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Minerii Văii Jiului au încheiat 
luna mai cu succese deosebite

17 518 tone de cărbune 
peste plan

cea de a cincia lună din 
an, minerii de la exploată-

In 
acest 
rile de cărbuna din Valea Jiului 
au muncit în abataje cu o hărnicie 
demnă de laudă. Mecanizarea și 
metodele avansate de muncă, pre
cum și munca politică vie, mobi
lizatoare desfășurată de organi
zațiile de partid i-au ajutat pe mi
neri să sporească productivitatea 
muncii, și pe această bază să ex
tragă zi de zi cantități însemnate 
de cărbune cocsificabil și energe
tic peste plan. In cursul lunii mai, 
din minele Văii Jiului au fost ex
trase 17 518 tone de cărbune pes
te prevederile planului. Mai mult 
de 14 000 de tone din această can
titate este cărbune cocsificabil. De 
remarcat este faptul că productivi
tatea muncii a crescut pe combinat 
lat 1,238 tone de cărbune/post depă. 
șindu-se simțitor sarcina planifica
tă.

Colectivele minelor Lupeni, U- 
ricani, Petrila și Aninoasa au în
scris pe graficele întrecerii socia
liste cele mai mari depășiri de 
plan.

să fia pe combinat la în- 
lunii mai cu 0,3 procente 
de cît indicele planificat, 
succes au contribuit cu

gerea șistului din cărbune. Ca ur
mare, conținutul de cenușă din 
cărbunele extras a scăzut simțitor 
ajungînd 
cheierea 
mai mic 
La acest
precădere colectivele minelor Ani- 
noasa, Lupeni, Petrila și Uricani. 
La mina Aninoasa cenușa cărbune
lui brut trimis la preparație a scă
zut in luna mai cu 1,1 la sută, la 
I.upeni cu 0,8 la sută, la Petrila cu 
0,5 la sută, iar la Uricani cu 0,2 
la sută.

4 pag. 20 bani
 \

Citiți în pagina IV-a:
• Din țările socialiste
• Apelul Confederației Generale a Muncii din Italia
• Amănunte în legătură cu descoperirea epavei submarinului ameri

can „Thresher"
• Cereri de reținere și judecare a lui Slrauss și a altor criminali 

de război
• Populația de culoare din S.U.A. continuă lupta

Producție de calitate
Minerii au muncit bine în luna 

mai și în ce privește îmbunătăți
rea calității cărbunelui. Ei aii pus 
accent deosebit pe această latură 
a activității lor. In luna mai, s-a 
făcut simțită cu mai multă vigoa
re în abataje acțiunea pentru ale-
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Mina Lupeni a depășit planul 
cu peste 10 000 de tone

Utilajele moderns 
pricepere în marile 
cum și organizarea 
lucrului au permis 
neri din Lupeni să 
luna mai productivitatea muncii pe 
exploatare cu 100 kg. cărbune pe 
post 
tate 
Acest 
abatajele minei 
zi mai mult de 
cocsificabil și 
ritmic planul. Cantitatea de cărbune 
cocsificabil dată peste plan în luna 
mai centrelor siderurgice de mine
rii Lupeniului se cifrează la 10.435 
tone, fapt ce 
fașă pe bazin.

De remarcat 
exploatării au 
luna trecută extrăgînd în plus în
tre 220—3 800 tone de cărbune.

folosite 
frontale, pre- 
judicioasă a 

harnicilor mi- 
sporească în

1Luna mai s-a încheiat. Bri 
gada condusă de Petre Con
stantin din 
nei Lupeni 
țime și de
luna mai ea 
de cărbune

Iată-i pe
schimb al brigăzii în fața gra
ficului bucuroși de rezultatele 
obținute.
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sectorul III al mi- 
s-a dovedit la inăl- 
data aceasta. In 
a extras 744 tone 
peste plan.

minerii dintr-un

atingîndu-se o productivi- 
de 1,218

lucru <
i tone pe post, 
a făcut ca din 
să se extragă zi de 
5 000 tone cărbuna 
să se depășească

situează mina frun-

că toate sectoarele 
depășit planul în
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Preparația 
1962 cu 46

Sprijinul cetățenilor 
chezășia realizărilor gospodărești

Pentru o vacanță
Elevii din școlile Văii Jiului își 

vor petrece în acest an într-un 
mod plăcut și instructiv vacanța 
de vară. Aproape 800 de elevi își 
vor petrece vacanța în taberele 
regionale precum și în taberele de 
pe litoral și la Herculane, iar pes
te 1 000 de elevi vor participa la

plăcută a elevilor
diferite excursii prin țară pentru 
vizitarea diferitelor centre indus
triale, locuri istorice precum și a 
Capitalei patriei noastre. In loca
litățile Văii Jiului vor fi amena
jate 13 tabere, iar la drumețiile 
organizate în împrejurimi vor par
ticipa aproape 18 000 de elevi.

Fruntași in mișcarea 
de inovații

Inovatorii de Ia preparația Lu
peni au ocupat locul II la con
cursul de inovații organizat ds 
Ministerul Minelor și Energiei E- 
lectrice pe anul 1962. 
Lupeni a încheiat anul
inovații aplicate și 16 în curs de 
experimentare precum și cu o e- 
eonomie postcalculată la inovațiile 
prepuse de 583 470 lei.

Dintre inovațiile aplicate rele
văm „Aparatul pentru încercare de 
înaltă tensiune", autori tov. Re- 
geni Pavel și Regeni Romulus;, 
„îmbunătățirea funcționării benzi
lor de cauciuc", propusă de Cran- 
ciova loan și Dragomir loan. 
„Mărirea capacității de însilozare 
la mixte 0—10 mm.", 
Avasiloaie Dumitru
Ștefan și ..Evitarea 
șlamului cărbunos în
barită", propusă de colectivul for
mat 
sile,

In
1963

amploare și în orașul 
Mii de cetățeni au răs- 

chemarea sfatului popu- 
da cartierelor noastre o 
cît mai atrăgătoare. Prin 

întreprinse de 
primăverii,, în 
fost extinse
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Trenuri cu tonaj 
sporit

Mecanicii și fochiștii de
poului își desfășoară mun
ca pe secții de remorcare 
de categoria celor mai 
grei a din țară. De exem
plu, pe traseul secțiilor 
Pui—Banița, Petroșani — 
Bănița și Livezeni — Pe
troșani remorcarea tre
nurilor se face cu două 
sau chiar trei locomotive. 
Cu toate acestea, multe 
dintre trenurile remorcate 
sînt cu tonaj sporit. To
najul remorcat în plus a 
crescut de la 30—40 
tone, cît ara în urmă 
cîțiva ani, la 400—500 
tone în prezent. De la 
ceputul anului au fost
morcate cu tonaj sporit 
1080 de trenuri. Tonajul 
remorcat în plus se ridică 
la 143 000 de tone. Prin 
această metodă s-au eco
nomisit un număr de 65 
de locomotive pe distanța 
Petroșani—Simeria și re- 
tur.

de
cu 
de 
în- 
re-
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bustibilului convențional. 
Folosind în mod rațional 
puterea locomotivelor și 
asigurîndu-le o întreține
re exemplară, mecanicii 
și fochiștii depoului au e- 
ccnomisit de la începutul 
anului și pînă acum a- 
proapc 2 500 de tone da 
combustibil convențional. 
Cu combustibilul econo
misit se pot remorca mai 
mult de 600 de trenuri de 
marfă pe distanța Petro
șani—Simeria și retur.

Mecanicii de locomoti
vă Rusu Petre, Bușoi Ghe- 
oighe, Schvemhamer Ste
fan, Pătroi Petre și Ru- 
deanu Francisc se află în 
fruntea întrecerii atît în 
ceea ce privește remorca
rea trenurilor cu tonaj 
sporit, cît și în privința 
economiilor; de combus
tibil.

Aportul 
inovatorilor

consfătuire 
de comisia

de lucru, convo- 
organizatorică a

s-a scos în evi- 
sustinută pe ca- 

majoritatea depu-
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Economii 
de combustibil

Preocuparea colectivului 
de muncă din depou ac
ționează stăruitor și în di
recția economisirii com-

O sarcină ce stă zi da 
zi în fața muncitorilor fe
roviari din depou este și 
aceea ca nici o locomoti
vă să nu depășească tim
pul de staționare în de
pou, iar pe parcurs să nu 
se defecteze. Un însem
nat aport dau la îndepli
nirea acestei sarcini ino
vatorii. In acest an. prin

autori tov. 
și Gydrgy 
pătrunderii 

circuitul de

din ing. Ene loan, Ciula Va- 
Wilk Emil și Mazăre Grigore. 
primele patru luni ale anului 
s-au aplicat la uzina noastră 

23 inovații, iar 
alte 29 propuneri 
sînt în curs de 
experimentare.

din 
de 

co- 
ino-

Ciocîrlan 
lăcătușii

îndrumarea primită 
partea organizației 
partid și cu sprijinul 
mitetului sindicatului,
vatorii și-au intensificat 
activitatea. Ei au făcut pî 
nă în prezent 11 propu
neri de inovații, din care 
7 se și aplică. Șeful de 
echipă Cazan Aurel are 6 
propuneri de inovații pre
zentate la cabinetul teh
nic, lăcătușul 
Grigore 3, iar
Suciu Alexandru și Mora
rii Emil cite o propunere. 
Dintre inovațiile aplicate 
în producție pot fi men
ționate : „Dispozitiv pen- . 
tru frezat butoanele la ca
petele de aburi", „Dispo
zitiv pentru centrat capul 
de emisie la locomotive". 
„Matriță pentru confecțio- 
narea arcurilor spirate", și 
altele. Punerea în aplicare 
a acestor inovații a con
tribuit în măsură însem
nată la îmbunătățirea mun
cii de pregătire și repa
rare a locomotivelor, a 
constituit un prețios spri
jin dat echipelor de repa
rații. Productivitatea mun
cii a crescut cu 10 la su
tă, iar staționarea locomo
tivelor și efortul fizic al 
muncitorilor s-au redus 
simțitor.

I. CRIȘAN

♦
♦ 
♦
♦
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦
♦
♦ 
♦ 
♦
♦

COMAN SEVER 
președintele comi
tetului sindicatului 
preparația Lupeni

Ca și în celelalte localități ale 
Văii Jiului, acțiunile obștești de 
înfrumusețare și bună gospodărire 
a cartierelor și străzilor au luat o 
deosebită 
Petroșani, 
puns la 
Iar de a 
înfățișare
acțiunile obștești 
cetățeni cu ocazia 
orașul Petroșani au 
zonele verzi pe o 
suprafață de • 
ha., iar pe o 
prafață de. 3,5 
zonele verzi 
fost reamenajate.
Cetățenii au participat totodată cu 
entuziasm la plantarea de arbori 
și arbuști ornamentali, la amena
jarea rondurilor de flori, la cură
țirea străzilor și alte acțiuni gos
podărești.

Participarea entuziastă a cetă
țenilor la acțiunile de înfrumuse
țare este rodul preocupării conti
nue a majorității deputaților din 
circumscripțiile orașului de a în
tări legătura cu cdtățenii, de a-i 
atrage la gospodărirea 
obștești.

Pentru a-și analiza 
în activizarea maselor. < 
pe tărîmul gospodăririi 
deputății din circumscripțiile Pe- 
troșaniului s-au adunat recent în-

lor pentru rezolvarea 
cetățenilor și atragerea 
conducerea treburilor 
baza realizărilor celor

2 
su- 
ha. 
au

DEPUTAȚI

Din munca deputaților 
orașului Petroșani

tr-o 
cată 
sfatului popular.

In consfătuire 
dență activitatea 
re o desfășoară
taților în mijlocul alegătorilor lor, 
preocuparea 
propunerilor 
acestora la 
obștești. La
mai mulți deputați se află preocu

parea pentru în
tărirea Legăturilor 
lor cu masele. 
Merită amintit în 
acest sens exem-- 
plul deputaților 

Livezeni.

treburilor

rezultatele 
de cetățeni 

i orașului.

din cartierul
In acest cartier, care cuprinde 

5 circumscripții electorale, a fost 
organizat un comitet de cetățeni, 
format din 47 de persoane. Comi
tetul de cetățeni a devenit un spri
jin de nădejde al deputaților Mă- 
răscn Virgilia, Costea loan. Cîm- 
pean Maria și Arhip Maria în a- 
tragerea maselor de cetățeni la 
acțiunile organizate de sfatul 
popular. In acest cartier se țin cu 
regularitate întîlniri cu deputațit 
locuitorii participă activ Ia dez
baterea jăroblemelur de interes ob-

I. DU ВЕК

(Continuare în pag. 3-a)
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In rîndul de sus: ȘERBaN FRANCISC, muncitor Ia U.R.U.M.P., ANDREI ELENA, 
judecător, VINGA MARIA, gospodină.

In rîndul de j*s: CÎMPEAN MARIA, gospodină, MARCU LUCREȚIA, lucrătoare 
în comerț, DELIOREANU NICOLAE, lucrător sanitar.
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NOTE DE SPECTATOR

IN CLIȘEU: O secvență <Wn film.
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palatului cultural.
corală

alcătuit
creația

către publicul 
la

Concursurile artistice înmănun- 
chiază întotdeauna un mare număr 
de artiști amatori, oferind posibi
litatea de a se verifica stadiul de 
dezvoltare la care au ajuns for
mațiile artistice de amatori.

In cele ce urmează îmi propun 
să arăt cîteva din părerile mele 
privind felul în care s-au prezen
tat formațiile artistice ale clubului 
sindicatelor din orașul Lupeni la 
faza raională ce a avut loc zilele 
trecute în sala palatului cultural 
din localitate.

Prezenta pe sce
na de concurs a 
formației corale a 
clubului cu peste 
160 de persoane 
a fost primită cu 
multă căldură de
spectator care a umplut pînă 
r«'uz sala

Formația 
repertoriu 
taie din
noștri interpretate 
văl artistic, 
a primăverii", 
verde viorea",
„In pace și prietenie", 
de formația corală 
de orchestra simfonică 
cerea dirijorului Roth
fost răsplătite cu ropote de aplau- 

cîștlgînd aprecierea unanimă a- 
a spectatorilor cît și a juriu- 
Cu această ocazie s-au remar 
soliștii vocali ai corului, tînă- 
lăcătuș Faur Dumitru și func-

trebuie spus că, deși era cunos
cută ca una din formațiile frun
tașe, chiar pe regiune, de data a- 
ceasta ea nu s-a ridicat la nive
lul așteptărilor.

Echipa de dansuri din Lupeni 
era cunoscută înainte ca fiind 
compusă din 12—14 perechi. De 
data aceasta însă ea s-a prezentat 
doar cu 6 perechi. Cu ocazia 
cursului s-a observat la unii 
satori, cu excepția a 
sînt mai vechi 
tivitele și chiar

2—3 
în formație, 
nesiguranță în in
terpretare. Consi
der că acest lucru 
se datorește pe da 
o parte instruc
torului formației 
care în ultimul 

mai puțin cu dan- 
repetiții mai pu-

Căpitanii lagu«ei albastre"
Incepînd din 5 iunie, pe ecranul 

cinematografului „Al. Sabia" din 
Petroșani va rula filmul „Căpitanii 
lagunei albastre", o producție a 
studioului din Ialța. Filmul redă 
imagini din viața ferkată a copil-

său 
vts- 
tră • 
sine

culoare în- 
Impărțin- 

pe echipe, 
colindă sta-

a prezentat 
din lucrări 

compozitorilor 
la un bun ni-

Cîntecele „Republică 
„Partidul". „Foaie 
„Corul țiganilor", 

interpretate 
acompaniată 
sub condu- 

Herman, au

timp a muncit 
satorii, a ținut 
tine, cît și faptului că aceștia au 
avut prea puține întîlniri cu pu
blicul.

Cele 3 brigăzi artistice de agi- 
din sectoarele IV A, IX și 
care s-au prezentat 
dată la un concurs, 
o surpriză plăcută 

Este

pentru 
au con- 
și un 
necesar 
prezinte

pentru a se obiș- 
$1 a învinge ast- 
specifică oricărui 
prezentat cu pro- 

de

Z», 
Wt 
lui. 
cat 
rul
ționara Crainic Marica, car» au 
dat dovadă de reale calități inter
pretative. Alături de cor, pe scena 
toncursului, au apărut și orchestra 
Simfonică și fanfara care, deși 
au avut în repertoriu unele lu
crări destul de grele, au trecut cu 
bine acest prim examen, reușind 
să eîștige la sfîrșit aprecierea pu
blicului care le-a răsplătit cu a- 
plauze

In ce privește formația de dan
suri care a interpretat un dans 
Oltenesc și un dans din Făgăraș

era mai bine dacă ea Includea 
program mai multe probleme

tație 
VIII 
prima 
stitult
început promițător, 
însă ca aceste formații să 
în viitor mai multe spectacole Si 
în special în fața muncitorilor de 
la sectoarele lor 
nui cu publicul 
fel emotivitatea 
debut. Ele s-au
grame destul de bune, pline 
conținut, educative.

In ce privește brigada artistică 
de agitație a sectorului VIII, cred 
Că 
în
specifice sectorului.

In concluzie, se poate spune că 
formațiile artistice prezente la con
cursul de la Lupeni s-au prezen
tat în general bine pregătite, con
stituind o adevărată 
cultural-artistică care 
scopul propus.

/
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Alături de formația simfonică a 
clubului sindicatelor din Petroșani, 
de cîtva limp, în Valea Jiului a 
luat ființă o nouă orchestră sim
fonică de amatori. Este vorba de 
orchestra simfonică a clubului 
muncitoresc din Lupeni.

Pînă în 
fonică a 
prezentat 
la 
la 
la 
Și 
de

lor sovietici și vigilența 
gostea de patrie de care 
dovadă.

Intr-0 zi, aflindu-se 
mării, mai multi copii 
cat pe două bărci cu 
s-au avîntat în larg 
Printre ei se află și
puști plin de temperament, ambi
țios și mindru împreună cu prie
tenul său Sanika. 
serie de peripeții, 
odată cu năvodul

și dra- 
el dau

țărmul 
Smbar- 

ș1

manifestare 
și-a atins

Л. MICA 
corespondent

la
s-au

motor 
la pescuit.
Leoșka, un

prezent orchestra sim- 
clubului din Lupeni a 
patru spectacole, două 
unul la Vulcan și altul 
urmînd ca astă-seară,

Lupeni, 
Petrila, 

orele 20 să prezinte un concert 
la Petroșani, în sala Teatrului 
stat.

Concertul cuprinde arii, duete și 
uverturi din operele cunoscutelor 
compozitori Strauss, Dendrino, Kal
man, Zeller, Barbu, Lehar și alții. 
La spectacolul prezentat de orches- 
Stra simfonică din Lupeni își dau 
concursul cunoscutii soliști vocali, 
soprana Valeria Radulescu și teno
rul Nicolae Țăranii de la Teatrul 
de stat de Operetă din București.
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ORCHESTRA SIMFONICĂ DIN PETROȘANI 
LA PRIMELE CONCERTE

Trecînd printr-o 
Sanika scoate 

și o geamandu-

ră provenită de la un vas străin, 
în care au fost descoperite la pos
tul grăniceresc numeroase mate
riale de contrabandă. Mai tîrzlu, 
Leoșka împreună cu frățiorul 
Vovka au văzut un om care 

lea o barcă, 
gînd după

un număr de ba
lize, înșirată pe o 
sfoară. Leoșka a 
dat fuga ia postul 
de grăniceri, iar 
Vovka a rămas 
să vegheze. Intre 
timp Vovka a ob- 
servat un scafan
dru care a ieșit 
din mare, iar du
pă el a apărut o 
barcă condusă de 
un om cu pălă
rie de 
chîsă.
du-se
băieții
tiunea, parcurile, 
localurile publice 
pentru a-i desco
peri pe contraban
diști. Ei îl urmă
resc pe cetățeanul 
cu pălărie de cu
loare închisă \SÎ 

pornesc pe mare pe 
urmele lui. După o serie de întîm- 
plări primejdioase, sînt salvați de 
grăniceri și duși la comandant. 
Mare le-a fost surpriza cînd In 
camera comandantului descoperă 
pe cetățeanul cu pălărie de cu
loare închisă. Era locotenentul 
Igor care capturase banda de con
trabandiști. Băieții s-au rușinat, 
dar au fost felicitați de comandant 
pentru bărbăția și vigilența lor. 
Comandantul i-a numit „căpitani 
ai lagunei albastre".
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ale muncii cu cartea
în evidența bi- 
orășeneștl din

Roade
Pe zi ce trece 

bliotecii centrale
Petroșani apar noi nume de citi
tori. Astfel, de la începutul anu
lui și pînă în prezent 
cile bibliotecii au 
2984 cititori care 
ceastă perioadă 
25 896 volume.

De remarcat faptul 
dispune în momentul
un fond care însumează

fost
au

un

în cartote- 
înregistrați 
citit în a- 
număr de

că biblioteca 
de fată de 

peste

al organe* 
locale, n-au

crescut a-

Publicul orașului Petroșani a pri
mit cu bucurie noua serie de con
certe a formației locale filarmonica 
de amatori, de astădată purtînd 
noul numj de orchestră simfonică 
a clubului sindicatelor din Petro
șani.

De la început putem afirma că 
așteptările publicului și mai ales 
sprijinul neprecupețit 
lor de partid și de stat 
fost zadarnica.

Sub ochii noștri a
ceastă formația de amatori și pu
tem spune că ea înaintează cu 
pași repezi pe drumul ce duce spre 
măiestrie artistică. Felicităm de as
tădată pe flecare membru în parte 
a noii formații simfonice.

Ultimele concerte au adus o îm
bogățire a repertoriului din varia
tele domenii ale muzicii. La ridi
carea cortinei ni s-a înfățișat o 
orchestră simfonică — cu compar
timentele ai mult îmbogățite 
instrumentiști și cu o disciplină 
chestrală mult superioară celei 
la ultimul concert al orchestrei 
misimfonice.

Orchestra dispune în prezent
suffcienți violoniști, atît din punct 
de vedere calitativ cît și cantitativ 
și o suficientă reprezentare nu
merică a celorlalți instrumentiști, in 
total peste 40 de membri. Remar
căm și o oarecare coeziune a în
tregii formații care tinde deja să 
M prezinte în multe momente mai

unitară. Bineînțeles că mai este 
încă mult de „lucrat", de finisat 
și de armonizat în ceea ce privește 
grupele de instrumente. Revenim 
asupra necesității imperioase de a 
face repetiții separate pe grupe de 
instrumente, aceste repetiții repre- 
zentind cărămida de bază a între
gii construcții orchestrale.

In această muncă, un rol de sea
mă revină concert-maistrului Pa
taki Alexandru care va trebui in 
viitor să însemneze cu precizie ști- 
rmirile instrumentiștilor cu coarde 
spre a nu se întîmpla decalaje in 
conducerea arcușurilor cu efect ne
plăcut estetic și chiar sonor.

Dacă orchestra a sunat bine 
uvertura „Califul din Bagdad" 
Boildieu, sau „Dans țărănesc"

de pe 
modul 
perso- 
opera

Vocea frumoasă de tenor liric 
a lui N. Scărlătoiu este adecvată 
ariilor lirice și în viitor am dori 
să-l auzim interpretînd mai des în 
acest gen.

Baritonul Viorel Moțoc, pe lîngă 
calitățile relevate într-o cronică 
anterioară ni s-a prezentat ca un 
valoros interpret al muzicii noas
tre populare, Cîntecul „Duca-m-așl 
și tot m-aș duce" de E. Monția a 
fost pe merit călduros răsplătit de 
public.

Violoncelistul Kosnaș Ștefan, în
zestrat muzician ne-a dăruit clipe 
frumoase cu solo-ul din „Rugăciu
nea unei mirese" de Strobl.

De asemenea, a plăcut „Balada" 
lui Ciprian Porumbescu în inter
pretarea lui Pataki Alexandru.

Pantru a putea menține 
aceste frumoase rezultate, 
tea orchestrei simfonice 
cetelor din Petroșani se
viitor o muncă dîrză pentru obți
nerea unei mai bune tehnicități a 
orchestrei. Este necesară o mai 
bună pregătire teoretică a pieselor 
prezentate.

Munca dirijorului va fi mult ușu
rată dacă ea va infiltra în mintea 
fiecărui membru al orchestrei o 
concepție muzicală unitară despre 
piesa interpretată și se vor respec
ta cu mai multă exigentă ritmul și 
subsemnele proprii fiecărei piese 
muzicale. Repertoriul ales de con
ducerea orchestrei va trebui să tins 
seama că e vorba de o orchestră 
de amatori care —adevărat — are 
toate șansele pentru a deveni o 
formație fruntașă.

SIMION CRBȚU
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C. Dimltrescu, nu același lucru pu
tem afirma despre uvertura „Wil
helm Tall" de Rossint. Pentru viitor 
recomandăm orchestrei 
piese simfonice, cu un 
efect ritmic și melodic, 
mal e un drum oarecare
pînă la abordarea pieselor cu con
cepție mai pretențioasă.

Se cunoaște munca neobosită a 
dirijorului Vasile Lucaciu și tre
buia să subliniem efortul său con
tinuu de a ține in mină orchestra, 
notînd bineînțeles faptul că este 
pe cale da a deveni un bun șef 
de orchestră dacă va ține cont de 
sugestiile șt criticile aduse.

Revelație cementului a feet par-

ticiparea artistei emerite Teodora 
Lucaciu prim solistă a Operei de 
stat din Eucurești. Vocea și inter
pretarea ei, au fost încununate la 
nenumăratele festivaluri internațio
nale și pe marile scene de operă 
ale lumii, cu lauri de glorie, ridi- 
cînd astfel prestigiul școlii noastre 
naționale de canto. Prezența aces
tei mari cintărețe alături de tînăra 
orchestră simfonică a orașului ei 
natal a fost un omagiu adus tutu
ror amatorilor care caută să pună 
temelii solide acestei noi instituții 
muzicale. A fost de neuitat, chiar 
și pentru cei ce o cunosc 
prima scenă de operă a țării, 
de interpretare — cu totul 
nai a „Ariei lui Mimi", din
„Boema" de Puccini, patosul ei și 
emoția profundă transmisă publi
cului prin interpretarea .Ariei lui 
Cio-cio-san" din opera cu aceiași 
nume de Puccini. Publicul nostru a 
răsplătit cu ropote de aplauze cele 
trei cîntece populare interpretate 
de artistă, sau cîntecul Indian din 
opera „Rose Marie" de Friml.

Odată cu creșterea orchestrei, 
cresc și soliștii ei, și cea mai bună 
dovadă este saltul calitativ pe care 
l-a făcut tenorul Nicu Scărlătoiu. 
Ca partener al sopranei Teodora 
Lucaciu în duetul „Anei Eliza și 
Paganini" din opereta „Paganini" 
de Fr. Lehar s-a comportat foarte 
bine. Dealtfel aplauzele publicului 
au confirmat acesta aprecieri.

și spori 
din par- 
a sindi- 
cere în

24 000 cărți politice, științifice și 
de literatură.

Rezultatele bune obținute se da- 
toresc în mare parte organizării 
unor acțiuni interesante și atrac
tive la bibliotecă. Recenziile si 
expunerile asupra unor cărți, con
sfătuirile cu cititorii, serile lite
rare sînt numai cîteva din acțiu
nile care au făcut ca biblioteca să 
fie frecventată de un mare număr 
de cititori.

O contribuție deosebit de pre
țioasă în răspindirea cărții o aduc 
și сёіе 15 biblioteci de casă și 25 
cercuri de citit existente.

Printre cei mai activi și pasio
nați cititori ai bibliotecii se nu
mără Albuleșcu loan, muncitor Ia 
U.R.U.M.P., Cucu Victor, Marian 
loan și Biro Eduard, mineri de la 
E. M. Petrila, Hebedean loan, teh
nician la U.R.U.M.P., Pretorian Ga
briela, Mihuca Antonina si Matei 
Elisabeta, eleva ale școlii medii, 
Cucu Silvia, gospodină și alții.

— C. IO AN
corespondent
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Activitate culturală 
în sat

In cursul acestui an colectivul 
didactic de la Școala de 8 ani nr. 3 
din Lupeni a desfășurat o bogată 
activitate 
Bărbătsni. 
ce de la
21 de conferințe 
litic, social și de 
la care au participat 840 de țărani 
și muncitori.

Fiecare conferință a fost însoți
tă de programe artistice compuse 
diri cîntece, poezii, dansuri, pregă
tite ds către pionierii școlii sub 
conducerea tov. învățători Dumi
trescu Maria, Ion Doina și Nerean- 
țu Valentina.

De asemenea, în cadrul activi
tății extrașcolare, cadrele didactice 
eu pregătit și 3 piese cu elevii 
școlii, care au fost prezentate pe 
scena căminului din Bărbfiteni, la 
care au participat peste 1 400 de 
cetățeni.

la căminul cultural din 
Astfel 

această
cadrele didacti- 
școală, au ținut 
cu conținut po- 
cultură generală

EMIL TET1LEANU 
corespondent



STEAGUL ROȘU

Tinăra mamă din clișeu, Benea Ecaterina, este coafeză într-o uni
tate de coafura a cooperativei „Jiul" din orașul Petroșaif. Cită feri
cire exprimă zîmbetul acestei tinere mame, gîndindu-se la viitorul 
luminos ce îi este asigurat micuțului ei — ш de eâlfel tuturor co
piilor de pe cuprinsul patriei noastre...

-------------0-------------

Sprijinul сеЗДмйиг — 
chezășia realizărilor gospodărești
(Urmare din pag. l-a)

ștesc, ia Înfrumusețarea cartierului 
Faptul că în acest cartier s-au -ob
ținut în această primăvară cele 
mai frumoase realizări gospodă
rești, reflectă atenția pe care au 
acordat-o deputății din cartier în
treținerii unei strînse legături cu 
locuitorii prin comitetul de cetă
țeni din cartier.

O legătură strinsă cu cetățenii 
întreține și deputata Vinga Maria 
din noul cartier Constructorul. Ea 
discută zilnic cu cetățenii, inter
vine la sfatul popular pentru re
zolvarea sesizărilor lor, și se bu
cură astfel de stima și sprijinul 
locuitorilor din circumscripție. In 
acest cartier, mobilizați de gru
pele comuniste și deputată, cetă
țenii au efectuat în această primă
vară 5000 ore de muncă voluntară, 
au amenajat spații' verzi pe o su
prafață de 4 000 m.p. Cu multă 
grijă se ocupă de rezolvarea se
sizărilor cetățenilor și atragerea 
lor la acțiunile obștești și depu
tății Șerban Francisc, Marcu Lu- 
creția. Deliorean Nicolae, Kalath 
Adalbert, Andrei Elena și alții, ale 
căror circumscripții sînt fruntașe 
în înfrumusețarea orașului.

Consfătuirea s-a ocupat și de o 
seamă de neajunsuri în gospodă
rirea orașului. In orașul Petroșani 
există circumscripții electorale în 
care s-a făcut prea puțin pentru 
ridicarea nivelului urbanistic. In 
cartierul Dimitrov, bunăoară, eu 
fost întreprinse prea puține ac
țiuni de către cetățeni pentru în
frumusețarea spațiilor dintre blo 
curi. Slaba participare a cetățeni
lor la acțiunile obștești se dato- 
rește în mare măsură inactivității 
deputaților din acest cartier, prin
tre care se numără tov. Dobrică 
Marin, Vlad Constantin, Muștean

ÎNSEMNARE: <Jn
Venirea primăverii l-a determi

nat pe muncitorul Ginghină loan 
să schimbe pal'.orul cu balonsei- 
dul. Dai culoarea acestuia îl ne
mulțumea. Cu gindul oe a-i da 
balonseidului o culoare mai prac
tică pentru Valea Jiului, în ziua 
de 28 aprilie, iată-I ciocănind 
la ușa boiangeriei din Petroșani. 
Meșterul l-a primit cu bunăvoință.

— Cu ce va putem servi t
— Vreau sa rni-1 vopsiți.
— Ce culoare ?
— Negru.
— S-a făcut.
— Cind pot veni să-mi iau ba- 

lonseidul г
— Peste o săptămînă.
Clientul a achitat pe loc suma 

de 53 lei, costul vopsitului. A ple
cat acasă, la Aninoasa, mulțumit 
și încrezător că peste o săptămînă 
va avea un balonseid ca nou, 
negru cum e mura.

Săptămînă a trecut pe nesim
țite Iată-1 din nou pe Ginghină 
luînd autobuzul de Petroșani. Ar
dea de nerăbdare să-șl vadă ba- 
tonseldul. Dai la boiangerie...

Florica. Acești deputați .;nu au a- 
vut însă întilniri cu alegătorii Iot, 
nu cunosc preocupările acestora. 
Q slabă activitate desfășoară in 
rîndurjlc cetățenilor pentru antie- 
narea lor la diferite acțiuni ob
ștești și deputății Szuhanek Ale
xandru, Abraham Otto, Farkas E- 
meric, Pop Elena, Torbk Pareschl- 
va, Cordea Gheorghe, Kovacs En
ters și alții. Deputății mai sus a- 
mintiți au neglijat pînă acum să 
prezinte dări de seamă asupra ac
tivității lor în fața alegătorilor. Ds 
altfel, în primul trimestru din a- 
cesl an doar 7 deputați din Petro- 
șani au ținut dări de seamă în fața 
alegătorilor.

Chezășia obținerii unor noi rea 
Uzări pe calea înfrumusețării ora. 
șului o constituie întărirea legătu
rii deputaților cu masele de cetă
țeni. In această privință s-a rect» 
mandat deputaților să-și țină cu 
regularitate întilnirile cu alegâto. 
rii. să se slătuiască mai des cu 
cetățenii asupra problemelor gos- 
podărești ale circumscripțiilor, să 
intervină la sfatul popular și la 
unitățile respective pentru rezolva
rea sesizărilor oamenilor muncii.

O altă sarcină ce stă în fața 
deputaților este reorganizarea (un
de e cazul) a comitetelor de ce
tățeni. activizarea acestora spre a 
contribui la atragerea tuturor ce
tățenilor la acțiunile obștești.

La rindul lor, mai mulți depu
tați care au luat cuvîntul în con
sfătuire, între care tov. Nagy Ilea
na, Peter A nton, Șerban Francisc, 
au cerut Comitetului executiv al 
sfatului popular, secției de gospo
dărie cît și unităților I.C.O. și 
I.L.L. să acorde mai mult sprijin 
în rezolvarea propunerilor făcute 
de cetățeni în legătură cu buna 
gospodărire a străzilor și cartie
relor.

vopsii
— Те-ai cam grăbit, tovarășe !
— Păi pe azi a fost termenul.
— A fost imposibil. Meșterul e 

plecat.
— Numai el vopsește î
— Numai. Mai treceți dumnea

voastră pe aici săptămînă viitoare.
Potrivit înțelegerii, clientul s-a 

prezentat din bou peste o săptă
mînă la boiangerie. Dar făcuse și 
de data aceasta un drum degeaba 
la Petroșani și cheltuise bani de 
pomană pe autobuz. Balonseidul 
era tot nevopsit. Intrigat peste 
măsură de atltea amînări, clientul 
a cerut să i se fixeze un termen 
precis și ultim. I s-a satisfăcut 
cererea : 24 mai.

In ziua respectivă, Ginghină 
Ioan a plecat la Petroșani hotărît 
să-și ia . acasă balonseidul, chiar 
și nevopsit. De data aceasta însă 
era gata. Dar cind i-a Văzut noua 
culoare, omul a pălit: Obiectul 
nu era nici negru, nici fumuriu —■ 
avea o culoare greu de definit, 
respingătoare.

—Ăsta nu-1 al meu 1 ?
— Ba dai

Q. C. L ATimeainra Petroșani

IISî№i Ш DtKHH DE ІНІМІЙЕ FNffilH PE ШВІ
Zilele trecute, în cadrul unei șe

dințe festive, colectivului O.C.L. 
Alimentara Petroșani i s-a înmînat 
din partea Consiliului regional al 
sindicatelor Hunadoara, Diploma de 
întreprindere fruntașă pe ramură 
în regiunea Hunedoara pentru fru
moasele realizări obținute în mun
că pe antil 1962. In anul ce a tre
cut colectivul O.C.L, Alimentara 
Petroșani și-a depășit planul de 
desfacere cu 14 032 000 lei.

Ішшеа івпаніог шШШ lit swafain — 
am leittala tetlm toltdltiil ІШ.

In Valea Jiului, 42 la sută din 
volumul lucrărilor industriale de 
suprafață ale combinatului carbo
nifer, sînt executate de către în
treprinderea de construcții și mon
taje miniere Petroșani.

Cu toate că aceste lucrări sînt 
foarte importante pentru dezvolta
rea continuă a capacităților de 
producție ale exploatărilor carbo
nifere, atit în 1962 cît și în acest 
an, majoritatea din ele nu au fost 
terminate, iar din această cauză 
n-au putut fi puse în funcțiune 
la termenul planificat. Astfel din 
cele peste 40 obiective ce urmau 
a fi terminate pînă la sfîrșitul anu
lui 1962, au rămas neterminate 16 
lucrări din care 8 au fost repla- 
nificate pe trimestrul I, iar 8 în 
trimestiul И 1963. Cu toate aces
tea, la sfîrșitul trimestrului I, co
lectivele șantierelor I.C.M.M., ne- 
terminînd nici o lucrare, Combina
tul Carbonifer Valea Jiului a fost 
nevoit să le replanifice din nou, 
de data aceasta 7 obiective pen
tru trimestrul II, iar unul în tri
mestrul IV.

Din analiza făcută de banca de 
investiții Petroșani, rezultă că 
I.C.M.M. atît în 1962 cît și în cele 
5 luni ale acestui an a realizat 
planul din punct de vedere valoric 
în procent de 88 la sută, respectiv 
86 la sută. Totuși, din cauză că 
s-a pus accentul pe aspectul va
loric (nu fizic) numărul lucrărilor 
terminate în 1962 reprezintă numai 
62 la sută, iar în 1963 nici o lu
crare. Acest lucru arată clar in 
ce direcție greșită se orientează 
bortul conducerii I.C.M.M., care a-
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Citiți pe vista „Flacapa" 
numărul 22 din 1 iunie

A apărut revista „Flacăra" nr. 
22 cuprinzînd numeroase reportaje, 
fotoreportaje și articole pe proble
me de actualitate dintre care a- 
naintim i
— Linia nu are o singură dimen

siune — reportaj la Uzinele „23 
August“ printre constructorii 
liniilor de ciment.

— Chirița din nou la rampă. Amin
tiri despre acei care au inter
pretat rolul Chiriței în cei 113 
ani de cînd.a creut-o Alecsan- 
dri.

nereușit
— Atunci, dați-mi voie să vă 

spun că asta nu se cheamă vopsit, 
ci bătaie de joc.

— Dacă nu-ți convine, n-ai decît 
să îl vopsești din nou acasă.

Desigur <să Ginghină Ioan a fost 
nevoit să-și dea haina din nou la 
vopsit, însă în aită parte. Omul 
era convins că dacă l-ar ti lăsat 
pentru revopsit tot la boiangerie 
cooperativei „Jiul" Petroșani a- 
tunci, pînă i s-ar fi „nimerit" aici 
culoarea neagră ar fi trecut și 
vara, și toamna, Iar cu banii chel- 
tuiți pe drum ar fi putut cumpăra 
un balonseid nou. Ce părere are 
conducerea cooperativei despre 
felul cum sînt serviți clienții în 
această unitate ? Ceea ce s-a în- 
tîmplat cu Ginghină loan nu face 
cinste colectivului cooperativei și 
de aceea este necesar să se ia mă
suri ca lucrătorii unității de bo
iangerie să îmbunătățească calita
tea lucrului, să manifeste prompti
tudine în executarea comenzilor 
solicitate de clienți și respect față 
d» aceștia.

1. BRADEANU

In cadrul ședinței au luat cuvîn
tul numeroși lucrători din cadrul 
întreprinderii care s-au angajat să 
obțină îh anul 1963 rezultate tot 
mai însemnate în realizarea sarci
nilor de plan, în îmbunătățirea 
deservirii oamenilor muncii din 
Valea Jiului.

W. ARNOLD 
corespondent 
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leargă numai după realizarea pla
nului valoric, neglijînd în mod 
condamnabil respectarea prevede
rilor de punere în funcțiune a o- 
biectivelor respective necesare pen. 
tru dezvoltarea minelor.

De asemenea, prin neluarea tu
turor măsurilor tehnico-organiza- 
torice în ce privește gospodărirea 
chibzuită a fondurilor, în cursul 
trimestrului I, I.C.M.M. a depășit 
pierderea prevăzută cu 400 la su
tă, folosește un volum mare de 
credite cu garanția forului tutelar, 
credite care numai în cela 5 luni 
din acest an au cauzat plata unor 
dobînzi către bancă în valoare de 
cea; 40 000 lei.

Pentru îmbunătățirea situației e- 
conomico-financiare nesatisfăcătoare 
a acestei întreprinderi, este necesar 
ca atît Combinatul Carbonifer Va
lea Jiului cît și organele ministe
rului respectiv să analizeze de ur
gență această problemă și să ia 
măsuri care să ducă la îmbunată 
țirea activității generale, punîn- 
du-se accentul pe realizarea și pu
nerea în funcțiune, la termenele 
prevăzute a obiectivelor industriale 
necesare dezvoltării minelor din ba
zin. Conducerii I.C.M.M, îi revine 
sarcina de a lua măsuri pentru 
concentrarea forțelor în vederea 
terminării lucrărilor de primă ur
gență, a căror termen se tot... re- 
planifică, și evitarea cheltuielilor 
neeconomicoase, spre a face ca a- 
ceasta întreprindere să devină o 
inlreprindere rentabilă.

N. CERBU
director Banca de Investiții 

Petroșani

— Interesați: un miliard și jumă
tate de oameni — un amplu do

cumentar despre o plagă în 
multe țări nerezolvată încă: 
analfabetismul.

•— De 1 iunie : reportaje, povestiri, 
versuri, desene, pe o singură te
mă : copiii.
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SFATUL POPULAR AL 
ORAȘULUI REGIONAL 

PETROȘANI 
anunță următoarele posturi 

vacante:
UN POST ȘEF SECȚIUNE FI

NANCIARA,
CONDIȚII a studii superioare 

economice și 4 ani vechime. 
Salarizare — 1850—2000 lei.

UN POST ȘEF SERVICIU 
CONTABILITATE,

CONDIȚII: studii superioare 
economice și 3 ani vechi
me. Salarizare — 1300— 
1450 lei.

UN POST DE INGINER LA 
SECȚIA GOSPODĂRIRE CO
MUNALA, DRUMURI ȘI 
PODURI,

CONDIȚII: studii superioare 
de specialitate și 4 ani ve
chime. Salarizare — 1850— 
2000 lei.

UN POST TEHNICIAN I CON
STRUCTOR,

CONDIȚII : studii medii de 
specialitate și 2 ani vechi
me. Salarizare — 1100—1450 
lei.

UN POST DE TEHNICIAN II 
AGRONOM,

CONDIȚII • studii medii de 
. specialitate și 2 . ani vechi

me. Salarizare — 750—1100 
lei.

Doritorii se pot adresa le 
Secția cadre a Sfatului 
popular orășenesc PetroșanL

*

«
«

♦•«♦•••••♦•♦♦♦♦♦♦•••••♦♦♦a

I. C. R. M.
PETROȘANI

■ strada Republicii nr. 104

ANGAJEAZĂ

© Un merceolog principal
, Salarizarea 950—1250 lei. Con

diții : studii medii și 5 ani 
stagiu în specialitate.

I © Un planificator prînci- 
: pal transport.
, Salarizarea 925—1050 lei. Con- 
' diții: Studii medii și 3 ani 

stagiu în funcții economice.

: ® Economist principal fi- 
: nanciar.
. Salarizarea 1250—1500 lei. Con

diții : Studii superioare econo-
1 mice și 3 ani stagiu în func

ții economice.
Posturile se vor ocupa prin 

concurs.
Informații suplimentare, la 

direcția întreprinderii.
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DIN ȚĂRILE SOCIALISTEJAPONIA

D luna de acliuDi [отпив 
împotriva armelor aromite 

americane
TOKIO 1 (Agerpres).
La ședința din 31 mai a condu

cerii Consiliului național de luptă 
împotriva „tratatului de securitate" 
japono-american, s-a hotărît să se 
declare luna iunio drept lună de 
acțiuni comune împotriva stațio
nării în porturile japoneze a sub
marinelor atomice americane.

In țară urmează să fie organi
zate acț:uni de masă împotriva in
trării în porturile japoneze a sub
marinelor atomice ale S.U.A. și sta
ționării pe pămîntul japonez a 
avioanelor „F-105" purtătoara de 
bombe atomice, pentru lichidarea 
alianței militare japono-americane

Amănunte în legătură cu descoperirea 
epavei submarinului american „Thresher"

NEW YORK 1 (Agerpres).
In legătură eu descoperirea 

pavei submarinului american „Thres" 
her", un purtător de cuvînt al ma
rinei americane a declarat în seara 
de 31 mai că fotografiile luate la 
mare adîncime, precum și alte e- 
lemente găsite în apropierea locu
lui unde s-a scufundat „Thresher", 
arată că submarinul este întreg și 
suprafața corpului navei este intactă 
cu excepția unei mari spărturi.

Potrivit agenției Reutet, unul 
din participanții la cercetările pen-

e-

©.

Pentru stabilirea unor relații mai largi 
între R. F. 6. ți g. R. S. S.

— Declarațiile lui Hanz Kroll —
BONN 1 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat ziarului 

vest-german „Suddeutsche Zeitung", 
fostul ambasador al R.F.G. în 
WLS.S., Hanz Kroll, s-a pronunțat

r-=©

anunțat 
luni 
aur 
180 

mo-

NEW YORK. — S-a 
oficial că în ultimele cinci 
ale anului curent rezervele de 
ale S.U.A. au scăzut cu încă 
milioane dolari, cifrîndu-se în 
mentul de' față la 15 789 000 000 
dolari.

PARIS. — Numeroase partide 
și organizații sociale din Martinica 
au publicat o declarație în care 
protestează împotriva arestării la 
Paris a unui grup de 12 locuitori 
din Martinica, acuzați de „activi
tate subversivă". Pe insulă, se spune 
în declarație, domnește o atmos
feră de teroare și persecuții.

CIUDAD DE MEXICO. — Cu
noscutul pictor mexican David Al
faro Siqueiros și ziaristul Filomeno 
Mata, condamnați Ia opt ani în
chisoare fiind acuzați de „submina
rea bazelor orînduirii sociale exis
tente" și care își execută în mo
mentul de față pedeapsa, au făcut 
apel împotriva sentinței de condam
nare.

NEW YORK. — După cum tran
smite agenția France Presse, la 31 
mai Departamentul de Stat al 
S.U.A. a anunțat că Ecuadorul a- 
respins cererea secretarului de stat 
al S.U.A., Dean Rusk, de a elibera 
cele două 
mod ilegal în 
Ecu adorului.

ALGER. — 
o universitate 
a anunțat ministrul algerian al e- 
duoației, Adberahan Benhamida, îrr 
cursul vizitei pe care o întreprin
de în prezent în Sahara.

El a precizat că Ia această uni
versitate vor putea studia tinerr-' 
din întregul continent african.

nave ce pescuiau în 
apele teritoriale ale

Algeria va construi 
africană în Sahara,

Dezvoltarea metalurgiei 
neferoase în Armenia
EREVAN 1 (Agerpres).
In Armenia a fost construit 

pus în funcțiune combinatul de cu
pru și molibden de la Agaraki — 
anunță TASS.

In R.S.S. Armeană se dezvoltă 
în ritm rapid metalurgia neferoasă. 
A început reconstruirea combinatu
lui cupro-chimic din Alaverdi, ceea 
ce îi va permite ca în 1965 să-și 
sporească producția de cîteva

Și

ori.

Un film consacrat 
Galinei Ulanova

MOSCOVA 1 (Agerpres).
După cum anunță TASS, la 

dioul de filme documentare 
Moscova se lucrează la realizarea
unui film consacrat remarcabilei 
balerine sovietice Galina Ulanova,

stu- 
din

tru descoperirea epavei submari
nului, Lamar Worzel, a declarat 
că au trebuit să fie luate 1500 
de fotografii pînă ce „Thresher" 
a putut fi identificat.

După cum transmite agenția Fran
ce Presse, Ministerul Marinei S.U.A. 
a anunțat că nu se poate pune pro
blema aducerii la suprafață a epa
vei submarinului, întru cît ea se 
află la o adîncime de aproximativ 
3 000 de metri și tehnica actuală 
nu permite asemenea lucrări.

malpentru stabilirea unor relații 
strînse între R.F.G. și Uniunea So
vietică. O premiză pentru realiza
rea acestui țel ar fi după cum a 
arătat el, „stabilirea unor contacte 
bune între conducătorii celor două 
țări".

Kroll a menționat, de asemenea, 
necesitatea extinderii comerțului în
tre U.R.S.S. și R.F.G.

Condamnînd politica ds embargo, 
Kroll a arătat că și în trecut o ase
menea politică față de Uniunea So
vietică nu a împiedicat-o să devină 
a doua putere industrială a lumii. 
Uniunea Sovietică, a spus el, a rea
lizat în ultimii ani un progres ui
mitor în domeniul automatizării și 
mai ales în domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice și 
militare.

Uniunea Sovietică, a subliniat 
Kroll, năzuiește cu adevărat spre 
coexistență pașnică cu țările oc
cidentale. U.R.S.S. nu este intere
sată într-un conflict mondial care 
poate să ducă la un conflict ter
monuclear.

Populația de coloare din S.U.A. continuă lupta
care

NEW YORK 1 (Agerpres). 
Peste 600 de negri, între 

numeroși copii, au fost arestați la 
31 mai de poliția rasistă din capi
tala statului Mississippi, Jackson, 
atunci cînd au organizat o mare 
manifestație de protest împotriva 
segregației rasiale. După cum trans
mite agenția France Presse, ma
nifestanta purtau drapele ale S.U.A. 
Și scandau t „Vrem libertate". Ei 
au fost urcați în dube ale poli
tiei și transportați în incinta a 
două clădiri de expoziții, înconju
rate de sîrmă ghimpată și trans
formate în „închisori".

Secretarul general al Asociației, albi din acest oraș, Agenția Fran- 
naționale pentru propășirea* popu
lației Be culoare din S.U.A,, Roy 
Wilkins, a acuzat poliția din Jac-

Spectatorii o vor vedea pe Ula
nova în baletele „Lacul lebedelor", 
„Romeo și Julieta", „Floarea Ro
șie", „Giselle", „Chopiniana" și 
în alte spectacole, unde fiecare 
apariție a Ulanovei dezvăluie 

din 
lui

una 
numeroasele laturi ale talentu- 
ei.

O mare stafie 
de radiodifuziune

PHENIAN 1 (Agerpres).
In regiunea Sincihon, provincia 

Hvanhe de nord se construiește una 
dintre cele mai mari stații de radiodi
fuziune a R.P.D. Coreene. In prezent 
au fost terminate toate lucrările 
de construcții la corpurile tehnice 
principale și se desfășoară cu suc
ces lucrările de montaj. In următoa
rele zile va fi terminată montarea 
emițătorului stației de radiodifuzi
une cu întreaga sa aparatură.

Magazine universale

magazine universale. In pre
sent în curs pregătirile pentru

BLTDAPESTA 1 (Agerpres).
Pînă la sfîrșitul planului cinci

nal la Budapesta și alte orașe ale 
R.P. Ungare vor fi construite șapte 
mari 
zent 
proiectarea celui mai mars maga
zin universal din Ungaria care va 
fi construit în capitală.

Pînă în 1970 rețeaua comercia- 
a țării se va completa cu alt = 
magazine universale moderne.

]ă
10

20 milioane lămpi 
incandescente

SOFIA 1 (Agerpres).
Fabrica de lămpi incandescente 

din Sliven, cea mai mare din R.P. 
Bulgaria, produce anual 20 milioa
ne de lămpi, destinate pentru ilu
minatul mașinilor de transport, a 
minelor și a altor locuri de muncă 
care au curent electric cu o 
tensitate specială. In afară de 
ceasta, fabrica produce lămpi 
miniscente, întrerupătoare 
mercur, lămpi cu neon etc.

in-
a- 

lu-
cu

INTILNJBE SUKARNO - 
TUNKU ABDUL RAHMAN

TOKIO 1 (Agerpres)
La 1 iunie a avut loc la Tokio 
nouă întîlnire între președintele

doi oameni 
știe, aceste 

“drept scop 
dintre cele

o
Indoneziei, Sukarno, și primul mi
nistru al Malayei, Tunku Abdul 
Rahman. Cu aceasta au luat sfîrșit 
întrevederile dintre cei 
de stat. După cum se 
întrevederi au avut 

examinarea conflictului 
două țări în legătură cu planurile 
de creare a Federației malayeze.

După terminarea convorbirilor a 
fost dat publicității un comunicat 
comun în care se arată că „preșe
dintele Sukarno și primul ministru 

—sjsi; ;

kson că „folosește metode naziste 
pentru a împisdica pe manifestanți 
să protesteze împotriva segregației 
rasiale". Rasiștii trebuie să înțelea
gă că am ajuns la capătul unei 
etape, a continuat Wilkins. Era se
gregației rasiale a luat sfîrșit.

O puternică manifestație a avut 
loc vineri în- fața Tribunalului din 
Tallahassee (Florida), unde s-au a- 
dunat peste 500 da studenți negri 
pentru a protesta împotriva jude
cării a 218 persoane, în majoritate 
negri, arestate în ajun deoarece au 
instalat pichete în fața cinemato
grafelor rezervate numai pentru 

ce Presse relatează că toți aresta- 
ții au fost puși în libertate, jude
cătorul considerînd că ei au drep-

Apelul Confederației Generale a Muncii 
Italia

Confedera- 
din Italia 

nrunci- 
la de
loc în
de so- 
demo- 

progres
Portugalia și

ROMA 1 (Agerpres). 
Comitetul executiv al 

ției Generale a Muncii 
(C.G.M.I.) cheamă pe toți 
torii italieni să participe 
monstrațiile care vor avea 
tre 15 și 30 iunie în semn 
lidaritate cu lupta pentru 
crație, libertăți sindicale și 
social în Spania, 
Grecia.

In apelul său, C.G.M.I. condamnă

!»rael1 Cereri de reținere și judecare 
a lui Strauss și a altor criminali 

de război

Lantman, fost deținut în 
de la Varșovia, au trimis 
izraeliene o declarație în 
cerut reținerea fostului mi-

TEL AVIV 1 (Agerpres).
Cetățenii izraelieni Hanna Lewy 

Haas, fostă deținută a lagărului de 
concentrar» de Ia Bergen-Belsen, și 
Abram 
ghetoul 
poliției 
care au 
nistru de război al R.F.G., Franz 
Josef Strauss, care se află în Iz 
rael. Ei cer judecarea acestuia pen
tru crimele de război săvîrșite. 
In declarație se spune că „între 23 
și 27 aprilie 1945 Strauss a partici
pat la asasinarea în masă a polo
nezilor, evreilor, cehilor și prizo-

---- ©.----
ARGENTINA

Culturi agricole importante 
distruse de... papagali 
BUENOS AIRES 1 (Agerpres). 
Ministerul argentinean al Agri

culturii a anunțat la 31 mai că 
culturi agricole în valoare de mi
liarde de pesos au fost distruse 
în valea fluviului Parana de o in
vazie neobișnuită de... papagali. 
După cum transmite agenția U.P.I., 
un purtător de cuvînt al ministe
rului a declarat că această invazie 
se datorește dezvoltării necontro
late a acestor păsări în junglele 
din apropierea fluviului Parana, 
precum și lipsei de fonduri guver
namentale pentru programul elabo
rat în vederea prinderii lor.

Rahman și-au reafirmat atașamen
tul față de tratatul de prietenie 
dintre Indonezia și Malaya înche
iat în 1959", exprimîndu-și hotărî- 
rea de a 
cele două 
comunicat 
că cei doi 
tezit oalea 
la Manila, 
trilor de 
Indoneziei,
In comunicat se exprimă speranța 
că această conferință va duce la 
o întîlnire a șefilor de guverne ai 
celor trei țări 

soluționa litigiile dintre 
țări pe cale* pașnică. In 
se spune, de asemenea, 
oameni de stat ,,au ne- 
spre ținerea, la 7 iunie, 
a unei întîlniri a miniș- 
externe cu participarea 
Filipinelor și Malayei".

tul să-și manifeste pașnic opoziția 
lor față de segregația rasială. „Am 
obținut o mare victorie — a decla
rat unul din avocații negrilor care 
a adăugat că este pentru prima 
oară cînd un tribunal dintr-un stat 
sudist recunoaște „dreptul negrilor 
să instaleze pichete de protest în 
fața localurilor rezervate numai 
albilor".

Agențiile occidentale da presă 
relatează, de asemenea, că incidente 
violente s-au produs . vineri în 
cursul unei demonstrații a negrilor 
în orașul Philadelphia, 
ciocnirilor cu poliția 20 da persoa
ne au fost rănite. Numeroase ma
nifestații ! împotriva segregației ra
siale au avut Ioc la 31 mai în ora
șele Sacramento, Oklahoma City, 
Charlottesville și altele. 

In urma

regimurilor 
Portugalia, 
libertăților 
în Grecia.

cruzimea crescîndă a 
fasciste din Spania și 
precum și înăbușirea 
democratice și sindicale
Asemenea crime ca executarea lui 
Grimau în Spania, asasinatele în 
masă de la 1 Mai de la Lisabona, 
asasinarea deputatului grec Lam- 
brakis reclamă o luptă comună 
pentru libertatea clasei muncitoare 
din aceste țări — se spune în ape
lul C.G.M.I.

©

nierilor de război sovietici", aflați 
într-unul din lagărele de concen
trare din Germania.

Ei au cerut, de asemenea, să fie 
judecați criminalii de război care 
trăiesc în prezent în Germania oc
cidentală, printre care Hans Glob- 
ke, secretar de stat al Departamen
tului cancelariei federale, ca auto
rul legilor rasiste de la Nilrnberg, 
răspunzător pentru asasinarea n* 
milioane de oameni.

-=o
Sporesc rîndurile 

P. C. Italian
ROMA 1 (Agerpres).
După succesul obținut de comu

niști în alegerile parlamentare din 
28 aprilie, continuă să crească 
numărul persoanelor care cer să 
fie primite în rîndul Partidului Co
munist Italian. In ultimul timp, 
numai la Neapole și în împrejuri
mile acestuia, 4 000 a de persoane 
au fost primite în P.
După alegeri, aici au 
Л2 secții noi ale P. C.

C. Italian, 
fost creata ' 
italian.

Ѳ

(Agerpres). 
avut loc la Nairobi

Instalarea noului 
guvern al Kenyei 
NAIROBI 1
La 1 iunie, a 

ceremonia instalării noului guvern 
al Kenyei. In fața unei mari mul
țimi, primul prim-ministru african 
al Kenyei, Jomo Kenyatta și miniș
trii guvernului său au preluat în 
mod festiv funcțiile lor, marcînd 
trecerea poporului Kenyei într-o 
nouă etapă a istoriei sale. Par
ticipanții la mitingul festiv, care 
a avut loc în fața reședinței pri
mului ministru din capitala Kenyei, 
îmbrăcați în haine de sărbătoare, 
purtau drapele naționale ale Ke
nyei. Ei au aclamat cu entuziasm 
instalarea noului guvern.

Luînd cuvîntul, Jomo 
a declarat: „Acesta este 
fericit moment din viața 
trăm acum în scurta etapă finală 
care va conduce țara spre indepen
dentă. Ziua de azi este sărbătoa
rea întregului popor, al acestei 
minunate țări în drumul său spre 
independență. Bucurîndu-ne, să ne 
amintim că acest progres consti
tuțional nu constituie țelul final.

dintre compatrioții noștri 
sărăcie. Prea mulți mai 
întunericul ignoranței, 
la festivitățile noastre 

să ne amintim că nu 

Kenyatta 
cel mai 

mea. in-

'Multi 
suferă de 
rămîn în 
Participînd 
de astăzi,
facem decît să ne odihnim în fața 
grelelor sarcini care ne așteaptă. 
Trebuie să muncim din greu pen
tru a învinge inamicii noștrii — 
ignoranța, bolile și sărăcia".

CINEMATOGRAFE
3 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie f 
Un erou în papuci; Al. Sahia : Re
belul; PETRILA: Cine-i de vină î; 
ANINOASA : Start către necunos
cut; VULCAN: Raze pe gheață; 
CRIVIDIA : Evdokia; URICANI »
Cîntecul întrerupt.
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