. 
De aceea ne străduim să ne prezen
tăm cît mai bine. Aceasta cu atît 
mai mult dacă ținem seama că noi 
vom participa cu opereta și la cel 
de-al VII-lea concurs al formațiilor 
artistice de amatori. Apoi alte roluri, 
alte spectacole, alte satisfacții.

Și într-adevăr năzuința lor spre 
frumos, spre mai bine este întru- 
totul justificată. Tînăra familie Hai
du formează un cuplu sudat de ar
tiști amatori, un cuplu familia! bine 
închegat. Pe scenă ca și în familie 
ei își joacă rolurile cu tot atît a 
măiestrie, făcîndu-și viața tot mai 
plăcută, tot mai frumoasă.

D. GHIONEA
,S

Ședință de lucru. Comisia culturală a comitetului sindicatului de la preparația Petrila formată din 
tovarășii Iordan loan, responsabil, Toma Vaier, Băduță Constantin, Li cian Maria, Mlhuț Mihai, Machedon 
loan, Vîjdea Nicolae, Loy Andrei șl Hagiu Sabin, membri, analizează activitatea desfășurată pe luna 
aprilie și întocmește un nou p’ar de acțiune pentru luna în curs.

Agenda culturala
Repetițiile continuă
Seară de seară, la clubul mun- 

aitoresc din Uricani, luminile ard 
pînă tirziu. Sălile răsună de cîn- 
tec, joc și voie bună. Formațiile 
artistice repeta dș zor.

După ce au cîștigat locul I la 
faza orășenească a celui de-al 
VII-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori, ținut la Lu- 
peni, cu programul brigăzii artis
tice de agitație „Mergem la șut cu 
voie bună", tinerii artiști amatori 
uricăneni continuă să se pregă
tească cu intensitate. In curînd îi 
așteaptă faza raională a concursu
lui. Iată-i într-o sală pe mecani
cul de locomotivă Ivanov Ioan, pe 
funcționara Ilie Irina, pe Sușter 
Maria, Popescu Vasile, Ispas Mar
gareta, Țurlui Gheorghe, Hangiu 
Liliana și pe ceilalți membri ai 
brigăzii de agitație. Sub îndruma
rea atentă a instructorului Boița 
Sergiu, ei se străduiesc cu con
știinciozitate să interpreteze cît 
mai bine, să stăpînească la perfec
ție rolurile încredințate. Fiecare 
este animat de dorința de a oeu- 
pa un loc fruntaș la faza raio
nală a celui de-al VII-lea concurs 
al formațiilor artistice de amatori. 
La repetiție au venit cu toții. Pe 
aripile melodiei ei cîntă bucuria 
vieții noastre noi, transformările 
și înfrumusețarea continuă a o- 
rașului lor, aspecte din viața și 
munca harnicilor mineri.

„La braț cu cînfecul 
și gluma"

Așa se intitulează programul de 
estradă pe care II pregătese ar
tiștii amatori din Anlnoasa.

După ce a fost prezentat în pre
mieră pe seen a clubului muncito- 
rese din localitate, programul a 
fost completat cu evenimentul pri
mirii Drapelului de întreprindere 
fruntașă pe ramură de către ex
ploatarea minieră Aninoasa pe a- 
Bul 1962.

Tinerii artiști amatori»aninoseni 
au ținut să reliefeze și * prin pro
gramul de estradă acest frumos 
succes. Acum ei repetă de zor, în 
vederea unor spectacole pe care 
le vor prezenta in centrele munci
torești din Valea Jiului. Muncito
rii Podaru Mihai și Poenaru Ni- 
eolae, gospodina Fodor Viorica, 
soții Uțu și Anișoara Iancu ca și 
ceilalți membri ai formației de es
tradă vin cu plăcere la repetiții și 
depun mult interes pentru reușita 
viitoarelor spectacole.

„D O S A R U
Producție a studiourilor „Defa" 

Berlin, filmul ..Dosarul furat" con
stituie o puternică demascare a 
neofascismului. Infățîșînd scene le
gate de prezența unor trupe ale 
Bundeswehrului pe pămîntul Fran
ței, pîngărit de hitleriști în timpul 
celui de-al II-lea război mondial, 
realizatorii filmului dezvăluie me
todele prin care descendenții fas
ciștilor încearcă să șteargă orice 
urmă a fărădelegilor șăvîrșite de 
predecesorii lor în timpul războiu
lui. Astfel, comandantul acestor 
trupe, un ofițer nazist . care în 
1944 a dispus să fie arși de vii 
12 cetățeni pașnici din orășelul în 
care se găsește azi — ordonă unui 
ostaș a) său să pună mina pe ac-

D I N I S T O R
• Prima carte tipărită de Gut- 

temberg nu se deosebea prea 
mult de cărțile transcrise cu mî- 
na. Ca și acestea, ea era fără co- 
perți și, cum era imprimată fără 
litere majuscule, după tipărire a- 
cestea erau adăugate de mînă în 
culori. De aceea, primul rlnd al 
zațului era cules mai scurt. Tra
diția s-a consacrat și după ce 
mijloacele tipografice au fost de- 
săvîrșite și au fost introduse litere 
majuscule. Așa s-a făcut că de 
atunci primul rînd este mai scurt.

• Coperta de carte a apărut la 
începutul secolului al XV-Iea. Pînă 
atunci ea lipsea la cărțile transcri
se, deoarece coperțile se făceau la 
comandă. Cu timpul, cartea tipă
rită a devenit marfă, care trebuia 
să atragă cumpărătorii. Din pri
mele coperți apărute, eititorul afla

L FURAT" 
tele care demască crimele iui de' 
odinioară. Soldatul execută ordi
nul. Dar patrioții francezi recu
nosc în acest soldat pe fiul unuia 
din victimele masacrului. Soldatul 
intră în legături strînse cu patrio
ții francezi. Cuprins de puternice 
remușcări, el fură dosarul încri
minat de la comandantul său și-l 
pune din nou Ia dispoziția patrio- 
țiior francezi.

Actul său de curaj va avea ur
mări nefaste asupra sa, dar el va 
suporta cu tărie toate consecin
țele.

Filmul va rula începînd de astăzi 
pe ecranul cinematografului 7 No
iembrie.

IA C Ă R T I I
cine e autorul și care este con
ținutul cărții. Mai tîrziu, în seco
lul al XVI-lea, tipograful Venetian 
Aldo Manuddi a mutat prezentarea 
cărții pe ultima filă, lăslnd pe co
pertă doar titlu!, numele autoru
lui și al editurii.

• In evul mediu, spre a nu fi 
furate, cărțile din biblioteci erau 
legate cu niște verigi speciale de 
mese. Asemenea cărți ou verigi 
s-au păstrat in biblioteca Facul
tății de medicină din Paris pînă 
în 1770.

• Cărțile confecționate din plă
cuțe de ceară, care au anticipat 
pe cele făcute din piele (perga
ment) au fost inventate de ro
mani, dar ele s-au păstrat pînă la 
începutul secolului trecut. La Pa
ris, prin secolul al XlII-lea, se for
mase o breaslă care producea cărți 
din ceară.

Cartea făcută din ceară avea 
numai cîteva pagini, legate cu un 
șnur, plăcile fiind scobite pînă la 
margini, astfel că rama formată 
era umplută cu ceară neagră co
lorată cu ajutorul funinginii.

Pe plăcuțele de ceară se putea 
scrie cu un bețișor de otel nu
mit stilo, care avea o parte as
cuțită, pe cînd celălalt vîrf rotun
jit servea spre a șterge scrisul. 
Stiloul este, așadar, strămoșul 
creionului cu gumă.

Cărțile făcute din ceară au dăi
nuit veacuri întregi, deoarece 
costau foarte puțin și puteau fl 
folosite de foarte multe ori. Din 
ele au rămas însă puține exem
plare

--©----

Istoria stenografe’
Stenografia este cunoscută din 

vechime. Discursurile lui Cicero, 
de exemplu, au putut fi cunoscute 
datorită faptului că secretarul ma
relui orator, un sclav liberat p» 
nume Tirone, a conceput o scriere 
stenografică, cunoscută în Istorie 
drept „notele tironiene"



STEAGUL RO$U

Metrologul Jula Ioachim, din clișeul nostru, se numără printre 
oamenii de nădejde ai preparației Lupeni. De curînd adunarea gene
rală a organizației de bază din care faca parte l-a primit în unanimitate 
ca membru de partid. ,

Opera lui K. Marx în (ara noastră
Opera lui K. Marx a cunoscut o 

largă răspîndire în țara noastră. 
In anii puterii populare în Editu
ra politică au apărut : cela patru 
volume jale „Capitalului" intr-un 
tiraj • total • de peste 270 000 exem
plare ; „Manifestul Partidului Co
munist" a fost publicat în 8 edi
ții totalizînd peste 350 000 exem
plarei „Luptele de clasă din Franța" 
în 2 ediții însumînd 45 000 exemplare;

.Războiul civil din Franța" în 2

ediții, 36 000 exemplare; „Contri
buții la critica economiei politica" 
în 2 ediții, 26 000 exemplare i 
„Munca salariată și capital" în 5 
ediții însumînd peste 160 000 exem
plare ; „Salar, preț, profit" în 4 
ediții 180 000 exemplare etc.

Este, de asemeni, în curs tipă
rirea OPERELOR Iul K. Marx și F. 
Engels bogat tezaur al teoriei rî- 
voluționare. Pînă în prezent au a- 
părut 14 volume.

TELEGRAME i

"externe
Jomo Kenyatta despre 

programul Uniunii 
naționale africane

-------- o---------

notă? PUNCTUL 5...
Cu peste o lună de zile în ur

mă, la șantierul 10 Vulcan a avut 
loc o ședință deschisă a organi
zației de partid în care s-a dez
bătut "problema calității lucrărilor 
de construcții. In planul de măsuri 
adoptat pe marginea ședinței și 
concluziilor dezbaterilor, pe lingă 
alte sareini, la punctul cinci a 
fast trecută obligativitatea condu- 

srii tehnice de a lua măsuri ho- 
iă'rîte pentru îmbunătățirea recep- 
tionării, depozitării și gospodăririi 
materialelor de construcție sosite

cantități de cărămidă — multe în
gropate în noroaie și apă încă din 
toamnă.

Toată această cărămidă este pu- 
ternis îmbibată de apă. Punerea 
ei în manoperă, în zidării, care a- 
poi sini tencuite, duce la ridica
rea de pere(i în blocuri care încă 
1—2 ani de acum în solo tot vor 
.,transpira" umezeala, pățind con
tinuu zugrăvelile.

De ce nu se adună și așează 
aceste cărămizi în banchete (pe 
cant) pentru a se usca ? Sau pune-

Volumul cuprinde ciclul de ar
ticole scrise de către K. Marx și 
F. Engels, în perioada iulie 1857— 
noiembrie 1860, 
pentru publicația 
burgheză progre
sistă „The New 
American Cyclo
paedia", precum și 
lucrarea polemică 
a lui Marx „Dom
nul Vogt".

Articolele din 
„The New Ameri
can Cyclopaedia" 
reprezintă prima 

î jumătate a volu- 
ț mului. Printre a- 
J cestea un loc de 
t seamă îl ocupă 
J lucrările pe teme 
J militare care, ală- 
J turi de alte opere 
I militare ale lui
j Engels, au pus bazele științei mi- 
J litare marxiste și ale istoriei cu
* adevărat științifice a artei militare, 
ț Intr-altă serie de articole (Al- 
I geria. Afganistan) sînt arătate me-
• todele barbare ale dominației co- 
J loniale și urmările subjugării colo-
♦ niale, este exprimată încrederea în

•
4
4

4
4
4
4
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4 
t

4
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forța tot mai mare și invincibili
tatea mișcării de eliberare națio
nală.

pe șantier.
Au trecut multe săptămîni de 

atunci, dar pe acest șantier punc
tul cinci din respectivul plan de 
măsuri adoptat de organizația de 
bază

’ci

sînt

a constuctorilor nu a fost 
acum tradus în viață. Pe în- 
cuprinsul șantierului Vulcan 
răspîndite vraiște însemnate

tul cinci din planul de 
mai trebuie respectat ? 
ganizației de partid al 
Vulcan trebuie să controleze felul 
cum sînt duse la îndeplinire toate 
hotărîrile adunării generale, ca ele 
să contribuie la îmbunătățirea 
muncii și la întărirea spiritului 
gospodăresc pe șantier.

O

măsuri nu 
Biroul or- 
șantiernlui

Etapa orășenească a campionatului 
republican școlar de atletism

ziua 
din

de 2 mai, pe stadionul 
Petroșani s-a desfășurat 
școlar de atletism. La 

parte elevi și e- 
școlile medii și 
Lupeni, Vulcan,

In
jiul 
concursul 
întreceri au luat
leve reprezentînd 
profesionale din 
Petroșani și Lonea.

Cei peste 70 de concurenți au 
avut de înfruntat starea sub orice 
critică a pistelor de atletism și a 
gropilor de sărituri. Totuși, tine
rii participanți s-au străduit să 
obțină rezultate bune.

O serie de școli au prezentat 
însă concurenți slab pregătiți, iar 
altele, ca de pildă, școlile 
din Lonea și Vulcan au 
doar 1—2 concurenți.

Iată unele rezultate: 100
niorl categoria 
12"7/10 — Școala 
peni; 80 m. plat
Dane Ignat 10"2/10 — Elevul

— =.©=,—

medii 
trimis

I: Pleșa
profesională 
juniori cat.

m. ju-
Ioan
Lu
ll :
Pe-

troșani; 800 m. : Colțan Iulian 
2’23"5/10. — Școala profesională 
Lupeni; greutate: Popescu Lucian 
12,10 m. — Elevul Petroșanii înăl
țime juniori categoria II: Hlo- 
pețchi Constantin 1,45 m. — 30 
Decembrie Petroșani, înălțime ju
niori cat. I : Drăghici loan — 
Straja Lupeni; lungime juniori cat. 
II: Coștea M. 3,97 m. — Straja Lu
peni I 1500 m.: Ciocoiu Romulus 
4T7"5/10 —- Școala profesională 
Lupeni; 400 m. plat: Nagy Carol 
57"3/10 — Elevul Petroșani; lun
gime : Knausz Ladislau 5,65 m. — 
Elevul Petroșani.

Se cere ca pentru viitor cadrele 
noastre de specialitate (prof, de e- 
ducație fizică) 
atenție acestei 
lemente avem

să dea mai multă 
ramuri de sport. E- 
suficiente.

S. BALOI 
corespondent I

Cuprinsul celei 
de-a doua jumă
tăți a volumului 
îl constituie pam
fletul lui K. Marx 
„Domnul Vogt".

In această lu
crare apare pen
tru prima oară în 
literatura marxistă 
o descriere com
pletă a primei e- 
tape a luptei în
temeietorilor mar
xismului pentru 
un partid prole 
tar. Vogt este de
mascat ca dușman 
al clasei munci
toare, calomnia

tor, agent bonapartist plătit, expo
nentul unei agenturi foarte rami
ficate a celui de-al doilea Impe
riu.

Pamfletul este o operă pătrunsă 
de spirit combativ de partid și de 
intransigență față de dușmanii 
mișcării proletare.
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Lăcătușii Sibișan 
Victor și Tziller 
Carol de Ia prepa 
rația Lupeni îm
preună cu echipele 
pe sare le conduc 
au în îngrijire in
stalațiile de zețaj 
mediu-dens și, res
pectiv, transpor
toarele cu raclete. 
Cei doi lăcătuși 
au fost prinși în 
obiectivul fotogra
fia consultîndu-se 
asupra lucrărilor 
de reparații în 
curs de efectuare 
la bateria a 
de zețaj.

Oare lor
bun se

nu le
Gospodarul 

la poartă, spune o 
populară. De la ea 
pornit cetățenii care 
cartierul Traian Vuia

cunoaște de 
veche zicală 
probabil au 

locuiesc în 
din Petrila.

încă de la începutul pri- 
lozinca „Fiecare colțișor 

cetățenii cartieru-

NAIROBI 4 (Agerpres).
La 2 mai, la Nairobi, în cadrul 

campaniei electorale din ajunul ал 
legerilor ce urmează să aibă loc 
în Kennya în cursul acestei luni, 
a avut loc un miting organizat de 
partidul Uniunea națională africană 
din Kennya.

Luînd cuvîntul, Jomo Kenyatta, 
președintele acestui partid a făcut 
din nou o expunere a programu
lui partidului său în cazul în care 
va ieși învingător in alegeri El 
a precizat că după alegeri, partidul 
său se pronunță pentru instaurarea 
unui regim republican. El s-a an
gajat să promoveze o politică de 
neaderare la blocuri militare și de 
consultare cu alte state africane 
în orice problemă care privește 
continentul african.

---- Q = -

In 8 ore — 15 tone 
fier vechi

Utemiștii din sectorul II al mi
nei Petrila au organizat zilele tre 
cute o zi de muncă patriotică în 
subteran pentru colectarea fieru 
lui vechi. Repartizați pe echipe, ei 
și-au îndreptat atenția spre locu
rile de muncă din stratele subțiri

Desfășurînd o susținută activi
tate, participanții la acțiune au 
colectat și scos la suprafață, 15 000 
kilograme de fier vechi, au cu
rățat și pus ia punct 3 locilri de 
muncă și două galerii și au sti
vuit 3 m3 de armături împrăștiate.

Au muncit bine echipele con
duse de tinerii Ciobanu Constan
tin, Uede Gheorghe, Costea Ifti- 
mie și Contea Dumitru.

V. AVRAM
secretarul organizației de bază, 

U.T.M. sectorul II — E.M. Petrila

Penfru sezonul de primăvară
Magazinele O. C. L. produse industriale

Petroșani oferă cumpărătorilor
UN BOGAT SORTIMENT DE

confecții pentru copii, femei și bărbați 
pentru toate vîrsfele 

pentru toate gusturile

încălțăminte pentru copii, femei și bărbați 
modele noi, culori noi 

frumoase, moderne, ieftine

Vizitați magazinele de specialitate 
bine aprovizionate.

place frumosul ?
Lanslnd 
măverii
— o grădină", 
lui, avînd în frunte pe Bucur Va- 
sile, Cerchezan Maria, Sviștea 
Maria, Sinzian Nicolae, Betyola 
Melozlna, Zoican Traian nu și-au 
precupețit eforturile și timpul li
ber ca- să curețe și înfrumusețeze 
zilnic locul unde trăiesc. Organi- 
zînd numeroase acțiuni patriotice 
ei ap creat în față circumscripției 
sanitare o nouă grădiniță de flori, 
au reparat, gardurile descompleta
te, au văruit pomii și . găsesc 
reu cite ceva de făcut.

In cartier locuiesc. însă ș.i 
tățeni mai puțin gospodari
sînt ,:de , exemplu Ghiță Paraschiv 
(responsabil de stradă),. Popa , loan, 
Popa Ilie, Mezei Alexandru, . Ni- 
chelșcbi Rudolf. Preocuparea co
lectivă de a . înnoi cartierul, de 
a-1 face cit , mai frumos îi. lasă 
însă pe aceștia rece. , Nu-i vezi 
niciodată participînd la constătui- 
rile cetățenești, la acțiuni 
tice sau la alte asemenea

Se iscă intrebarea : Oare 
le place frumosul ?

A. TYUKODI 
organizatorul grupei de partid 

din cartierul Traian Vuia — Petrila

me-

.ce
cum

patrio- 
treburi.
lor nu

Mii de funcționari francezi 
cer majorarea salariilor

PARIS 4 (Agerpres).
Cîteva mii de funcționari ai or

ganelor municipale, care s-au a- 
dunat la 3 mai în piața din fața 
clădiri Primăriei Parisulpt au scan
dat cu tărie : „Majorați-ne salari
ile". De . aici participanții la de
monstrație s-au îndreptat spre Mi
nisterul de Finanțe, cerînd îmbu
nătățirea situației lor materiale.

Aceasta este una din nenumă
ratele manifestații ale funcționarilor 
din organele municipale care au 
avut loc în Capitală și în alte orașe 
ale Franței. La chemarea sindica
telor ei au declarat la 3 mai o grevă 
de 24 de ore, în sprijinul reven
dicărilor cu privire la’ majorarea 
salariilor.

— 1=0=»—

Pentru retragerea iiseiliti 
9 trupelor hritafiHe 
din Sarawak. Brunei 
;i Borneo te nord

SINGAPORE 4 (Agerpres).
Amiralul Begg, șeful comanda

mentului unificat al forțelor armate 
engleze din Orientul îndepărtat, a 
anunțat Ia 3 mai că „în curînd vor 
fi trimise noi întăriri militare în 
teritoriile din nordul insulei Borneo 
pențru a preveni izbucnirea unei 
noi răscoale". Potrivit declarați
ilor lui aci vor sosi trupe, avioane 
și nave militare provenind de la 
bazele din Singapore, Malaya și 
Anglia,

Intr-o scrisoare adresată Seere- 
tarului General adjunct al O.N.U. 
Narasimhan, generalul Abang Kifli, 
unul din membrii comandamentului 
forțelor patriotice din teritoriile 

aflate în nordul insulei Borneo, a 
cerut O.N.U. să intervină pențru 
retragerea imediată a trupelor bri
tanice din Sarawak, Brunei si 
Borneo de nord.
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IN COLUMBIA CREȘTE 
COSTUL VETII

BOGOTA 4 (Agerpres),
După cum relatează agențiile oc

cidentale de presă, președintele 
Columbiei a declarat că după de
valorizarea de la sfîrșitul anului 
trecut, costul vieții în țară a cres
cut cu 35-40 la sută. In perioada 
respectivă i a arătat el, salariile 
însă, au crescut eu numai șapte la 
sută.



Noul anuar statistic 
anul 1962„U.R.S.S. în cifre

MOSCOVA 4 (Agerpres).
Volumul producției industriale 

a Uniunii Sovietice din anul 1962 
a reprezentat 63 la sută din vo
lumul producției industriale a S.U.A., 
se arată în noul anuar statistic 
„U.R.S.S. în cifre -- anul 1962", care 
a apărut zilele acestea la Moscova. 

; Datorită ritmului înalt de creș- 
I tere, producția industrială a U- 
! niunii Sovietice a sporit în peri- 
‘ oada 1913-1962 de 48 de ori în timp 
, ce producția industrială a S.U.A. 
(a sporit de numai 5,6 ori, a An-
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Adoplarea unei rezoluții privind trimiterea 
în Aden a unei misiuni speciale a O.N.U.

NEW YORK 4 (Agerpres).
Cu 18 voturi pentru și cinci con

tra, Comitetul Special . al O.N.U. 
pentru examinarea problemei a, 
cării Declarației cu privire la 
cordarea independenței țărilor 
popoarelor coloniale, a adoptat 
3 mai rezoluția prezentată de 
grup de țări afro-asiatice cărora li 
s-a alăturat și Iugoslavia privind 
trimiterea în Aden a unei misiuni 
speciale a O.N.U. pentru a cerceta 
situația existentă în acest teritoriu. 
După cum s-a mai anunțat, repre
zentantul englez a făcut cunoscut

M. S. Husseiny propune măsuri pentru 
urgentarea acordării independenței Adenului

ADEN
M S.

neral al

4 (Agerpres).
Husseiny, secretarul ge-
Partidului popular social 
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Impasul flotei 
comerciale americane

NEW YORK 4 (Agerpres). 
„Viitorul marinei comerciale a 

S.U.A. — altădată una din cele mai 
* importante puteri maritime. — a de
venit din nou o problemă majoră" 
— scrie revista americană „U. S. 
News and World Report" într-un 
articol consacrat rămînerii în ur
mă a S.U.A. în acest domeniu.

Potrivit publicației, „acum 10 
ani vasele navigînd sub pavilion 
american transportau 36 la sută din 
volumul total al comerțului pe apă 
al acestei țări. Astăzi proporția a 
scăzut la 9 la sută 
să fie în declin".

Această situație a 
In primul rînd, de 
mărului vaselor în 
învechirea lor. Astfel, după cum 
subliniază „U. S. News and World 
Report", „vasele flotai comerciale 
a S.U.A. dispar într-un ritm de 
mai mult de 30 pe an. Cele răma
se sînt depășite de progresul teh
nic. Cam în 1965, aproape trei sfer
turi din totalul vaselor comerciale 
ale S.U.A. în serviciul activ vor 
fi cu cel puțin 20 de ani învechite 
față de standardurile maritime cu
rente". 

și ea continuă

fost provocată 
reducerea nu- 
serviciu și de

Ѳ

Si se p«nă tapit asasinării 
denocraților spanioli'

NEW YORK 4 (Agerpres).
Vineri după-amiază cîteva sute 

de americani veterani ai brigăzii 
„Lincoln", care în anii 1936-1938 au 
luptat de partea guvernului repu
blican spaniol și tineri care s-au 
alăturat lor au organizat pichete 
în jurul consulatului Spaniei fran- 
chiste de pe strada 53 din New 
York, protestînd împotriva asasi
nării de către călăii franchiști a 
lui Julian Grimau. Demonstranții 
purtau portrete ale lui Grimau în
tr-un chenar de doliu și panouri 
cu lozincile : „Sîntem indignați de 
asasinarea lui Julian Grimau de 
către călăul Franco", „Să se pună 
capăt asasinării democraților spa
nioli I", „Congressmen!, votați îm
potriva prelungirii acordului militar 
între S.U.A. și Spania franchistă I".
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glieî — de circa 2 ori, a. Franței 
— de 2,7 ori, a R. F. Germane — 
de 3,85 ori.

Uniunea Sovietică ocupă în pre
zent primul Ioc în lume în ceea ce 
privește producția de tractoare, 
cocs, cărbune și minereu de fier, 
producția de locomotive Diesel e- 
leetrice, ciment, prefabricate din 
beton armat, țesături de lînă, zahăr 
și grăsimi animale. In ceea ce pri
vește construcția de locuințe, 
U.R.S.S. depășește S.U.A. de apro
ximativ două ori.

în cadrul discuțiilor că guvernul 
său este împotriva trimiterii unei 
asemenea misiuni care ar consti-

ipli- tui, chipurile, un amestec în afa
a- cerile interne ale Angliei.
Și In rezoluția adoptată la 3 mai se

: la precizează că misiunea O.N.U. se
un va deplasa, dacă va fi necesar, și

în teritoriile vecine cu Adenul pen
tru a cunoaște opinia populației și 
a liderilor diverselor partide poli
tice asupra actualei situații în a- 
ceastă regiune.

împotriva rezoluției au votat 
S.U.A., Anglia, Italia, Danemarca 
și Australia.

din Aden, a adresat o chemare tu
turor partidelor politice din Aden, 
cerîndu-le să se întrunească într-o 
conferință la care să hotărască mă
suri și acțiuni imediate în vede
rea „accelerării acordării indepen
denței acestui teritoriu".

Intr-o scrisoare publicată de săp- 
tămînalul „Recorder", Husseiny sub. 
liniază necesitatea creării unui 
„partid național solid, sprijinit de 
majoritatea populației cars să re
prezinte poporul din Aden la nego
cierile cu guvernul englez", în ve
derea dobîndiirii independenței.

Dezmățul rasiștilor dm statul Alabama
Bir-
ne-
ra-

NEW YORK 4 (Agerpres).
„Situația se agravează la 

mingham, unde manifestațiile 
grilor în favoarea integrării 
siale iau amploare din zi în zi, 
în timp ce poliția devine tot mai 
nervoasă" — a transmis la 4 mai 
corespondentul din New York al 
agenției France Presse. Vineri, pen
tru a doua zi consecutiv, în acest 
mare oraș din statul Alabama mii 
de negri, în rîndurile cărora se 
aflau un mare număr de copii și 
elevi, au demonstrat pe ștrăzi pen
tru a-și exprima protestul față de 
lipsa de drepturi.

împotriva demonstranților au fost 
aruncate haite de cîini polițiști 
care, sub privirile comandantului 
poliției, O'Connor, și ale altor ra
siști albi, i-au atacat, rănind mai 
multe persoane. De asemenea, po
liția a încercat să împrăștie pe de
monstrați cu jeturi de apă și bas
toane de cauciuc. „Dar, după cum 
relevă agenția France Presse, ac
țiunile poliției nu au reușit să facă 
să scadă hotărîrea demonstranților 
de a continua lupta lor".

In cursul manifestațiilor de vi
neri, peste 200 de negri au fost 
arestați. Aceste arestări ridică la 
1 300 numărul persoanelor întemni
țate de poliția din Birmingham de 
la 3 aprilie, dată care marchează 
începerea demonstrațiilor 
rea integrării rasiale.

Agențiile occidentale 
anunță în același timp că 
soane, cinci albi și 
care au intenționat șă organizeze 
un marș pînă la locul unde la 25 
aprilie a fost asasinat Wiliam 
Moore, funcționarul alb din Balti-

în favoa-

de presă 
zece per- 

cinci negri,

Președintele K.A.U 
a sosit la Alger

ALGER 4 (Agerpres).
La 4 mai, anunță agenția M.E.N. 

președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a sosit într-o vizită ofi
cială în Algeria.
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Mesajul președintelui Mexicului 
adresat președinților statelor 

din America Latină

CIUDAD DE MEXICO 4 (Ager
pres).

Agenția Prensa Latina transmite 
că președintele Mexicului Adolfo 
Lopez Mateos, a adresat la 3 mai 
un mesaj perședinților statelor din 
America Latină care nu au semnat 
declarația cu privire la crearea 
unei zone denuclearizate pe con
tinentul latino-american în care îi 
invită să sprijine planul propus 
de guvernele Mexicului, Boliviei, 
Braziliei, Chile și Ecuadorului.

In mesaj președintele Mexicului 
subliniază că „în momentul de față, 
cînd cursa înarmărilor a luat for
me din cele mai grave, este timpul 
ca șefii statelor latino-americane 
să onoreze tradiția pașnică a con
tinentului latino-american și să se 
unească în scopul nobil al întăririi 
păcii în lumea întreagă. Este ne
cesar, continuă mesajul, să 
în țările noastre o barieră 
trecut în fața răspîndirii 
nucleare".

ridicăm 
de ne- 

armelor

Mitingul de la Kota Bara
— Cuvînfarea președintelui indoneziei, Sukarno —
KOTA BARU 4 (Agerpres).
Cu prilejul preluării de către In

donezia a administrației ■ Irianulu! 
de vest, în dimineața zilei de 4 
mai, președintele Indoneziei, Sukar
no, însoțit de membri ai guvernu
lui și ai corpului diplomatic a so
sit la Kota Baru, capitala provin
ciei Irianul de vest.

In piața orașului a avut loc un 
mare miting în cadrul căruia Su
karno a spus între altele: „Lupta

din statul 
reacții la 

de presă

și, în ciuda tuturor exem- 
negative de pînă acum, i-a 
„să aibă răbdare întrucît 

nedreptăți pot fi soluționate 
tratativelor". După cum 
agenția France Presse, 

Jacob Javits a adresat 
mesaj președintelui Ken-

more care și-a pierdut viața în 
lupta pentru acordarea de drep
turi populației de culoare din 
S.U.Â., au fost arestate la 3 mai, 
in momentul cînd au trecut linia de 
demarcație dintre statele Georgia 
și Alabama.

Ultimele evenimente 
Alabama au provocat 
Washington. Agențiile
relatează că la 3 mai ministrul jus
tiției al S.U.A., Robert Kennedy a 
declarat că aceste demonstrații 
„sînt o expresie a resentimentelor 
unor oameni care sînt victimele a- 
buzurilor și nedreptăților de tot 
felul". Robert Kennedy a criticat 
însă această formă de luptă pen
tru drepturi a negrilor din sudul 
Ș.U.A. 
plelor 
sfătuit 
aceste
pe calea 
transmite 
senatorul 
vineri un
nedy reamiintindu-i că președinte
le are puterea de a interveni „pen
tru a evita consecințele îngrozitoa
re care pot decurge din absența 
„autorității federale" în orașul Bir
mingham"; Senatorul american a 
arătat că manifestanții din Birmin
gham, „sînt cetățeni ai Statelor 
Unite și au dreptul la protecția le
gilor S.U.A.". La rîndul său, se
cretarul executiv al Asociației pen
tru propășirea populației de culoa
re (N.A.A.C.P.) Roy Wilkins, a a- 

. dresat o telegramă președintelui 
Kennedy în care îi cere să inter
vină pentru a pune capăt dezmățu
lui rasiștilor din statul Alabama.

А

Decretarea legii marflalc 
In Haiti

PORT AU PRINCE 4 (Agerpres). 
Autoritățile haitiena au decretat 

la 3 mai „legea marțială" și au 
instituit restricții de circulație în 
cursul nopții în capitala țării Port 
au Prince. Agenția France Presse 
relatează că „țara este cuprinsă 
de un val de teroare". Potrivit co
mentatorilor agențiilor occidentale 
de presă, „problemele situației in
terne din Haiti au luat locul con
flictului dintre Haiti și Republica 
Dominicană". „In Haiti — scrie a 
genția Associated Press — conti
nuă campania de asasinate, torturi, 
incendieri, arestări samavolnice și 
o epurare masivă a ofițerilor din 
armată". S-a
Fort Diamanche 
90 de prizonieri 
ceștia se află 
care, arestat la 
torturat și ucis de polițiștii lui Du
valier. Referindu-se la decretarea 
legii marțiale, agenția France Pres
se relevă că „aceasta nu reprezin
tă un element nou, întrucît liber
tățile civile au încetat de mult 
timp să mai existe în Haiti".

aflat că numai în 
au fost executați 
politici. Printre a- 
colonelul Turnier, 
19 aprilie, a fost

O nottă cpiză în .sinul guvernului 
sirian f

să aibă loc între delegațiile milita
re ale Egiptului, Siriei și Irakului 
în vederea unirii forțelor armate al 
celor trei țări sub un comanda
ment unic au fost amînate pe ter
men nedefinit. Tratativele trebuiau 
să înceapă la 12 mai.

Amînarea tratativelor militare 
urmează unor știri transmise de 
agențiile occidentale de presă cu 
privire la izbucnirea unei crize Іф. 
sînul guvernului siricyi. Agent 
France Presse relatează : „La BeiisJj 
s-a aflat că miercuri noaptea s-a'“ 
produs o criză între reprezentanții 
partidului Baas și celelalte grupări 
unioniste. Cinci miniștri unioniști 
au demisionat, iar din Consiliul 
revoluției au fost înlăturați doi 
membri principali, generalul Rașed 
Kattini 
Sufi. 
funcția 
lui șef
ralul El Sufi era ministru al apă
rării".

CAIRO 4 (Agerpres).
Agenția Associated Press trans

mite că guvernul R.A.U. a anunțat 
la 4 mai că tratativele care urmau 

pentru eliberarea și unificarea pa
triei, începută de noi în august 
1945, a luat sfirșit. In cursul aces
tei perioade, poporul Indoneziei nu 
s-a împăcat cu faptul că o parte 
a teritoriului ei se afla sub jugul 
colonialiștilor. Nu am încetat lupta 
nici o clipă și am învins. Factorul 
hotărîtor în această luptă victo
rioasă l-a constituit unitatea po
porului indonezian și a populației 
Irianului de vest. In sfirșit. po
porul nostru a devenit liber și 
unit".

In prezent, a arătat președintele 
Sukarno, sarcina noastră principa
lă constă în consolidarea unificării 
tării, în ridicarea nivelului da trai 
al populației.

Rsferindu-se 
președintele a 
tinde să aibă 
toate țările. Dar, a arătat el, noi 
nu dorim să ne împrietenim cu im
perialiștii și colonialiștii. Am lup
tat și vom lupta împotriva lor. Vom 
lupta, de asemenea, împotriva tu
turor formelor de exploatare, pen
tru eliberarea popoarelor asuprite. 
Societatea noastră nu este încă o 
societate dreaptă și înfloritoare, 
dar noi trebuie să 
asemenea societate.

La miting a luat, 
cuvîntul Subandrio,
externe al Indoneziei.

la politica externă, 
arătat că Indonszia 

relații prietenești cu

construim o

de asemenea, 
ministrul de

PROGRAMUL L. 7,45 Jocuri popu
lare executate la diferite instru
mente, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 8,30 Scene comice din operete, 
9,35 Melodii populare, 10,00 Muzică 
distractivă, 11,05 „Săptămîna cul
turii cehoslovace", 11,27 Potpuriuri 
și intermezzouri — muzică de es
tradă, 12,30 Muzică populară ro- 
mînaască și a minorităților națio
nale, 13,10 Soliști și formații de 
muzică ușoară, 14,00 Concert de 
prînz, 15,30 Fragmente din opera 
„Mignon" de Ambrosie Thomas, 
16,15 Vorbește Moscova, 17,10 Cîn- 
tece de Alfred Mendelson, 17,50 
Melodii de estradă, 18,40 Selecțiuni 
din operete, 19,45 Cîntă taraful 
Căminului cultural din Morăreni,

Știri sosite la Washington ara
tă că în ultimele 10 zile aproxi
mativ o treime din numărul ofițe
rilor haiti eni au fost îndepărtați 
din armată, unii dintre ei fiind 
arestați, asasinați, iar alții s-au re
fugiat la diferite ambasade străine. 
Corespondentul din Santo Domingo 
al agenției U.P.I. transmite că la 
3 mai în Haitu au avut loc cioc
niri între fracțiuni politice rivale. 
O unitate de guerilă condusă de 
fostul șef al siguranței haitiene, 
Clement Bardot, a atacat un post 
de poliție situat în împrejurimile 
orașului Port au Prince și a ucis 
45 de polițiști. De asemenea, la 
Port au Prince continuă să se au
dă schimburi de focuri de armă.

Intre timp presa din S.U.A. men
ționează despre înrăutățirea bruscă 
a relațiilor dintre Haiti și Statele 
Unite. După cum lasă 
înțeleagă acest lucru 
faptului că cercurile 
din S.U.A. au ajuns
necesității înlocuirii cu o altă per
soană a dictatorului Duvalier, care 
s-a compromis prea mult în ochii 
opiniei publice.

©-------------

ziarele să se 
se datorește 
conducătoare 
la concluzia

și generalul Mohammed El 
Generalul Kattini ocupa 
de adjunct al comandantu- 
al forțelor armate, iar gene-
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In Japonia cresc 
prețurile la obiectele 1 
de primă necesitate

TOKIO 4 (Agerpres).
In numărul său din 3 mai, ziarul 

japonez „Japan Times" sorie că în 
Japonia continuă să crească pre
țurile la obiectele de primă nece- 
sitate. In anul 1961, prețurile la 
aceste obiecte au crescut cu 5,3 
la sută, în anul 1962 — cu 6,8 la 
sută. Potrivit prevederilor Biroului 
planificării economice a Japoniei, 
în 1963 prețurile vor crește cu cel 
puțin 5 la sută.

DE RADIO
mai

regiunea Mureș-Autonomă Maghiară, 
20,15 Mici formații da muzică- 
ușoară, 21,25 Muzică ușoară romî- 
nească. PROGRAMUL II. 10,45 Din 
muzica popoarelor, 12,05 Muzică u- 
șoară orchestrală, 13,00 Cîntece și 
jocuri de pe întinsul patriei, 13,37 
Program distractiv interpretat de 
mandolina, 15,36 Muzică populară, 
16,30 Uverturi la opere, 17,00 Mu
zică ușoara, 18,41 „Prelucrări și a- 
ranjamente de folclor", 19,15 Cîn
tece de pace și prietenie, 20,20 Mu
zică populară, 21,15 Cîntă corul 
popular rus din Omsk, 22,00 Mari 
cîntăreți de operă, PROGRAMUL 
III. 21,15 Pagini orchestrale din 
opere și operete, 21,45 Concert sim
fonic. ,

Tiparul: „6 August" Petroșani


