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Munca in subteran devine 
tot mai spornică

Din aceleași cîmpuri miniere

Ziua tovarășelor noastre

chip minunat munca in 
uzine, pe întinsele o- 
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Producția de huilă brur 
tă a Văii Jiului, în acest 
an, va fi cu 250 000 tone 
mai mare decît prevede
rile planului pe aaul 
1963, ceea ce reprezintă 
o creștere de peste 40 la 
sută față de realizările 
anului 1959. De remarcat 
că producția acestui an 
se va extrage din ace
leași cîmpuri miniere ca 
și în anul 1959, crește
rea producției obținîn- 
du-se pe seama dezvoltă
rii și folosirii nrai bune 
a capacităților de produc
ție a minelor existente. 
Pentru valorificarea re

zervelor existente, condu
cerea C.C.V.J. a prevăzut 
lucrări de pregătire a 
fronturilor de lucru, care 
să asigure o productivi
tate sporită la fiecare ex
ploatare minieră.

In planul de
, tehnico-organizatorice 

C.C.V.J. s-a prevăzut 
tinderea procedeelor 
derne de susținere și
canizarea tăierii și încăr
cării cu utilaje ce asigu
ră mecanizarea complexă 
în stratele subțiri. In a- 
cest an producția straie
lor subțiri va crește cu 
15 la sută față de 1963.

La exploatarea minieră 
Uricani au avut loc adu
nări ale grupelor sindi
cale în care s-au analizat 
rezultatele 
cialiste pe 
pe primele 
acest' an.

Gu această ocazie s-a 
înmînat insigna de „Frun
taș în întrecerea socialis
tă" pe anul 1963 unui 

279 de mineri, 
și ingineri, iar 
au fost distin-

se cu „Diploma de frun
taș In întrecerea socia
listă".

Printre purtătorii insig
nei se numără șefii de 
brigadă Rudic Constantin, 
Sorescu Constantin, Bur
tea Niță, Pînzaru 
dru și alții care 
nut anul trerut 
mente medii de 
tone cărbune 
depășindu-și 
sarcinile de

Ѳ

Realizări ale preparatorilor din Lupent

Toți indicii de plan îndepliniți
cei din adîncuri

8 Martie — Ziua internațională 
a femeii. In această zi, oamenii 
muncii din patria noastră aduc un 
călduros omagiu tovarășelor noas
tre de muncă și de viață, care îm
pletind in 
fabrici și 
goare ale 
colective,
rouri, cu grija pentru creșterea și 
educarea tinerelor noastre vlăsta
re, cu o activitate susținută pe tă- 
rîm cultural șl obștesc, aduc o con
tribuție de mare însemnătate la o- 
pera de făurire a unei vieți ferici
te pentru toți cei ce muncesc, la 
desăvîrșlrea construcției socialiste 
în patria noastră. Ziua de 8 Martie 
constituie, în același timp, prilej 
de reafirmare a hotărîrii femeilor 
din patria noastră de a lupta, ală
turi de femeile din întreaga lume, 
pentru apărarea vieții și viitorului 
tinerelor lor vlăstare, pentru cau
za păcii.

Eliberate pentru totdeauna de 
exploatare, femeile din patria noas
tră au dobîndit, în condițiile create 
de statul nostru socialist, drepturi 
egale cu ale bărbaților in toate do
meniile vieții economice, politice 
de stat și culturale. Cucerirea pu
terii politice de către clasa munci
toare condusă de partidul el, a în
semnat pentru milioanele de femei 
din țara noastră cucerirea egalită
ții cu bărbatul la muncă și salari
zare, dreptul la vot, la învățătură, 
dreptul la ocrotirea mamei și co
pilului.

Bucurîndu-se de o înaltă grijă, 
de prețuire, femeile se afirmă prin 
muncă stăruitoare, plină de pasiu
ne și devotament în toate dome
niile de activitate, 
rile Văii Jiului, în 
invățămînt, cultură, 
unitățile copierțului 
crează sute și sute 
și-au dobîndit mari
munca rodnică pe care o desfășoa
ră. Muncitoarele Porojan 
Stoiculescu Maria, Berchez 
Mesaros Senia de la I.I.S. 
za“ Lupeni, bobinatoarele 
Silvia, lacob Alice de la
Vulcan, strungărița Ochiș Iuliana, 
macaragista Bill Maria de la 
U.R.U.M.P. și numeroase alte mun
citoare raportează 
succese de seamă 
sarcinilor de plan 
angajamentelor de
în întîmpinarea celei de a XX-a a- 
niversări a \eliberării patriei. O 
vie mărturie a hărniciei și entu
ziasmului cu care femeile munci
toare participă la realizarea sarci
nilor mobilizatoare ce stau în fața 
întreprinderilor noastre, o consti
tuie faptul că în adunările grupe
lor sindicale care au Ioc In această 
perioadă, numeroase femei între 
care Birceanu Elisabeta, Briceag 
Elena, Moga Veronica sînt decla
rate fruntașe în întrecerea socia
listă.

In intreprinde- 
instituțiile de 
sănătate, in 
socialist lu

de femei care 
merite pentru

Maria, 
Maria, 

„Visco-
Nvika 
S.R.E.

lună de lună 
în realizarea 

pe anul 1964, a 
întrecere luate

circum- 
copii, a- 
familitle 
mărturie

Nenumărate sînt 
țufril de care se 
mamă din partea 
socialist. Ocrotirea 
tulul a devenit în 
problemă 
spitalele, 
scripțiile 
jutoarele
numeroase etc. sînt o vie 
a acestei griji. Porțile școlilor de 
toate gradele sînt larg deschise 
tuturor copiilor oamenilor muncii.

Femeile din patria noastră se 
bucură din Inimă de faptul că an 
de an, prin grija partidului și gu
vernului, ia amploare construcția 
de locuințe pentru oamenii mun
cii. Mii și mii de femei din Valea 
Jiului simt marea bucurie de a-și 
întîmpina soții întoreîndu-se de Ia 
lucru, copiii venind de Ia școală, 
în pragul unor apartamente mo
derne, spațioase și luminoase. 
Profund recunoscătoare partidului 
și guvernului pentru grija ce li se 
poartă, femeile își pun cu prisosin
ță capacitatea de muncă, spiritul 
gospodăresc, talentul organizatoric 
în slujba înfrumusețării noilor 
cartiere ale localităților noastre, 
îngrijirii spațiului locativ. Tovară
șele Bidea Ecaterina, Tomșa Maria, 
Munteanu Paraschiva, Zamfir Iu
liana, Deak Maria, Cojocaru Ana, 
Cîmpeanu Dumitra, Hiszem Elisa
beta, sînt numai cîteva din sutele 
de femei care au muncit cu hărni
cie pentru ca localitățile noastre 
să fie mereu mai proaspete, mai 
bine gospodărite. O dată cu veni
rea primăverii, fe
meile din Valea 
Jiului se pregă
tesc sâ obțină noi 
și importante suc
cese în înfrumu
sețarea orașelor 
noastre.

Sărbătorirea 
lei de 8 Martie 
constituie pentru 
femeile din Valea 
Jiului prilejul de 
a-și reafirma ho- 
tărîrea de a munci 
cu și mai mult 
spor pentru înfăp
tuirea luminosului 
program ăl desă- 
virșirii construc
ției socialiste ela
borat de partid. 
Unindu-și glasul 
cu femeile de pe 
toate continentele, 
femeile din patria 
noastră se mani
festă ca o mare 
forță în lupta pen
tru cauza păcii, 
pentru apărarea 
vieții și viitorului 
copiilor lor, 
tru libertate, 
mocrație și 
greș social.

In ultimii ani, exploa
tările miniere din Valea 
Jiului au fost dotate cu 
tot mai multe utilaje mo
derne, de mare producti
vitate, care au făcut ca 

celor din adîncuri 
mai

comparație 
de pildă, 

număruL transportoarelor 
cu raclele în funcție a 
crescut cu 450 bucăți, 
cel al locomotivelor de 
mină electrice Diesel și 
cu acumulatori cu 100, al

nrunca
să fie mai ușoară, 
spornică. In 
cu anul 1959,

mașinilor de încărcat cu 
50, al mașinilor de per
forat cu 900. iar al ven
tilatoarelor de mină cu 
240 buc.

De asemenea, s-au in
trodus -în, producție utii 
laje moderne cum sînt 
plugul de cărbune, com
bina cu tamburi. haveze, 
foreze pentru săparea sui- 

, torilor, transportoare blin
date și altele, cu ajuto
rul cărora se obțin indi
catori de plan la nivelul 
tehnicii mondiale.

5e extinde susținerea metalică
Paralel cu acțiunea de 

mecanizare, în minele din 
Valea Jiului se pune un 
accent deosebit și pe ex
tinderea procedeelor teh
nologice noi. In majorii 
tatea sectoarelor miniere 
a fost extinsă metoda* de 
exploatare cu front lung 
cu susținere metalică, a- 
jungîndu-se ca în anul 
trecut, să se. extragă cu 
această metodă peste 1,3 
milioane tone cărbune 
față de 116 000 tone cît 
s-a extras în anul 1959.

Lungimea galeriilor 
susținute metalic a cres
cut de lă 8 400 m.l. în a- 
•nul 1959, ia aproape 
60 000 m.l. în anul trecut, 
reu$indu-se astfel ca pes
te 80 la sută din totalul 
lucrărilor miniere să fie 
susținute modern. Extin- 
derea susținerii metalice 
a contribuit la îmbunătă
țirea condițiilor de mun
că, la creșterea duratei 
de funcționare și reduce
rea volumului lucrărilor 
de întreținere.

Preparatorii din Lupeni au încheiat cea de-a doua 
lună din acest an cu rezultate deosebite în realiza
rea și depășirea indicatorilor de plan. Recepționînd 
peste plan cantitatea de 2 063 tone cărbune brut, au 
reușit să realizeze o recuperare globală de 76,4 la 
sută față de 75,5 la sută cît a fost planificat, obți- 
nînd o producție netă de 103,4 la sută, față 
vederile planului iar 
pentru cotă — sarcina

Randamentul global 
planificat, ne arată că

de pre
special 

Ia sută, 
de

im

91,5 
facă 
căr- 
sor-

la sortul. principal — 
a fost îndeplinită sută 
de 92,5 realizat, față 
preparatorii au știut să-și

datoria și să selecționeze din cărbunele brut 
bune bun care să se încadreze în livrările 
turi. Astfel a fost livrat cărbune cu o cenușă 
redusă cu 0,5 Ia sută față de planificat.

Factorii care au dus la realizarea și depășirea 

principalilor indicatori de plan, pe luna februarie au 

fost : munca politică și aplicarea măsurilor tehnico- 

organizatorice.

In realizarea sarcinilor de plan au adus 

buție deosebită sectorul de preparare, sub 

rea tînărului inginer Ene loan și a prim
de preparare Avramescu Liviu, Enciu Gheorqhe și 

Szabo Dominic.

pe 
globală

o contri-

conduce-

maiștrilor

Tehnica nouă își 
cuvîntul

spune
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In ultimii ani, preparația Lupeni 
^itilaje noi, moderne, care au dus la

a fost dotată cu 
creșterea debitu- 
la îmbunătățirea 

de la 200

ax
uti*
pre-

de

lui spălătoriei șl 
procesului tehnologic 
tone pe oră la 450 tone.

Ciururile de rezonanță de mare 
productivitate, centrifuga cu 
orizontal, sînt doar două din 
lajele cu care a fost dotată 
parația în ultimul timp.

•De curînd, echipa condusă
Furnade Vasile de la secția flota- 
ție a înlocuit filtrul numărul 1 cu 
un filtru nou de producție roînî- 
nească. Noul filtru s-a montat în 
scopul evitării mersului flotației 
pe șlam integral.

Echipele de lăcătuși conduse de 
Eleș Mihai și Chivu Marin și e- 
chipa de zidari condusă de David 

Alexandru lucrează la modifica

rea silozului F9. Prin punerea în 
funcțiune a acestui nou siloz, care

pen- 
de- 

pro-

Petrila zilelor noastre are o frumoasă înfățișare : anii puterii populare aici
s-au ridicat zeci de blocuri cu cca 600 apartamente, un club muncitoresc, școli noi, că
mine muncitoreș ti, magazine etc. Anul acesta e vor construi în Petrila încă 6 blo
curi cu 344 apartamente și o centrală termică, iar alte trei blocuri vor fi înălțate în 
diverse stadii — front de lucru pentru anul viitor.

IN CLIȘEU: E plăcut să privești înfățișarea modernă a Petrilei de azi I

se pregătește pe cont de mică me
canizare, se va produce mai mult 

șlam special și odată cu aceasta 

va crește și recuperarea în cărbu
ne special.

FLOREA TIGOIANU 
corespondent
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Texte dc Hmltâ veche romlacascâ
Volumul adună cele mal repre

zentative pagini de limba și lite
ratura romînă veche. Ele aparțin 
secolelor XVI, XVII și XVIII, mai 
precis, 
Neacșu 
sfirșind 
Halima 
par le 
Au fost incluse 
o serie de acte, 
ridice etc. cît 
cărțile religioase. Un loc însem
nat îl ocupă paginile selectate din 
cronicari. Astfel, în cuprins figu
rează scrisori și acte din Munte
nia, Moldova și Nordul Ardealului 
din jurul anilor 1596—1600, precum 
și texte reprezentative din: Codi
cele Voronețean, Psaltirea scheifi
nă, Psaltirea Hurmuzechi, Psalti
rea slavo-romană, Evangheliarul 
romînesc — tipărit de Coresi 
Ia 1561, Palia de la Orăștie, Car
tea romînească de învățătură 
(1643) Psaltirea în versuri a lui 
Dosoftei (1673). Biblia de la Bu
curești (1688), Didahiile lui Anti’m 
Ivireanu etc.

-»©>------

începind cu Scrisoarea 
din Câmpulung (1521) 
Cu Alexandria, Esopia 

— cărți 
sfîrșitul

lui
Și 
si 
a-populare — ce 

secolului XVIII, 
în această ediție 
scrisori, texte ju- 

și fragmente din

Literatura istorică este repre
zentată de cronicari al căror nu
me a avut și în secolele următoa
re o deosebită rezonanță. De a- 
ceea au fost introdu»! in acest 
volum : Grigore Ureche (Letopise
țul Țării Moldovei), Miron Costin 
(Letopisețul Țării Moldovei de la 
Aron Vodă încoace). De neamul 
moldovenilor; Viața lumii. Stolni
cul Constantin Căntacuzino (Istoria 
Tării Romlnești), Ion Neculcea (O 
samă de cuvinte : Letopisețul Ță
rii Moldovei) etc. Nu a fost omis 
nici marele umanist al poporului 
nostru, Dimitrie Cantemir, din o- 
pera căruia au fost selectate pa
gini deosebit de interesante cum 
ar fi cele din Istoria ieroglifică,' 
Divanul sau gilceava înțeleptului 
cu lumea. Hronicul vechimi' 
mano-moldovalahilor.

Textele aparținînd unor 
îndepărtate, se deosebesc 
măsură mai mică sau mai
de la cronicar la Cronicar, de lim
ba actuală. De aceea prof. Boris 
Cazacu — îngrijitorul ediției — a 
întocmit o serie de note care ex
plică atît fenomenele petrecute In 
evoluția limbii, cit și unele limite 
în concepțiile celor care au scris.

Prefața volumului, semnată de 
prof. Boris Cazacu, analizează prin 
cipalele probleme ce le ridică tex
tele din cele mai îndepărtate tim
puri, pînă la formarea limbii ro- 
mîhe moderne.

a ro-

secole 
într-o 
mare,
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J Spectaco pentru femei 

’J Aproape 490 de femei din 
J Lonea șl-au dat întîlnire zi- 
|[ lele acestea în sala clubului 
c muncitoresc din localitate. Ele
5 au audiat o conferință Inchi- 
> nată Zilei Internaționale a fe- 
J, meii, ținută 
? nici Florica.
? vizionat un 
<; prezentat de 
( matori din localitate.

T I R I
Recital de poeții

Numeroase acțiuni cultural- 
artistlce și cu cartea se orga
nizează cu regularitate la clu
bul sindicatelor din Petroșani. 
Astăzi, de Ziua internațională 
a femeii, biblioteca clubului 
va organiza un recital de 
poezii închinat mamei.

de tovarășa Sta* 
In continuare au 
frumos spectacol 
către artiștii a*

FHLMUL SĂPTĂM1N1I

„PAȘI SPRE LUNA*
Este un Mim realizat de stu- fi martor la evoluția diferitelor

Brigada științifică 
pe teren

o brigadă știin- 
Lupeni compusă 
avut o întîlnire 

din satul

z z„ Micul MucL
Ieri, Teatrul de stat de pă

puși „Țăndărică" din Bucu
rești a prezentat în sala Con
structorul din Petroșani, un 
spectacol pentru cei mici cu 
piesa „Micul Much". Același 
spectacol va fi prezentat as
tăzi la clubul muncitoresc din 
Lonea.

dioul cinematografic București.
Filmul ne prilejuiește o călăto

rie fantastică în timp și spațiu, 
prezentîndu-ne printr-o ingenioasă 
retrospectivă de-a lungul mileni
ilor, un istoric al eforturilor omu
lui de a cuceri spațiul cosmic.

Eroul filmului este omul anului 
2 000, care și-a atins, în sfîrșit, 
visul milenar de a zbura în lună. 
Aflîndu-se la cosrrrodrom. înainte

mijloace prin care omul încer
cat necontenit să ajungă în spa
țiile interastrale. Va întîlni mul
te personaje mitologice și legen
dare, pe toți cei pasionați de ideea 
zborului, pe cei ce au anticipat 
în paginile lor literare zboruri 
fantastice în lună, ca și pe eroii 
lor.

In rolurile principale vor apare 
actori de frunte ai țării noastre

IN CLIȘEU O

Zilele' trecute, 
țifică din orașul 
din 5 membri, a 
cu țăranii muncitori
Barbă teni. La întîlnire au partici
pat cca. 60 săteni, tineri și vîrst- 
nici.

Membrii brigăzii științifice au 
răspuns la mai multe întrebări din 
domeniul astronomiei, științelor 
naturii, medicinei, zootehniei etc.

La sfîrșit, țăranii muncitori din 
Bărbăteni au mulțumit membrilor 
brigăzii științifice pentru răspun
surile date, rugîndu-i să mai vină 
în mijlocul lor pentru a discuta o 
serie de probleme ce îi intere
sează.

R. BĂLȘAN 
corespondent
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I în f iecare zi, t 

j noi cititori : 
f Pe zi ce trece în evidența bi- * 
Z bliotecii centrale orășenești din | 
, Petroșani apar noi nume de ci- j 
I titori. J
♦ Astfel, de la începutul acestui •
♦ an și pînă în prezent în carto- •
* feerie bibliotecii au fost înregis- J 
ț trați un număr de 1 500 cititori j 
j care au citit în această perioadă • 
J peste 9 000 volume. De remarcat * 
»i aptul că biblioteca dispune în} 
î momentul de față de un iond de { 
{ peste 24 000 cărți politice, știin- j 
ț (ifice și de literatură. Acest fond •
♦ este îmbogățit în continuu. Pen- *
• tru aceasta a fost prevăzută su- }
* ma de aproape 20 000 lei pentru *
• procurarea de noi cărți. Pînă •
• acum au și fost cumpărate cărți •
• care însumează peste 5 000 lei. } 
Z Rezultatele obținute se dato- J
* resc In mare parte organizării u- * 
J nor acțiuni interesante și atracti- »
♦ ve la bibliotecă. Recenziile și ex- •• <•• punerile asupra unor cărți, cons- i
• intuirile cu cititorii, serile lite- J
• rare, sînt numai cîteva din ac- j
• tiunile care au făcut ca biblio- *
• 4
• teca să fie frecventată de un mare t
• număr de cititori. O contribuție • 
J deosebit de prețioasă in răspic- ♦
• direa cărții în mase o aduc și •
• cele 15 biblioteci de casă. Prin- }
• fre cei mai activi și pasionați ci- î 
{ titori ai bibliotecii se numără j 
J muncitorii Munteanu Ferdinand ♦ 
4 și Bende Simian de la U.R.V.M.P, ♦
• Bănete loan și lacobescu Dumi- î
} tru de la C.F.R. precum și Biro j 
J Edmund, Сиси Victor și Barna J 
{Ioan de la mina Petrila. {

іеллз

La unitatea de librărie și papetărie nr. 23 din Lupeni au sosit 
cărți noi. Cititori pasionați, alături de tînăra vlnzătoare ©rz Corne
lia (în stînga) își aleg cărțile preferate pentru bibliotecile lor per
sonale.

ARTA DE
Vizitatorul — pe care pașii 11 

poartă In aceste zile la clubul sin
dicatelor din Lupeni — constată 
cu satisfacție că cercul foto din 
cadrul acestui club a pregătit o 
nouă surpriză pentru iubitorii Ima
ginilor imortalizate pe peliculă. 
Este vorba de expoziția cercului 
de foto organizată in cadrul con
cursului pe țară inițiat de Uniunea 
Artiștilor Fotografi din R.P.R., In 
colaborare cu revista „Clubul".

înființat acum patru ani, cercul 
de foto al clubului din Lupeni a 
creat posibilitate unui grup de en- 
tuziașl ai frumosului, iscusiți mî- 
nuitori ai obiectivului fotografic, 
să desfășoare o activitate organi
zată, în sensul însușirii unor cu
noștințe tehnico-artistlce, ia nive
lul la care această îndeletnicire 
să primească un caracter cu ade
vărat de artă. In ce măsură au 
reușit acest lucru amatorii din 
Lupeni, este oglindit cu prisosință 
de actuala expoziție care depă
șește. evident, simpla intenție de 
a reda sub formă de fotocopie 
pulsul vieții noi, pulsul preocupă
rilor contemporane. Ea reflectă 
maturitatea artistică cu care artiș
tii amatori au analizat diferitele 
aspecte din viață, din mediul »n

de plecarea rachetei cosmice omul 
pornește într-o călătorie fantasti
că се-și are începutul îh trecu-, 
tul cel mai îndepărtat, cînd oa
menii își duceau existenta în peș
teri și se sfîrșește în Zilele viito
rului, cînd zborul în lună va face 
parte din cotidian.

In această Călătorie de-a lungul 
epocilor omenirii, erou] nostru va

secvență din fHm.

cum sînt Radu Beligan, Grigore 
Vasiliu-Birlic, Eugenia Țopovici, 
Emil Bota. Ion Mânu, Mareei An- 
ghelescu, George Denretru, Liliana 
Tornescu, Ștefan Tăpălagâ. Irina 
Petrescu, Horia Serbănescu și al
ții.

Filmul va rula începind din 11 
martie pe ecranul cinematografului 
7 Noiembrie din Petroșani.

--------------©---------------

NOI FORMAȚII ARTISTICE,
De curînd s-a încheiat la Petro

șani fază interîntreprinderi a ce
lui de-al VH-lea concurs a) for
mațiilor artistice de amatori. A- 
cum, artiștii amatori din Petroșani 
se pregătesc asiduu pentru faza o- 
rășenească ce va avea loc în sala 
clubului muncitoresc din Petrila 
în ziua de 4 aprilie a.c. Demn de 
remarcat este faptul că în ultimul 
timp, au luat ființă mai multe bri
găzi artistice de agitație și echipe 
de teatru — 9emn al dezvoltării 
mișcării artistice de amatori din 
Valea Jiului.

Astfel, în cadrul clubului sindi
catelor din Petroșani activează 
două formații. Prima, sub condu-

cerea actorului Alexandru Jeles, 
pregătește piesa de teatru „Jocul 
de-a vacanța" de Mihail Sebas
tian, iar cea de-a doua, instruită 
de Alexandru Miclescu, a pus în 
scenă piesa lui Alexandru Miro- 
dan, „Noaptea e un sfetnic bun". 
Repetițiile se desfășoară în ritm 
susținut, membrii formațiilor ma
nifestă interes și pasiune. Noi 
formații de teatru au luat recent 
ființă și la I. F. Petroșani, la 
U.R.U.M.P. și la C.F.R. Petroșani. 
Tinerii artiști amatori de la I. F. 
se află în repetiție cu piesa de 
teatru „Precupeața", iar cei de la 
U.R.U.M.P, cu „Smeoaicele".

A SURPRINDE
care muncesc și trăiesc. Ei au trans
pus pe materialul fotosensibll a- 
ceste analize cu sensibilitatea ca
racteristică artistului amator, dor
nic să-și aducă contribuția la con
solidarea unei îndeletniciri care 
în anii din urmă s-a ridicat la 
rangul de artă. începutul activită
ții cercului a fost presărat de greu
tățile inerente oricărui Început. 
Munca asiduă, studiul organizat, 
Însușirea celor mai noi cunoștin
țe de iormă și conținut in arta 
fotografică, au făcut ca dfn aceas
tă bătălie amatorii să iasă învin
gători. De fapt acest lucru a fost 
confirmat și de expozițiile prece
dente care au lăsat să întrevadă 
procesul de maturizare pe "alea 
însușirii acestei arte, care pe zi 
ce trece are tot mai multi sim
patizant! și In orașul Lupeni

Expoziția actuală — pe lingă 
calitățile 'sale tehnice și artistice 
—- are un merit prin faptul că a 
reușit să întrunească un mare nu
măr de lucrări, de la un număr a- 
preciabil de autori. Cele 69 de ex
ponate prin tematica și execuția 
lor nu pot decît să solicite admi
rația vizitatorilor. Tematica abor
data a fost' bine înțelșașă de au-

NOUL
tori, aaeștia căutînd unghiurile 
cele mal Interesante pentru reda
rea cît mal plastică a ideii, reu
șind astfel să formeze din totali
tatea de lucrări o adevărată frescă 
ce umple pereții holului de expo
ziții ai clubului, oglindind viata 
nouă a orașului Lupeni, munca 
și preocupările oamenilor de aici, 
tntr-un cuvînt actualitatea sub 
prizma frumosului cotidian.

In această frescă fotografică — 
dacă poate fi numit așa pentru 
o mai fidelă exemplificare — lo
cul de frunte îl ocupă Omul, cu 
preocupările sale nobile chemat 
să înfăptuiască visul de odinioară 
— construirea unei societăți no , 
societatea socialistă. Chipul omu
lui de tip nou, omul zilelor noas
tre, este prezentat în cadrul expo
ziției sub forma cea mai autentică 
posibilă, aceea a portretului frun
tașului în producție. Cu fetele ce 
radiază bucuria datoriei împlinite 
sînt prezentate portretele m’tieri- 
)or fruntași în producție Petre 
Constantin, Otlișor Nicolae Koos 
Ladislau de la exploatarea minie
ră Lupeni. în dimensiuni copleși
toare. .Lucrările care oglindesc 
noile construcții - din oraș, feh< 
cum fsi petrec oamenii muncii

timpul lor liber, activitatea cultu- 
ral-artistică din cadrul orașului, 
denotă că fotoamatorilor nu le-a 
scăpat nici un prilej de a imorta
liza aceste secvențe din viata oa
menilor și orașului în care trăiesc.

Demn da relevat este faptul că 
alături de lucrările lui Vizi'Carol 
și Szabo Emeric — autori cu vechi 
state în activitatea fotoartistică de 
amatori -— au compărut o serie de 
poze lucrate de fotoamatori care 
fac parte din generația tînără a 
cercului avînd o ,,vechime" în a- 
ceastă activitate, egală cu virata 
cercului. Faptul că lăcătușul Ciora 
Silviu, medicul Bocșa Ladislau, in
ginerul Filip Gheorghe, tehnicia
nul Scorțea Marcel și multi alții 
șl-au înscris numele pe lista au
torilor, dovedește că cercul de 
foto întrunește oameni de diferite 
ocupații care manifestă deopotrivă 
setea de a cunoaște' cît mai mult 
din arta fotografică.

Fluxul mare de vizitatori la ac
tuala expoziție, precum și impre
siile notate de vizitatori în car
tea expoziției ne îndreptățesc să 
adresăm un binemeritat „bravo" 
cercului de foto al clubului sindi
catelor din Lupeni, iar expoziției, 
succes la faza regională șl pe 
țară.

T. KARPATÎAN
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Femela — participanta entuziasta 
la construirea vieții

C 0 N T £ C
Eu prind din vlntul primă veril-un zvon 
In care simt o odă optimistă,
Și-ncerc să o traduc în noul ton 

De epopee comunistă.
Alerg cu gîndul șantierul țării 
Și 
O

Văd 
văd

femeia-n pas cu noi muncind 
pe schele-urcînd deasupra zării, 
O văd in 

chimistă înO 
Cu
O văd ca ingineră

văd
ochii urmărind

fabrică țesînd. 
labora toare 
o diagramă 
constructoare

Prolectînd un ax cu саше.
O văd soție, un tovarăș drag, 
Ce umple casa cu lumina ei. 
Cu sărutarea dăruită-n prag, 

Cu glasul plin de clopoței.
O văd și mamă iegănîndu-șl pruncul, 
Din gînduri impletindu-i viitorul, 
Și-n șoapte calde îl adoa rme, cintul;

II visează luindu-și zborul, 
văd Învățătoare, deputată, 
văd savant, erou sau procuror, 
munca noastră dtrză, avf.ntată 

E-un bun tovarăș, creator I
GEORGF BÂNETF

O 
O 
In

De ziua ta, mămică 1

Președinta
Ținea o consfătuire cu un grup 

de responsabile ale cercurilor de 
citit. OrdOg Estera, Kovacs Iulia
na, Kostyal Ghizela, Mogoș Iulia
na, Sflștea Elena și Pataliță Maria 
îți dădeau părerea.

— Ca toate cele 36 cercuri de 
citit existente să funcționeze bi
ne, ar trebui să organizăm un 
schimb de experiență unde să ne 
împărtășim cunoștințele dobîndite 
în conducerea cercurilor noastre 
de citit —- spuse Ordâg Estera.

— Și să atragem noi femei în

Q------------- -

comitetului
rile apartamentului, ba se pierdeau 
încet, încet, ca apoi să revină.

Cine știe, gîndi mama Ilenuței, 
poate în fetița care a îndrăgit 
vioara cu trei ani în urmă se as
cunde un viitor talent. Deocamda
tă însă Ilenuța este elevă la școala 
generală de 8 ani și îndatorirea 
ei principală este să învețe bine 
la școală, iar ea, ca mamă, să ve
gheze ca Ilenuța să crească mare 
și să devină folositoare societății 
noastre noi.

♦' Din totalul salariați- 
lor economiei noastre na
ționale, femeile reprezin
tă a treia parte. In in
dustria ușoară ele repre
zintă 60 le sută.

care 
trie 
ultimul

trecerea
1 400 au 
toare.

Din rîndul femeilor 
lucrează în indus- 

s-au evidențiat în 
an aproape 
..untașe în în- 
socialistă, iar 
devenit inova

de 
pe-

Cifre grăitoare
mei. In învățămlntul 
cultură generală șî
dagogică, femeile formea
ză 61,1 la sută din to
talul cadrelor didactice, 
iar în învățămîntul su
perior — 34 la sută.

Ѳ femeie 
cercetător 

o raritate

inginer 
științific 

în țara

• In 
școlar, 
slut in

învățamîntul pre- 
cadrele didactice 
totalitatea lor fe-

sau 
era 
noastră în urmă cu 20 
de ani. Astăzi, numărul 
inginerelor 
11 000, iar 
Academiei 
— 460 de 
lucrează în
menii ale științei.

depășește 
in institutele 
R,P. Romine 
cercetătoare 
diferite do-

i

FLORI
Vulcanul de odinioară, 

cu case mici și insalubre, 
cu ziduri1 jilave și gea 
muri de care fețe străve
zii și palide de copii în
fometați se alipeau in 
diminețile fumurii și tris
te așteptîndn. și tatăl sau 
mama, obosiți de muncă 
a dispărut ca o pată di
sonantă în florile abun
dente ale blocurilor ră
sărite In anii construc
ției noastre.

Azi te Uimește blocul 
solemn cu fruntea mîn- 
gîind parcă seninul, cu 
ferestrele 
confortul 
țișează o 
torită ieri, sau o , fami- , 
Me'. în care părinții feri
ciți urmăresc goana co
piilor “ florile vieții 
noastre — după Un tre- 
nuleț minuscul.

Vulcanul trezit 
dimineață luminoasă

în-

largi după care 
modern îmbră- 
perechc căsă- 

sau

Ё 
tr-o 
de august cu ninsori mul
ticolore de petale și a- 

■ orduri de ..Internaționa
la". Și acest Vulcan are 
azi o florărie, unde bu- 
hete înmiresmate înmă

nunchează gînduri opti
miste și calde pentru cei 
dragi. In locîil unui oraș 
înflorește altul ; în locul 
unei vieți renaște înflo
rită alta, hi 
'or noastre 
în gînduril; 
resc florile
ale iubirii. I.a brațul nos
tru curajoasă și entuzias
tă pășește, în grădina ță- 

, ttî. tovarășa de viată și 
muncă - femeia.

S№dt -dăruim Cele mai 
frumoase flori, simbol al 
dragostei și prețuirii 
noastre.

grădina vise- 
'emerare. Si

'■oabtre înflo- 
adevărului si
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8 lucrătoare comercială
8 Petroșani

Nicolaescu Ioana 
sudorfță U.R.U.M.P.

L>r. Popa Teodora 
medic pediatru 

Uricani

Varjasl Elvira
deputată

Murgulescu Olga 
studentă - І.МЛ*.

8
8

Taborschi Anuța 
maistoriță 

Viscoza Lupeni
Mocooooom oo 00 00 ooooooeoeeeu

DEPUTATA
Se îndrepta cu pași grăbiți spre 

stația de autobuze ca să ajungă 
mai din timp la sfatul popular al 
orașului Lupeni. Vroia să discu
te cu președintele sfatului desRre 
acțiunile preconizate de gospoda
rii orașului pentru înfrumusețarea 
Lupeniului. Uf, și autdbuzul se face 
așteptat, tocmai acum cînd ea este 
atît de grăbită I Dar iată-1 apă- 
rînd...

Deputata Zamfir Iuliana a urcat 
în autobuz și a ocupat un Ioc. 
Numai ce se așeză și observă că 
o bătrînică stătea în picioare spri- 
jmindu-se de bară. Se ridică și cu 

I un gest firesc își oferi locul fe- 
I n»eii peste părul căreia ninsese

munca cultural-educativă folosind 
forme vii, atractive — adaugă Ko
vacs Iuliana,

—- D'a, aveți dreptate, asta și 
trebuie să facem. Am d'scutat și 
cu tovarășa Domoș Margareta, 
responsabila colectivului cultural 
dm cadrul comitetului și am sta
bilit să organizăm un program 
special pentru femei. La program 
vom invita femei care pînă acum 
nu au participat la acțiunile noas
tre. Apoi înființăm la fiecare bloc 
cfte o bibliotecă de casă, ca să 
le dezvoltăm femeilor gustul pen
tru citit. Și paralel cu aceasta, 
începem pregătirile în vederea 
participării în număr -ît mai mare 
la acțiunile obștești de înfrumuse
țare a Uricaniullii.

Președinta a terminat de vorbit, 
iar cele șase responsabile de cer
curi de citit au pornit spre ca- 
șele lor Rămasă singură, tovarășa 
Krișanovschi Elisabeta începu să 
întocmească un referat. Din came
ra alăturată răzbăteau pînă la ea 
acorduri de vioară.

— Ilenuța exersează — își zise 
cu un sentiment de mîndrie, ascul-

de mult neaua vîrstei. Deși totul 
se petrecu în modul cel mai dis
cret, doi tineri care stăteau pe 
banca din față se ridicară rușinați 
de lecția primită.

...încheiase încă o Zi de muncă 
și odată cu aceasta adăugase la 
numărul cititorilor bibliotecii încă 
17, iar la cele trei biblioteci de 
casă existente adăugase încă două 
nou înființate, chiar la ea în car
tier, cartierul II Viscoza, care de
ține drapelul de fruntaș în acțiu
nile de înfrumusețare.

Putea fi mulțumită Biblioteca 
condusă de ea a ocupat locul I în 
concursul organizat anul trecut în
tre bibliotecile ciin Valea Jiului.

Dar bibliotecara 
deputată nu era 
mulțumită. In car
tierul ei se află

mormane de resturi menajere și 
hîrtii aruncate la înțîmplare. De
sigur o vină mare o poartă І.С.Ѳ. 
că nu ridică zilnic resturile 
jere, dar și unii locatari sînt de 
criticat. Și coincidență, tocmai a- 
ceștia par să ocolească biblioteca. 
Aici, în cel mal SCurț timp, în 
strînsă colaborare cu comisiile de 
fentei va înființa noi biblioteci de 
casă, iar la fiecare bloc cite un 
cerc de citit. Și cînd va avea în 
fiecare locatară o asociată în mun
ca de înfrumusețare a cartierului, 
abia se va declara mulțumită.

Așa este comunista Zamfir Iulia
na, nu se mulțumește cu jumătăți 
de măsură, cu rezultatele obținute 
pînă acura. Și cu siguranță c5 per
severența el va da roade.

O lucrătoare din comerț

ttbd «u atenție eeOMurile care, ba 
^Нафига aripi și umpleau tncăpe-

Voloșia este caracteristică tinereții. Aceste tinere muncitoare ale Viscozei Lupeni 
zîmbesc fericite și ай de ce: sini evidențiate in tntreeerea socialistă.

In fiecare seară, cînd 
lumina lămpilor de neon 
inundă magazinul numă
rul 77 din Lupeni. Infe
riorul Său apare ca o 
expoziție permanentă de 
produse alimentare. Ins
talat in inima cartierelor 
Viscoza, acest magazin se 
numără printre unitățile 
fruntașe din Valea Jiului. 
In acest magazin lucrea
ză Horvath Irina în ca
litate de ajutor responsa
bil.

Halatu-i de un alb ima
culat, care nu-i lipsește 
niciodată, vorbește de 
dragostea et pentru fru
mos și curat.

— Păstrarea mărfurilor 
în condiții igienice și pre
zentarea lor într-o formă 
plăcută, atrag cumpărăto
rii. Și dacă la acestea

mai adăugăm o deservi
re promptă si conștiin
cioasă întrecerea e ca și 
cîștigată — obișnuiește 
să le spună tinerelor sa
le tovarășe de muncă, 
îndemnindu-.le să partici
pe cu entuziasm la între
cerea socialistă ce se des
fășoară între unitățile a- 
Iimentare de pe raza o- 
rașuiui regional Petro
șani.

Exemplul acestei vred
nice lucrătoare este urmat 
de numeroase altele din 
unitățile alimentare, prin
tre care se numără loneș- 
cit Florie», Gtark Florida, 
Lăcușteanti Ioana, Doboș 
Aneta, Străubinger Viori
ca, Rusu iuliana șl Bur- 
cea Diditia -- toate de
clarate fruntașe în între
cerea socialista pe afiul 
1963.



Vizita delegației 
С. C. al P. M. R, 
în R. P. Chineză

PEKIN 7. Corespondentul Ager
pres, E. Soran, transmite :

In cursul dimineții de 7 aprilie, 
membrii delegației C.C. al P.M.R. 
— tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușescii, 
Chivu Stoica — precum și per
soanele care însoțesc delegația, au 
vizitat Muzeul Revoluției Chineze, 
situat în marea Piață Tien An 
Men. Delegația a fost însoțită de 
Pîn Cijen, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, U 
Siu-țiuan, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, Sian Ian, adjunct al mi
nistrului. culturii al R.P. Chineze.

Directorul muzeului a prezentat 
oaspeților exponate care ilustrează 
lupta eroică dusă de poporul chi
nez, sub conducerea Partidului Co
munist, pentru eliberarea țării și 
înfăptuirea revoluției socialiste.

La sfirșitul vizitei, oaspeții au 
semnat în cartea de aur a muzeu
lui.

☆

In seara aceleași zHe, delegația 
și persoanele care o însoțesc au 
asistat, la un 
de Teatrul de operă din Pekin.

spectacol prezentat
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Dezbateri. privind problema 
Rhodesiei de sud

NEW YORK 7. (Agerpres).
Comitetul special al O.N.U. pen 

tru examinarea problemei aplicării 
Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoare- 
lcțr coloniale —- Comitetul celor 
24 — a început dezbaterea proble
mei Rhodesiei de sud. Această pro
blemă a fost inclusă ca prim punct 
al ordinei de zi la propunerea U- 
niunii Sovietice.

După cum se știe, guvernul ra
sist al Rhodesiei de sud încearcă 
să obțină consimțămîntul Marii 
Britanii de a proclama independen
ța țării și de a întări astfel domi
nația minorității albe,

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor, reprezentantul Irakului a 
arătat că se cere din partea Marii 
Britanii o declarație clară că nu 
va satisface cererea guvernului 
Rhodesiei de sud, atita timp cît 
țara nu va fi guvernată de repre
zentanți ai majorității poporului — 
majoritatea africană.

Convorbirile dintre 
reprezentanții S.U.A. și ai C.E.E.

WASHINGTON 7 (Agerpres).
Vineri, au luat sfîrșit la Washing

ton convorbirile dintre reprezen
tanții guvernului american și re
prezentanții comunității economice 
vest-europene (C.E.E.) referitoare 
la diferitele aspecte ale viitoarelor 
negocieri tarifare din 
G.A.T.T., cunoscute sub 
rea de „runda Kennedy", 
mează să înceapă la 4 
Geneva

După cum transmite agenția Fran. 
ce Presse, Ja 
convorbiri a fost 
un comunicat în 
niază că S.U.A.
comune sînt hotărîte să abordeze 
aceste tratative la data fixată, 
chiaT dacă ele nu vor putea să 
ajungă pînă atunci la un acord 
deplin asupra tuturor problemelor, 
care urmează să constituie obiec
tul acestor tratative.

Referindu-se la problema dispa- 
rităților dintre tarifele vamale a- 

ale 
de- 
un

cadrul 
denumi- 
care ur
mai la

de începerea 
încît să exis- 

ele pot începe 
4 mai".

schimb de vederi complet asupra 
criteriilor care trebuie să ducă 
la o formulă aritmetică de deter
minare a cazurilor de disparități. 
Cele două părți au căzut de a- 
cord ca această chestiune să fie 
examinată înainte 
negocierilor, astfel 
t'e certitudinea că 
în mod efectiv la

In ce privește chestiunea pro
duselor agricole — una din cele 
mai controversate probleme în re
lațiile comerciale dintre S.U.A. și 
țările C.E E. — comunicatul pre
cizează că cele două delegații 
și-au reafirmat intenția ca aceasta 
să fie inclusă în negocierile vi
itoare „cu scopul de a realiza o 
liberalizare a comerțului mondial". 
Comunicatul relevă că „cele două 
părți au căzut de acord asupra 
unor noi discuții în legătură cu 
această problemă, în săptămînile 
care vor urma, discuții menite să 
traseze, înaiftte de deschiderea 
negocierilor, marile linii ale unui 
plan, care să includă agricultura 
în cadrul negocierilor G.A.T.T.".

O---------------

PROCESUL DE LA DALLAS

sfîrșitul acestor 
dat publicității 
care se subli- 
și țările Pieței

mericane și tarifele vamale 
Pieței comune, comunicatul 
clară că „s-a procedat la

DALLAS 7 (Agerpres).
Vineri, s-a încheiat audierea 

martorilor acuzării la procesul lui 
Jack Ruby. Ultimul martor a fost 
un agent de poliție care a declarat 
că Ruby i-a spus la zece minute 
după ce Ta ucis pe Oswald, că în
cercase același lucru cu o zi mai 
înainte. De la începutul procesu
lui au fost audiați 20 de martori ai 
acuzării, dintre care 10 polițiști.

Tot vineri au fost prezentate trei 
filme reprezentînd scena uciderii 
lui Oswald de către Ruby. După 
cum se știe, cînd s-a întîmplat' a- 
ceasta, la fața locului se aflau mai 
mulți ziariști și operatori de tele
viziune, care au fost chemați pen
tru a asista la transferarea lui Os
wald la o altă închisoare.

Tribunalul a trecut' apoi la audie
rea martorilor apărării Primii doi 
martori audiați vineri au fost o 
dansatoare din localul lui Ruby și

proprietarul unui bar de noapte. 
Ei au încercat în depozițiile lor 
să sprijine versiunea apărării cu 
privire la motivele crimei, fiind 
însă nevoiți să recunoască că Ruby 
nu purta deobieei revolverul la el.

Dezbaterile procesului vor fi re
luate luni dimineața.

☆

In timp ce se desfășura procesul 
lui Ruby, șapte deținuți au făcut 
o încercare de evadare din celulele 
situate în localul tribunalului. Unul 
din deținuți a confecționat un re
volver din carton vopsit în negru 
cu care au amenințat o femeie care 
se afla pe culoarele tribunalului. 
Ținînd-o 
cei șapte 
răsească 
dintre ei 
lalți trei
de poliție.

o--------

în fața lor ca ostatecă, 
deținuți au reușit să pă- 
clădirea. Ulterior, patru 
au fost capturați, iar cei- 
continuă să fie căutați

î

♦ ♦

Cuvîntarea lui R. Butler

Prezente romînești 
hotare

LONDRA 7 (Agerpres).
Luînd cuvîntul, vineri, în fața 

Congresului Consiliului central al 
partidului conservator, R. A. But
ler, ministrul de externe britanic 
s-a referit la unele aspecte ale 
politicii, externe engleze.

Abordînd problema recentelor 
sale convorbiri interoccidenfale, 
Butler a declarat că în cursul aces
tora nu a fost discutată chestiunea 
unei eventuale reluări a negocie-

comună, 
spus ministrul 
nu constă în 
adera la Piața 
grabă

Bri-
ora„La 

britanic, 
a adera 
comună,

în a stabili sau

rilor privind aderarea Marii 
tanii la PÎața 
actuală, a 
chestiunea 
sau a nu 
ci mai de
nu cele mai strînse relații cu pu

și economice atît cu 
. ale C.E.E. cît și cu 

din Asociația Eu- 
liberului schimb

tință politice 
cele șase 
partenerii 
ropeană 
(A.E.L.S.).

țări 
lor 
a

MADRID. După cum relatează 
buletinul economic al agenției 
France Presse, poliția din Madrid 
a arestat cinci indivizi care se 
ocupau cu falsificarea băuturilor 
alcoolice, precum și mai multe per
soane bănuite a ii amestecate in 
această afacere. Potrivit buleti

nului, unul dintre arestafi era spe
cializat în falsificarea etichetelor 
și capsulelor la cele mai cunoscu
te mărci franțuzești de șampanie 
și coniac, precum și la whisky 
scoțian. Banda care acționa de 
peste un an falsifica și un mare 
număr de mărci de lichior.

KHARTUM. Guvernul Sudanului 
a adresat note guvernelor statelor 
africane cu rugămintea de a nu 
acorda vize de intrare în țară a 
misionarilor străini care sînt ex
pulzați în prezent din Sudan, a- 
nunță corespondentul din Khartum 
ăl agenției M.E.N.

In note se arată că misionarii

străini au desfășurat' în Sudan ac
tivități subversive, prezența lor în 
țările africane constituind o pri
mejdie pentru independența aces
tor state.

PARIS. Jacques Madauie, cunos
cut scriitor francez și membru al 
Prezidiului Consiliului național al 
păcii din Franța, a făcut o declarați» 
pentru presă pronunțindu-se împotri
va politicii de creare a forțelor 
nucleare de șoc, pentru aderarea 
la Tratatul de ia Moscova cu pri
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare în cele trei medii și pen
tru participarea Franței ja lucrările 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare.

SALYSBURY. Robert Mugabe, 
secretarul general al Partidului 
Uniunea națională africană „Zim
babwe", a fost' condamnat de că
tre tribunalul din Salysbury la 21 
luni închisoare. El a fost acuzat 
că a făcut declarații „subversi-

ve". Printre declarațiile sale cali
ficate ca „subversive" au fost 
menționate criticile aduse politicii 
duse de actualul guvern rasist al 
lui Winston Field.

MONTEVIDEO. Menținerea de 
relații de prietenie cu toate statele 
constituie una din bazele politici» 
externe a Uruguayului, se arată 
in mesajul anual al guvernului a- 
dresat Congresului țării.

In mesaj se subliniază că guver
nul Uruguayan va menție și de a- 
cum înainte relații cu țările „cu 
alt sistem social".

CARACAS. Luînd cuvîntul în ca
drul unei conferințe de presă. 
Jorge Olavarria, deputat al Con
gresului național al Venezuelei, a 
declarat că blocada economică îm
potriva Cubei, inițiată de Statele 
Unite, a suferit un eșec. El a cri
ticat, totodată, intenția guvernului 
venezuelian de a rupe relațiile 
comerciale cu Anglia. Franța și 
alte țări, pe motiv că mențin con
tacte comerciale cu Cuba.

COLOMBO. La Colombo și-a în
ceput lucrările Congresul Federa-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Petroșani. Str. Republicii nr. 56 Tel.- interurban 322, automat 269. .

operele „Carmen" și „Trubadu- ‘ 
rul" de către cîntăreața Zenaida ♦ 
Pally, pe scena Operei de Stat • 
din Varșovia, ca și măestria di- * 
rijorului Jean Bobescu, sub ba- * 
gheta căruia au fost prezentate ♦ 
ambele spectacole, presa varȘo- J 
viană a adus elogii artiștilor » 
romini. J

Cronicarul ziarului „Trvbuna T 
Ludu" notează, printre altele, că *

ROMA 7 
La Roma 

tea donării 
R.P. Romine 
cărți 
I.R.R.C.S.

peste
(Agerpres).

a avut loc festivita- 
de către Legația 

a unei biblioteci de
romînești oferite de 

și Ministerul Invăță- 
î mîntnlul din R.P Romină, lecto- 
T râtului de limba și literatura ro

mină de la Universitatea din Pi
sa. Festivitatea s-a desfășurat in 
amfiteatrul Institutului de limbi 
străine, in prezența profesorilor 
și a numeroși studenți ai ins
titutului. Cu acest prilej a luat 
cuvîntul prof. Mastrelli, decanul 
Institutului de limbi străine, și 
prof. Silvio Guarnieri, titularul 
lectoratului de limba și literatu
ra romină. Mulțumind pentru 
cărțile primite, ei au arătat in
teresul crescînd al profesorilor 
și studenților institutului pentru 
limba și literatura romină și 
și-au exprimat dorința ca schim
burile cu instituțiile de specia
litate romîne să se lărgească.

Mihai Marin, ministrul R. P. 
Romîne în Italia, a mulțumit rec
torului, proîesorllor și studenți- 

l lor pentru îrumoasa primire, 
L călduroasa maniiestare de sim- 
f patie țață de cultura romîneas- 
f că.
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VARȘOVIA — Coresponden
tul Agerpres, Gh. Gheorghiță, 
transmite:

Relevînd interpretarea deose
bită a rolurilor principale din

apariția Zenaidei Pally în rolul 
principal din „Carmen" — care 
a fost dirijată perfect și minu
nat de dirijorul 
bescu — merită elogii deosebite. î 

Ziarul „Zycie 
marca: „Fiecare ____  „ _____ .
dei Pally este pentru iubitorii î 
de muzică o adevărată sărbătoa- * 
re. Splendidă, limpede, cu un * 
puternic volum de mezzosopra- • 
nă, și calități scenice și actori- 4 
cești — iată valoarea minuna-! 
tei cîntărețe". J

■ In încheierea scurtului turneu * 
întreprins în R.P. Polonă, maes- î. 
trul Jean Bobescu a dirijat in J» 
seara zilei de 6 martie din nou ♦ 
opera „Trubadurul" de Verdi, < 
prezentată pe scena Operei de, 
Stat din Varșovia. '

Dirijorul romîn a fost viu a- ' 
plaudat.

După 
principal 
pe scena 
Zenaida 1 
turneu în U.R.S.S.

*
romîn, Jean Во- *

Warszawy" re- J 
vizită a Zenai- *

interpretarea rolului 
din opera „Carmen" 

i Operei din Poznan, 
Pally a plecat într-un

Conferința de presă a lui D. Rusk
WASHINGTON 7 (Agerpres).
Referindu-se în conferința sa 

de presă la stadiul în care se află 
în prezent tratativele în problema 
dezarmării, frînate după cum se 
știe, de tergiversările occidentale, 
secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk a afirmat că Statele Unite 
„nu vor abandona eforturile în 
vederea găsirii de puncte de con
tact între propunerile lor și cele 
ale Uniunii Sovietice, prezentate 
la Geneva. Nimeni, a declarat se
cretarul de stat, nu-și poate pet- 
mite să renunțe la aceste efor
turi. Un indiciu încurajator este 
faptul că S.U.A. și U.R.S.S. nu au 
sporit anul acesta alocațiile pentru 
înarmare". Secretarul de stat și-a 
exprimat părerea că problema cea 
mai urgentă este ca „cele patru mari 
puteri nucleare să se pună de я- 
cord asupra unei formule de ne- 
răspîndire a armelor nucleare, mă
sură pe care o doresc în mod vi
zibil".

In această ordine de idei. Rusk

[iei sindicatelor din Ceylon iu 
care participă peste 1 000 de dele
gați, reprezentînd 18 sindicate 
principale din țară, precum și oas
peți de peste hotare.

Mendis, secretar general al Fe
derației sindicatelor din Ceylon, a 
prezentat raportul cu privire la 
activitatea și sarcinile federației.

BONN, 
prin care 
bune din 
nul 1958
și 8 fabrici, 
65 de mii de mineri. De la 
putui anului 1959 s-a sistat 
ducția la 6 baterii cocso-chimice
la care lucrau aproape 3 650 de 
muncitori.

MOGADISCIO. Organizația pa
triotică somaleză „Frontul elibe
rării Somaliei franceze" a adresat 
secretarului general al O.N.U. și 
secretariatului permanent al Con
siliului de solidaritate 
Asiei și Africii scrisori 
împotriva represiunilor 
de autoritățile coloniale 
franceză.

Din cauza greutăților 
trece industria de căr- 
R.F.G., începînd Cu a- 

s-au închis 33 de 
rămînînd fără

mine 
lucru 
înce- 
pro-

al țărilor 
de protest 
dezlănțuite 
în Somalia

s-a referit și la prdpunerea gu
vernului polonez privind îngheța
rea armelor nucleare în centrul 
Europei. Fără a preciza care sîu. 
obiecțiile americane, el a afirmat' 
doar că acest plan ar prezenta 
„unele dificultăți serioase". Tot
odată el a spus că S.U.A. îl vor 
discuta cu ceilalți membrii al 
N.A.T.O.

Cu același prilej. Dean Rusk a 
reafirmat sprijinul deplin pe care 
Statele Unite îl acordă juntei mi
litare din Vietnamul de sud, res- 
pingînd orice discuții despre neu
tralizarea acestei regiuni.

In legătură cu rezultatul nega
tiv al tratativelor de la Bangkok 
pentru reglementarea litigiilor pro
vocate de constituirea Federației 
Malayeze, el a exprimfat dorința 
ca cele trei țări interesate — 
Indonezia, Filipinele si Malavezia 
— „să găsească o soluție care să 
permită evitarea unei 
militare directe".

Secretarul de stat, 
declarat, de asemenea, 
hington se studiază

confruntări

american a 
că la‘ Was- 
în prezent 

problema lărgirii comerțului ame-
ricano-sovietic. In privința Cubei, 
a spus el. politica S.U.A. nu a su
ferit nici o schimbare.

-=O=_

GREVA MINERILOR 
DiN CHILE

SANTIAGO DE CHILE 7 (Ager- 
’pres).

In legătură cu continuarea luptei 
greviste a celor 100 000 de munci
tori și funcționari de la minele de 
cupru „El Salvador", „Potretilios" 
și „Barchito", aparținînd compa
niei străine „Andes Copper", sin
dicatul național al minerilor din 
Chile a dat publicității o declara
ție.

In declarație, relatează corespon
dentul din Santiago de Chile al a- 
genției Prensa Latina, este subli
niată hotărîrea greviștilor de a 
duce pînă la capăt lupta lor re
vendicativă și sînt exprimate mul
țumiri celorlalte organizații sindi- 

o 
a

cale din tară care desfășoară 
largă campanie de sprijinire 
luptei minerilor.

Tiparul : I.P.H. Subunitatea PetrOȘ®H


