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CRONIC
Pe locul de frunte

Raportul de dimineață al secto
rului se ținu ca de obicei scurt. Se 
începea o nouă zi de muncă. Bri
găzile și echipele sectorului de fo
rai Bărbăteni se găseau în între
cere și fiecare ar fi vrut să fie în 
frunte pe graficul ' întrecerii. De 
aceea maiștrii sondori se grăbeau 
să meargă la sonde. Aveau totul 
pregătit din timp dar pentru o 
asistență tehnică atentă era nevoie 
de prezența lor nemijlocită.

în drum spre sonde, printre bra
zii inalți se zări o turlă. Era turla 
sondei maistrului sondor Ion Stan 
unde lucrează brigada de sondori 
condusă de Irimia Ioan.

Sondorii îl întîmpinară cu bucu
rie pe maistrul lor.

Maistrul își privi cu încredere 
tovarășii de muncă pe fețele căro
ra citi hotărîrea de a cîștiga în în
trecere.

La sfîrșitul zilei de muncă si
tuația întrecerii era următoarea: 

“/sondele de sub conducerea mais
trului Ion Stan aveau 8,85 metri 
forați peste plan. Sondorii mais
trului Plopeanu Grigore aveau o 
depășire de 3,80 metri forați, iai 
cei ai lui Militaru Ioan 3,15 metri.

Acum în întrecerea dintre son
dorii sectorului Bărbăteni conduce 
maistrul Ion Stan cu sondorii săi. 
Printre sondorii care au contribuit 
la frumoasele rezultate obținute se 
numără Ștefănoiu Gheorghe, Spi
rea Ene, Grigore M. Grigore, Iri
mia Ioan și alții.

GR. GOANȚA 
corespondent
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CU N i
Constructorii șantierului Live- 

zeni au reușit să realizeze și chiar 
să depășească sarcinile planului fi- 

.^zic, prcdînd în folosință peste plan 
'’■'fin cinstea zilei de 23 August un 

bloc cu 24 apartamente și două 
blocuri mici cu cîte 4 apartamente, 
încrezători în forțele lor, încă din 
prima zi de lucru după marea săr
bătoare, constructorii au pornit 
plini de însuflețire la muncă, luîn- 
du-și noi angajamente.

aistrul Prodanciuc Mihai 
conduce lucrările de finisaj la 

ultimele blocuri mari A., B. și C. 
care au mai rămas de predat anul 
acesta. Ele au termen de dare în 
folosință — după planul alcătuit 
de către beneficiar — 31 decem
brie.

Harnicii constructori de pe acest 
lot, au hotărît însă altfel : blocuri
le C și B le vor termina pînă la 
sfîrșitul lunii septembrie, iar ulti
mul bloc — A —îl vor da în fo
losință în cinstea zilei de 7 Noiem
brie, terminînd astfel cu cca. 2 luni 
mai repede sarcinile planului fizic 
anual. In aceste zile tîmplarii și 
parchetarii conduși de comuniștii 
Barbu Constantin si Țabrea Ni- 
colea, zugravii din brigăzile lui 
Andreevici Alexandru, Cîrstea 
Constantin, Jenei Francisc. și Va- 
silescu I. muncesc cu deosebit avînt 
pentru a-și respecta noul angaja
ment.

însuflețită întrecere se des- 
fășoară și pe lotul condus 

'de maistrul Vladimir Mihai, care 
execută tot finisaje de blocuri. 
Aici se lucrează la blocurile mici, 
cu dte 4 apartamente, mult apre
ciate de oamenii muncii.

Pînă acum ei au predat 18 ase
menea blocuri mici cu un total de 
76 apartamente. Zilele trecute, e- 
chipele zugravilor Șvartz Ioan, 
Madaras Iosif, mozaicarul Volin- 
tiru Marin, tâmplarul Mosberget 

..Vilhelm și altele au început lucră

Comunistul Csato Ștefan și u- 
temistul Roja Ioan lucrează de 
mai multă vreme împreună in 
cadrul echipei de reparat crațe- 
re, de la sectorul V electro
mecanic al minei Vulcan. „Pro
fesorul“ și „elevul“ se numără

printre fruntașii sectorului, 
execută lucrări de 
realizează însemnate 
sitiundu-se în fruntea 
soffaliste.

IN CLIȘEU: Csato 
Roja Ioan lucrează la 
motorului unui transportor.

Ei 
calitate și 

economii, 
întrecerii

Ștefan și 
repararea

O

Schimbul maistrului Ripeanu
întrecerea pentru titlul 

mâi bun a Cuprins toate 
Filaturii Lupeni. în secția 
de exemplu, nu există nici 
tor în afara 
mai frumoase 
din schimbul

de cel 
secțiile 
a Il-a. 

un fila-
întrecerii. Aici cele 

rezultate le obțin cei 
condus de maistrul

rile de finisaj interior la al
te 6 blocuri mici, din care un bloc 
îl vor preda încă în luna august.

Școala nouă se înalță tot 
mai sus. Harnica brigadă de 

zidari a lui Froșt Ștefan a. reușit 
ca într-iin termen de numai cîteva 
zile să zidească parterul clădirii.

Acum, se văd deja clar casele 
de scări, cele două încăperi ale a- 
telierelor, 4 săli de clasă, încăperi
le unde vor fi birourile. în pre
zent se toarnă cadrele de beton 
armat și se lucrează la montarea 
planșeului, ca să se poată începe 
zidăria etajului I. Această brigadă 
este hotărîtă ca încă în acest an 
să pună noua școală sub acoperiș.

'T’encuirea exterioară a noilor 
blocuri din cartierul Live- 

zeni, se desfășoară cu succes. Du
pă ce în cinstea zilei de 23 Au
gust brigăzile tencuitorilor Găvan 
Petru, Moga Ioan, Burchiu Ioan, 
Roșu Dumitru și altele au execu
tat tencuirea exterioară la 11 blo
curi mari, acum ele au pornit lu
crul din plin la ultimele trei blo
curi cate au mai rămas din acest 
lot, blocurile nr. 12, 13 și 14. Ten- 
cuitorii au hotărît să le termine 
încă în cursul lunii septembrie și 
să ------- i ------ , -----
de

înceapă tencuirea la noua scrie 
blocuri A, B, C, D.
Riduri se înalță peste tot, în 
"întreg cuprinsul șantierului 

Petroșani. Pe lîngă blocurile mari 
și mici aflate în finisaje interioare 
șt în curs de predare, pe șantier se 
ridică o seamă de ziduri ale unor 
noi blocuri mari.

Astfel, blocurile I, H, K, au de
ja clădite cele 3 etaje ale lor, la 
blocurile N, M, L, acum se zidește 
parterul, iar la blocurile A 1 și 
A 2 se înalță primele ziduri. Cons
tructorii șantierului Petroșani sînt 
hotărîți ca încă în acest an să pu
nă toate blocurile noi sub acoperiș.

ȘT. MI HAI

Psilio riiiiaiw idliililii lialiilii din PiliHaai 
la nivelul ¡Mitei sale ni

ședința ; 
de stat

Petroșani
activității
1959-196U

Recent a avut loc o 
colectivului Teatrului 
„Valea Jiului“ din 
consacrată analizării 
teatrului în stagiunea
și pregătirii noii stagiuni. Șe
dința dte analiză a avut loc îu 
prezența tovarășilor Lazăr Da 
vid. secretar al Comitetului re
gional de partid, Vîjdea Gheor
ghe, secretar al Comitetului ra
ional de partid, precum și a u- 
nor reprezentanți ai Direcției 
teatrelor din Ministerul lnvăță- 
mîntului și Culturii, Secției de 
învățămînt și cultură a Sfatului 
popular regional.

Darea de seamă prezentată 
de tov. Ion Petrovici, directorul 
teatrului, a înfățișat munca rod
nică a colectivului teatrului în 
stagiunea încheiată. Deși este 
vorba de o muncă creatoare, ca
re servește nobilului scop al e- 
ducării maselor în spiritul lumi
noaselor idei ale socialismului, 
formării omului nou, înaintat, 
există totuși cifre care pot pune 
în lumină munca stăruitoare a 
colectivului teatrului pentru răs
pândirea culturii în mase. In 
stagiunea 1959—1960 colectivul 
teatrului 
graniat 
sută, pe 
la sută, 
la sută 
la sută, 
ritorie preocuparea

Ripeanu Dumitru unde lucrează 
și centratorul Dabii Florian, unul 
din deținătorii titlului de cel mai 
bun în profesie. Deși din motive 
obiective în această lună lucrul în 
filatură a mers slab, Dabu Florian 
a centrat peste 30.000 bobine fără 
nici un deșeu. Prună Ștefan care 
se află în întrecere cu Dabu și cu 
toți ceilalți centratori a centrat a- 
proape 28.000 bobine, reușind să 
dea bobine de bună calitate și fără 
deșeu.

In schimbul condus de maistru! 
Ripeanu s-au obținut rezultate fru
moase și la spălarea bobinelor : 
99.100 bobine spălate fără nici un 
deșeu. Aici Hogrnan Ana, deține 
titlul de cea mai bună spălătorea
să.

Precum
schimbul maistrului Rîpeanu 
străduiesc să se mențină pe locul 
de frunte în întrecere.

se vede muncitorii din
se

a întrecut numărul pro- 
de premiere cu 50 la 
cel al reluărilor cu 100 
al spectatorilor cu 43 

și al încasărilor cu 59 
Este de asemenea me- 

. . , , _ i colectivului
teatrului pentru reducerea chel
tuielilor de montare a spectaco
lelor; importantele economii rea
lizate în acest domeniu 
drează în efortul comun 
ror celor care muncesc 
reducerea prețului de 
ceste cifre care arată că teatrul 
nostru, deși se află abia în al 
13-lea an de existență, și-a cu
cerit tradiție, ocupă un rol de 
seamă în viața culturală a Văii 
Jiului, a regiunii noastre. Pre
mierele sale sînt așteptate cu in
teres, spectacolele prezentate de 
colectivul teatrului se bucură de 
aprecierea caldă a spectatorilor 
— în marea lor majoritate mi
neri. muncitori, constructori, 
oameni ai muncii de toate pro- 
lesiile. Spectacolele cu piesele 
„Ultimul mesaj“ de Laurențiu 
Fulga, „Platon Krecet“ de Al. 
Komeiciuk, „Inspectorul de po
liție“ de I. B. Priestley și altele, 
s-au bucurat de mult succes. O 
vie confirmare a aprecierii de ca-

se încai- 
al tutu- 

pentru 
cost. A-

Localitățile Văii Jiului devin pe zi ce trece tot mai frumoase. 
Locul cocioabelor — amintiri ale vremurilor grele pe care le-au 
trăit oamenii de pe aceste meleaguri sub regimul burgbezo-mo- 
șieresc îl iau blocurile impunătoare și frumoasele case individuale. 
Numai între anii 1952—1958. pentru 504 case noi construite, 
statul a acordat un împrumut de 12.751.4J8 lei. Printre acei care 
au beneficiat de împrumut acordat de stat se găsește și minerul 
fruntaș Fazakaș Bela, de la sectorul V sud al minei Lupeni. Mi
nerul Fazakaș Bela ca și Somogyi Iuliu, Hajdu luliu, Kopetin 
Geza și alții — zeci și sute de mineri — și-a construit case cu 
împrumut de stat. IN CLIȘEU : Vederea exterioară a casei mine
rului Fazakaș Bela.

re se bucură teatrul din Petro
șani o constituie numeroasele 
turnee în regiune precum și în 
întreaga țară. Se poate spune cu 
certitudine că Teatrul de st;ai 
din Petroșani înfrumusețează 
viața culturală a bazinului nos
tru carbonifer, unde, în trecut, 
sub regimul burghezo-mOșieresc, 
stăpîneau înapoierea materială șî 
spirituală. Rezultatele obținute 
sînt rod al muncii întregului co
lectiv al teatrului, care a depus 
eforturi stăruitoare pentru a pre
găti un număr sporit de premie
re și spectacole. Este de aseme
nea bine cunoscut ajutorul pe 
care cadrele calificate ale tea
trului îl acordă activității clu
burilor, formațiilor artistice, bri
găzilor de agitație, școfii popu
lare de artă.

Așa cum era și firesc, ședința 
a prilejuit nu numai o trecere' 
în revistă a succeselor, ci și o 
analiză a lipsurilor care aiu e- 
xistat în activitatea teatrului.' 
Deșj darea de seamă s-a măr
ginit la o enumerare a deficien
țelor, fără a analiza adine cau-| 
zele lor — așa cum ar fi fosi 
necesar — discuțiile purtate, con. 
cluziile trase în încheierea dez
baterilor, constituie peniru co
lectivul teatrului un punct de 
plecare spre noi realizări. S-a 
subliniat în primul rînd că preo- 
cuparea conducerii artistice și a 
actorilor pentru pregătirea unui 
număr sporit de premiere nu s-a 
împletit strîns, organic, cu a 
muncă perseverentă pentru a se 
asigura fiecărui spectacol o 
înaltă ținută artistică. Unele pie. 
se, între care „Casa din strada 
Coșbuc nr. 10“, „Fiul rătăcitor“ 
au fost deficitare în acțastă pri
vință. Deși în stagiunea trecută 
s-au înregistrat progrese în pro
movarea de către teatru a dra
maturgiei originale, aceasta nu 
s-a făcut în suficientă măsură. 
In darea de seamă nu au fost 
analizate cauzele acestor lipsuri, 
s-a mers mai mult pe linia moti
vării deficiențelor pe seama greu
tăților obiective. îndeosebi a ce
lor legate de tărăgănarea repa
rării și amenajării localului tea
trului. E necesar să se arate că 
dacă repararea și amenajarea 
localului teatrului întîrzie, o vi
nă pentru aceasta o poartă și 
conducerea teatrului, care nu a 
insistat pentru folosirea fondu
rilor alocate în acest scop. Au 
existat de asemenea deficiențe 

folosirea din plin a tuturor
I. BRANEA

(Continuare în pag. 3-a)
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Se afirme noi fruntașe 
în producție

Secția depănat se numește mai 
nou secția tineretului a Filaturii 
Lupeni. 
lună se 
trecerea

Luna 
dar pe 
apărut nume noi cu depășiri sem
nificative. Brădescu Lucreția, Rusu 
Viorica, Mareș Ana, Sandu Viori
ca, Tamasi Margareta, Năsălean 
Olimpia sînt doar cîteva din mun
citoarele 
mai bun 
crcția și 
în aceeași brigadă, prima în cali
tate de șefă de brigadă. Brădescu 
leagă cîte 25—30 vîrtelnițe peste 
plan, Rusu Viorica cîte 20—25 
vîrtelnițe. întreaga brigadă de lei 
gătoare deși este una dintre cele 
mai noi, realizează depășiri 
între 14—17 la sută. Ls. fel și ce
lelalte muncitoare obțin depășiri 
care le situează printre cele mai 
bune muncitoare ale secțieL

în această secție lună de 
afirmă noi fruntașe în în» 
socialistă
august încă nu s-a încheiat 
graficul de producție au

concurente la titlul de cel 
în întrecere. Brădescu Lu- 
cu Rusu Viorica lucrează
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Un program măreț de muncă și luptă 
ai tinerei generații

a organizațiilor 
.za-rea întregului

U.T.M. mobili- 
tineret la în-

Tineretul patriei noastre a ur
mărit cu viu interes lucrările 
celui de-al III-lea Congres al' făptuirea planului de 6 ani a- 
U.T.M. care s-au 
cent. Congresul al III-lea al 
U.T.M. a constituit un eveni
ment de mare însemnătate în 
viața organizațiilor U.T.M. și a 
întregului tineret din patria 
noastră, o analiză adîncă a mun
cii tineretului pentru înfăptuirea 
politicii partidului și guvernului.

Congresul a exprimat hotărî- 
rea fermă a tineretului nostru de 
a păși cu încredere și devota
ment, și de acum înainte, pe ca
lea arătată de partid. „Este o 
mare fericire pentru noi, tlnere- 

. tul, că trăim și muncim intr-o 
patrie socialistă înfloritoare, că 
sîntem conduși de un asemenea 
partid încercat și călit în luptă, 
urmat și iubit cu încredere de 
toți oamenii muncii cum este 
P.M.R., care a dat un țel clar 
vieții noastre, ne-a creat condi
ții pentru a participa1 din plin 
la înfăptuirea măreței opere de 
construire a socialismului, pentru 
ca năzuințele noastre cele mal a- 
vîntate să poată deveni realități“ 
— se arată în raportul prezen
tat la Congres.

In lumina mărețelor obiective 
elaborate de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R., Congresul al 
III-lea al U.T.M. a stabilit prin
cipalele sarcini care revin orga
nizațiilor U.T.M. în mobilizarea 
tineretului la desăvîrșirea con
strucției socialiste. Mărețul pro
gram adoptat de partid deschide 
în fața tineretului nostru un 
vast cîmp de activitate pentru 
afirmarea nestăvilită a energiei 
și entuziasmului său creator. 
Congresul al III-lea al U.T.M. 
a stabilit ca sarcină principală

încheiat re- doptat de Congresul partidului 
pentru dezvoltarea 
culturii, creșterea 
celor ce muncesc, 
înflorirea continuă

Cu o deosebită tărie a accen
tuat Congresul U.T.M, necesita
tea ca organizațiile U.T.M. să 
se preocupe și mai intens de ri
dicarea calificării profesionale a 
tinerilor, pentru formarea de noi 
și numeroase cadre tinere cu o 
înaltă califiaare atît de necesa
re îndeplinirii sarcinilor puse de 
partid în privința progresului 
tehnic și perfecționării procesu
lui de producție. Congresul a 
criticat faptul că în regiunea 
noastră unele organizații U.T.M. 
nu se ocupă îndeajuns de cuprîn- 
dearea tinerilor în forme de ri
dicare a pregătirii lor profesio
nale.’ De aceea antrenarea tine
rilor la cursurile de ridicare a 
calificării, răspîndirea cunoștin
țelor tehnice, dezvoltarea miș
cării de inovații și raționalizări, 
trebuie să constituie o preocupa
re principală în activitatea or
ganizațiilor U.T.M.

„Organele și organizațiile 
U.T.M. vor trebui să desfășoa
re o intensă muncă politică și 
organizatorică în rîndurile tine
rilor constructori de pe șantie
rele din toată țara — prevede 
Rezoluția celui de-al III-lea 
Congres al U.T.M. — în vederea 
creșterii aportului lor la con
struirea obiectivelor industriale, 
locuințelor și așezămintelor cul
turale“. Este necesar să se a- 
corde o atenție deosebită orga
nizării și îndrumării brigăzilor 
utemiste muncă patriotică

economiei și 
bunei stări a 
întărirea și 
a patriei.

ca ele s>ă contribuie din 
construirea obiectivelor

comunistă a maselor 
constituie o sarcină

Tinerii lăcă* 
tuși Bană Stan 
și Popescu Ni- 
colae sînt a- 
preciați de co
lectivul filatu- 

i rii Lupeni pen
tru calitatea 
lucrărilor pe 
care le execută. 
Ei lucrează la 
întreținerea ma
șinilor de răsu
cit, depănat și 
bobinaj 
ți a a 
tineret 
bricii.

IN CLIȘEU: 
Tov. Bană Stan 

; și Popescu Ni- 
' colae în timpul 
I lucrului.I

în sec- 
IlI-a de

pentru 
plin la 
industriale și Sbciale.

Pentru îndeplinirea îndatoriri
lor ce le revin, organele și or
ganizațiile U.T.M. trebuie să ac
corde atenție întăririi rolului 
lor în organizarea și mobiliza
rea tineretului la îndeplinirea 
Directivelor Congresului parti
dului.

Educarea 
de tineret
de mare însemnătate în activi- 
tatea organizațiilor U.T.M. Con
gresul a cerut organizațiilor 
U.T.M. să acorde mai multă a- 
tenție organizării învățămîntului 
politic U.T.M., să se asigure în
sușirea de către toți utemiștii a 
învățăturii marxist-leniniste, a
hotărîrllor partidului și guver
nului, să educe tineretul, în spi
ritul patriotismului socialist și 
al internaționalismului proletar, 
în spiritul combativității față de 
manifestările ideologiei burghe
ze, să contribuie la dezvoltarea 
trăsăturilor politico-morale ale 
omului nou al societății socialis
te în rîndurile tinerei generații.

„O sarcină de mare răspun
dere revine organizațiilor U.T.M. 
— se arată în Rezoluția ^Con
gresului — în ce privește orga
nizarea folosirii de către tineri 
a timpului liber în mod plăcut 
și instructiv“. In ăcest scop, în 
colaborare cu organizațiile sin
dicale, sfaturile populare, orga
nizațiile U.T.M. sînt chemate să 
se ocupe în permanență de îm
bunătățirea conținutului activită
ții social-artistice de masă, să 
mobilizeze tinerii la activitatea 
cluburilor, la competițiile spor
tive.

Tineretul Văii Jiului a primit 
cu viu entuziasm măsurile ela
borate de cel de-al III-lea Con
gres al U.T.M., menite să inten
sifice activitatea organizațiilor 
U.T.M., participarea maselor de 
tineri la înfăptuirea planului de 
6 ani. In anii șesenalului Valea 
Jiului va cunoaște o mare dez
voltare. Se vor moderniza mi
nele, va fi construită o fabrică 
de cocs metalurgic, o nouă mină, 
vor apare noi așezăminte so- 
cial-culturale. Tineretului raionu
lui’ nostru i se deschide un vast 
cîmp de activitate pentru a con
tribui Ia înfăptuirea Directivelor 
elaborate de cel de-al III-lea 
Congres al P.M.R.

Conduși de organizațiile de 
partid, mobilizați de organiza
țiile U.T.M. tinerii Văii Jiului 
vor participa cu toate forțele, cu 
tot elanul lor tineresc, la înfăp
tuirea planului șesenal.

prieteni ?
privește cu ochii ei mari 

Zîmbește, apoi își apleacă 
răspunde sfioasă :

,Da‘. (Nu roșește... are obra
jii îmbujorați întotdeauna^. El, pa
re că se gîndește, apoi răspunde cu 
seriozitate, pronunțînd același 
„da .

...Da. Sînt prieteni. Cine sînt ? 
Ea are 20 de ani. E muncitoare. 
El are cu un an mai mult. Ea e 
responsabila unei 
brigăzi de tinerei 
la lămpăria minei 
Vulcan. Face parte 
din biroul organi
zației U.T.M. O 
utemisti activă, fruntașă în pro
ducție, demnă de toată lauda. 
Și el e fruntaș. E candidat de par
tid. In atelier e apreciat ca un ti- 
năr destoinic, iar, după ea, e „cel 
mai de treabă băiat din tot sec
torul".

Sînt prieteni de peste un an de 
zile. S-au împrietenit ca alți mulțt 
tineri.

...Era într-o adunare generală 
U.T.M. Ea, Bencovici Magdaléna, 
fusese aleasă în prezidiul adunării. 
El, lakab Dionisie, avea posibili
tatea s-o privească degajat. Din 
vedere o cunoștea mai dinainte. O 
vedea de multe ori prin curtea a- 
telietului minei. N-a trecut mult 
timp și la adunările generala au 
început să fie văzuți stînd alături 
și nu numai în adunări generale au 
fost văzuți împreună. Prietenia s-a 
înfiripat repede. Munca, viața, ca
re punea în fața amîndurora ace
leași preocupări i-a unit. S-au îm
prietenit cu adevărat. De fiecare 
dată cînd s-au întîlnit aveau să-și 
spună o noutate, el din munca lut. 
ea, din activitatea brigăzii pe care 
o conducea.

Bencovici Magdaléna a fost nu
mită responsabila acelei brigăzi nu 
cu multă vreme în urmă. Răspun
dea nu numai de munca et, ci și 
de munca a încă patru fete. Bri
gada lor a devenit un colectiv har
nic. Toate fetele o stimează, sînt 
prietene. Participă împreună la 

la activitatea

S'mteți
Ea, te 

și negri, 
capul și

lificat. Dar nu era mulțumit. Do
rea să știe mai multe, cit mai mul
te, să fie „stăpîn" pe strungul lui.

Cînd a aflat că, începînd din 
anul școlar 1959—1960 se deschi
de fi in orașul Vulcan un curs se
ral al școlii medii, s-a bucurat 
mult. A fost printre primii munci
tori de la mină care s-a înscris la 
cursul seral.

Intr-o zi i-a 
prietenei lui:

vorbit de scoală fi

Ben- 
ce-ar

asta, 
El

Ce-ar fi sâ vii 
și tu la cursul 
seral ?

întrebarea a sur
prins-o pe 

covici Magdalena. Intr-adevăr 
fi ? — s-a gîndit ea.

— Încă nu m-am gîndit la 
i a răspuns ea, nu-s pregătită, 
n-a mai insistat.

Apoi a venit anul școlar, lakab 
Dionisie muncea cu sirguință. Di
mineața la atelier, după-amiaze la 
școală. Învăța cu aceeași pasiune 
cu care lucra la strungul din ate
lier. Prietenia lor a continuat. Dis
cuțiile lor au devenit acum și mai 
interesante. El vorbea cu pasiune 
despre tot ce învăța, despre lecțiile 
de fizică, romînă, istorie. Pe ea o 
bucurau succesele lui la inviți 
tură.

Intr-o zi a început s-o frămînte 
și pe ea un gînd.. „Prietenia e fru
moasă, dar numai atunci, cînd ții 
pasul cu prietenul pe care îl ai". 
Ce avea de făcut ? Să nu rămină 
în urmă, deci șă învețe l Și Ben
covici Magdalena s-a botirît. Lui 
nu i-a spus nimic. A început să se 
pregătească. El a aflat 
za", mai tîrziu. cînd

— Am reușit...
— Unde, ce? — 

nedumerit.
— Am reușit la

admitere într-a opta. Din toamnă 
voi urma și eu cursul seral al șco
lii medii...

Bencovici Magdalena și lakab 
Dionisie sînt prieteni. Sînt prieteni 
ca mulși alți tineri, viitorul le su- 
ride. lakab va continua din toafn- 
nă 
va 
te 
ea.

munca obștească, 
clubului. Dar ce e mai important, 
brigada lor nu mai dă „rebuturi". 
Pentru lămpile pregătite de ele 
minerii nu au reclamații.

El, lakab Dionisie, n-avea de- 
cit 14 ani cînd a făcut cunoștință 
CU atelierul, cu strungul. A îndră
git strungul și în scurt timp, cu a- 
jutorul comuniștilor și al muncito
rilor vîrstnici, a ajuns muncitor că

it

Să cunoaștem mina

Propagandiștii noului an de învățămînt
Pregătirea deschiderii și des

fășurării în bune condițiuni a 
noului an de învătămînt politic 
U.T.M. constituie în prezent o 
preocupare de seamă a organi
zațiilor U.T.M.

In asigurarea unui conținut 
bogat în idei, învățămîntului de 
organizație, un rol de mare în
semnătate revine propagandiști
lor utemisti. De aceea organiza
țiile U.T.M. de la exploatările, 
întreprinderile și instituțiile ra
ionului nostru au acordat o a- 
tenție deosebită recrutării pro
pagandiștilor pentru cercurile și 
cursurile de învățămînt politic 
care vor funcționa 
școlar.

In raionul nostru 
cruțați pentru noul

în

au 
an

noul an

fost re
de tnvă

țămînt U.T.M. 296 de propagan
diști. Dintre aceștia o mare par
te au o vechime de cîte 2—3 ani 
în munca de propagandă, iar 26 
sînt propagandiști de peste 3 
ani. Printre aceștia se numără 
propagandiștii Boldoi Gheorghe, 
Cojocaru Toma, Petrescu Petru- 
ța, Blendea Uie și alții. Un re
zultat pozitiv al muncii de re
crutare a propagandiștilor este 
faptul că din cei 296 propagan
diști peste 200 sînt membri și 
candidați de partid. In vederea 
pregătirii temeinice a propagan
diștilor, ei vor urma în luna sep
tembrie cursuri de pregătire ca
re vor funcționa în centrele Pe
troșani și Lupeni, iar un număr 
de 25 vor fî pregătiți la Deva, la 
cursul de instruire organizat de 
Comitetul regional U.T.M.

„surpri- 
ea i-a spus :

a întrebat el

examenul de

clasa a IX-a a școlii medii, ea 
urma clasa a Vlll-a. El doreș- 
să ajungă inginer mecanic, iar 
să termine mai întîi școala me

die. Visuri demne de tinerii zilelor 
noastre.

Doi tineri, alături de alții sute 
fi mii, pășesc încrezători spre vii
tor...

I. DUBEK

“A

i PRAFUL DE MINĂ
Numim praf de mină particu

lele mici și fine de cărbune sau 
steril aflate în spațiul subteran, 
sau depuse pe pereții lucrărilor 
miniere.

Praful de mină se formează 
în urma lucrărilor de dizlocare a 
cărbunelui cu ciocanele de aba
taj și mașinile de havat. Praful 
se formează de asemenea cînd 
se pușcă cu exploziv, cînd se 
încarcă și transportă cărbunele 
ori sterilul.

Existența prafului de mină în 
subteran constituia în trecut un 
dușman al sănătății minerilor și 
una din cauzele exploziilor. Mul
te vieți de mineri sau stins în 
regimul burghezo-moșieresc din 
cauza exploziilor și a bolilor 
cauzate de praful de mină, de
oarece patronii nu s-au interesat 
niciodată de îmbunătățirea con
dițiilor de muncă în subteran.

Bolile provocate de acțiunea 
vătămătoare a prafului de mină 
sînt silicoza și antracoza. Silico
za este produsă de praful de 
bioxid de siliciu format mai a-

Ies la perforarea în steril care 
intră odată cu aerul în plămîni 
și se fixează pe pereții acestora. 
Bolnavul tușește, are dureri în 
spate, respiră greu și îi este sete 
după orice efort. Antracoza se 
produce sub acțiunea vătămă
toare a prafului de cărbune tot 
asupra plămînilor, pe care îi dis
truge cu timpul.

Praful de cărbune poate da 
naștere la explozii. S-a consta
tat că el explodează și în lipsa 
metanului, sau poate transforma 
explozia unei cantități mici de 
metan într-o explozie de mari 
proporții. Gazele provenite din 
explozie conțin în totdeauna o 
cantitate mare de oxid de car
bon care este deosebit de toxic.

Astăzi, pentru a nu se ajunge 
la explozii de praf de cărbune și 
la îmbolnăvirea minerilor de si
licoză și antracoză se duce o 
luptă permanentă împotriva for
mării acestui praf prin introdu
cerea unui complex de măsuri 
tehnice, medHco-sanitare și so
ciale.

La lucrările de perforare, com
baterea formării prafului de mi
nă se face prin perforarea ume
dă, simplă, sau cu umectanți — 
substanțe care umezesc praful și 
îl împiedică să se ridice în at
mosfera, precum și prin introdu
cerea aparatelor de captare us
cată a prafului. De asemenea se 
iau și o serie de măsuri de pro
tecție ca : intensificarea aeraju- 
lui lucrărilor miniere, crearea de 
perdele de ceață, stropirea tava
nului și pereților galeriei cu sa
ramură care are drept scop prin
derea unei pojghițe fine de sare 
care fixează praful.

De problema prafului de mi. 
nă se ocupă în prezent ingineri, 
tehnicieni, cercetători și medici. 
Ei își unesc forțele în lupta cu 
unul din cei mai periculoși duș
mani 
mină, 
vinge 
timp.

ai minerului — praful de 
pe care, desigur îl vor în- 
defitiniv în cel mai scurt

A. SAl MAC
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PodhiUtăți de ridicare a nivelului tehnic 
al producției la V. R. li. M. P.

In anii puterii populare, ală
turi de celelalte întreprinderi in
dustriale din (ara noastră, Uzina 
de reparat utilaj minier din Pe
troșani a cunoscut o dezvoltare 
deosebită din punct de vedere al 
îmbunătățirii nivelului tehnic ' al 
producției. Astfel, în comparație 
cu anul 1948. volumul produc
ției marfă a crescut cu 259,52 
la sută iar productivitatea mun
cii cu 161,62 la sută. In această 
perioadă, uzina a fost dotată cu 
utilaje noi și de mare producti
vitate, numărul utilajelor cres- 
cînd cu 72 la sută iar prin con
strucțiile noi industriale și reor
ganizarea secțiilor, suprafața 
productivă a uzinei a crescut cu 
32 la sută

Mecanizarea unor procese de 
muncă ca de exemplu dezbaterea 
pieselor prin sablaj. formarea 
mecanică a produselor de serie 
și crearea unor linii tehnologice 
de fabricație a unor produse de 
serie, (stîlpi de abataj, armături 

de galerie etc.) constituie probleme 
de actualitate pentru colectivul 
de muncă al uzinei noastre și a 
căror aplicare contribuie la creș
terea nivelului tehnic al produc
ției.

Îmbunătățirea tehnologiei și 
aplicarea metodelor noi de mun
că de asemenea poate găsi un 
bun teren în uzina noastră. Ast
fel. introducerea sudurii auto
mate, turnarea centrifugală, tur
narea în amestec de nisip cu si- 
licșt de sodiu și bioxid de car- 
hm, turnarea în forme ușor fu- 
zibile, introducerea pe scară 
largă în secția de prelucrări a 
dispozitivelor cu strîngere rapidă 
și al altor dispozitive, extinde
rea metodelor de tăiere rapidă 
șî intensivă a metalelor consti
tuie rezerve care pot contribui 
ia creșterea producției și a pro
ductivității.

Hotărîrea cu privire la ridica
rea nivelului tehnic al producției 
prevede că „una din condițiile 
cele mai importante pentru ridi
carea nivelului tehnic al produc
ției și pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor de plan o 
constituie dezvoltarea continuă a 
profilării și specializării între
prinderilor din toate ramurile e- 
conomiei naționale“.

a Pentru ridicarea activității teatralul 
din Petroșani la nivelul înaltei sale misiuni

(Urmare din pag. l-a)

membrilor colectivului artistic, 
a fost promovată cu perse

verență o atitudine critică în rîn- 
dul actorilor față de propriile 
lor realizări. Lipsa unui spirit 
critic, tovărășesc, pornit din do
rința de a prezenta în fața oa
menilor muncii spectacole mereu 
mai bune, constituie una din 
principalele cauze ale insuficien
tei realizări artistice a unor 
spectacole. S-a neglijat de ase
menea consultarea periodică a 
spectatorilor, precum și organi
zarea de spectacole urmate de 
discuții menite să ducă la ridi
carea continuă a nivelului de in
terpretare. S-a reliefat de ase
menea că secretariatul literar nu 
se ocupă suficient de studierea 
și prezentarea unor piese valo
roase care să corespundă profi
lului teatrului și exigenței me- 

‘ reu creseînde a spectatorilor.
Plină de învățăminte pentru 

activitatea de viitor a fost ex
punerea făcută de tov. Lazăr 
David, secretar al Comitetului 
regional de partid, privind sar
cinile ce-i revin colectivului Tea
trului de stat din Petroșani în 
vederea ridicării activității sale 
la nivelui cerințelor. Vorbitorul 
a subliniat necesitatea de a se 
Stabili o strînsă legătură între 
colectivul teatrului și masele 
largi de oameni ai muncii. Deși 
activitatea teatrului a fost stră
bătută și pînă acum de suflul 
contemporaneității, de realitatea

Experiența a dovedit că în ca
zurile cînd o întreprindere exe
cută același produs timp mai în
delungat, muncitorii se deprind 
cu executarea acestor produse 
din ce în ce mai bine și prin a- 
ceasta se mărește productivita- 
tea muncii iar prețul de cost 
scade. De exemplu, în uzina 
noastră am confecționat vagoneți 
de mină timp de 3 ani în care 
perioadă s-au obținut următoa
rele rezultate: în al doilea an 
de fabricație — față de primul 
an — productivitatea muncii a 
crescut cu 5,6 la sută iar prețul 
de cost a scăzut cu 2,5 la sută. 
In al treilea an de fabricație 
productivitatea muncii a crescut 
cu 12,1 la sută — față de primul 
an — iar prețul de cost a scă
zut cu 9 la sută. Urmînd această 
linie, noi putem să contribuim 
din plin la realizarea sarcinilor 
cuprinse în hotărîre.

în această direcție munca de 
cercetare științifică șl de ridi
carea continuă a nivelului de 
pregătire a cadrelor tehnico-in- 
ginerești are un rol deosebit. De 
aceea, personalul tehnico-ingine- 
nesc trebuie ca paralel cu activi
tatea de conducere și îndrumare 
a procesului de producție să 
desfășoare și o activitate știin
țifică.

De asemenea, trebuie ca în 
organizarea procesului de pro
ducție să existe orientarea de a 
scuti personalul ingineresc din 
secțiile de producție de munca 
de aprovizionare cu materiale și 
de munca de dispecerat, axînd 
activitatea lui pe munca de în
drumare, control și perfecționare 
continuă a procesului tehnologic 
de fabricație.

In munca și în activitatea 
noastră, vom urmări ca produc
ția noastră care este destinată 
mecanizării procesului de pro
ducție din subteran să fie zi de 
zi de calitate tot maî bună iar 
în uzina noastră să creăm con
diții favorabile de îmbunătățire 
a nivelului tehnic al producției, 
conștienți fiind că pe această 
cale aducem o contribuție de sea
mă în desăvîrșirea construcției 
socialiste din patria noastră.

LEGRAND IOSIF
ing. șef U.R.U.M.R.

zilelor noastre, tovarășul Lazăr 
David a subliniat că una din sar
cinile de seamă cie stau în fața 
colectivului teatrului este aceea 
de a se orienta mai mult spre 
dramaturgia originală contempo
rană, spre realizarea de specta
cole inspirate din munca crea
toare a poporului, din lupta sa 
eroica desfășurată sub conduce
rea partidului pentru construi
rea socialismului.

Teatrul de stat din Petroșani 
are posibilități de a,-și îmbună
tăți necontenit activitatea. Prin
cipala îndatorire a artistului de 
tip nou este de a-și ridica mă- 
estria la un nivel tot mai înalt. 
Aceasta cere o muncă . perseve
rentă pentru ridicarea pregăti
rii, pentru cunoașterea și înțele
gerea profundă a vieții și năzu
ințelor poporului, pentru satis
facerea exigențelor mereu cres
cânde ale oamenilor muncii. 
, Avîntul uriaș al forțelor crea
toare ale poporului — se arată 
în Raportul prezentat de tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej la cel 
de-al lll-lea Congres al P.M.R, 
-— oferă o sursă inepuizabilă de 
inspirație pentru scriitorii și ar
tiștii noștri. Dezvoltînd rezulta
tele pozitive obținute in ultimii 
ani în lărgirea tematicii șl îm
bogățirea fondului de Idei al li
teraturii, artei, teatrului, cine
matografiei, creatorii noștri au 
îndatorirea de a făuri opere la 
nivelui înaltelor exigențe artis
tice și Ideologice ale partidului 
și poporului. Pentru aceasta se

Muncitor conștiincios, meseriaș priceput — așa este cunoscut 
la sectorul V al minei Vulcan sudorul CiZmaș Vasile. Deși este 
un muncitor tînăr, el a cîștigat aprecierea colectivului din care 
face parte.

IN CLIȘEU : Tînărul sudor Cizmaș VMile in timpul lucrului.
------------------ O-------------------

Respectul cuvenit
In această perioadă, unitățile 

O.A.D.L.F. sínt vizitate de tot 
mai mulți cumpărători care găsesc 
aici un sortiment bogat de legu
me ți fructe de calitate bună. 
Cumpărătorii preferă aceste maga
zine ale comerțului socialist pen
tru calitatea mărfurilor, pentru fe
lul curat în care sínt păstrate ți 
mai ales pentru prețurile accesibile 
și felul în care sínt deserviți. Este 
îmbucurător faptul că în majorita
tea unităților de desfacere ale 
O.A.D.L.F. aceste cerințe sínt 
respectate de către vînzători. înțe- 
legînd că reprezintă în fața cum
părătorului o unitate a comerțului 
socialist. Dar tocmai datorită a- 
sestor trăsături noi. apare cu atât 
mai condamnabilă atitudinea vîn- 
Zătorului Purice Nicolae de la 
Unitatea O.A.D.L.F. nr. 18 din 
Vulcan. De cum intri în această 
unitate te izbește neglijența ți lip
sa de interes a vînzătorului față 
de curățenia ți ordinea din maga
zin. Geamuri sparte, lipite pe a- 
locuri cu htrtie, marfa aruncată la 
întâmplare, murdărie peste tot. în 
plus vînzătorul purtînd un halat 

cere, în afară de talent, lichida
rea a tot ce-1 poate îndepărta 
pe artist de popor —• spirit de 
castă, individualism, tendință de 
a făuri opere pentru uzul unui 
cerc îngust de „aleși“; se cere 
îndeosebi cunoașterea aprofunda
tă a realităților, studierea lor 
îndelungată, contactul viu, per
manent al artistului cu oamenii 
muncii — viitorii eroi ai opere
lor sale".

In lumina acestor sarcini, este 
necesar ca colectivul teatrului 
din Petroșani să stabilească un 
strîns contact cu viața, cu mi
nerii și muncitorii din regiune, 
ceea ce va da actorilor posibi
litatea să înfățișeze veridic pe 
scenă chipul omului nou, să re
flecte în creațiile lor măreția 
muncii și a vieții poporului nos
tru. Este de asemenea necesar 
ca în cadru] colectivului teatru
lui să se simtă mai puternic ac
tivitatea organizației de bază de 
partid, a organizației U.T.M. și 
sindicale îndreptată spre culti
varea atitudinii noi, înaintate 
în munca de creație. Organizația 
de bază trebuie să pună în cen
trul atenției activității sale mo
bilizarea colectivului la realiza
rea de spectacole de calitate, la 
exigență, să întărească combati
vitatea față de manifestările 
ideologiei burgheze.

Meritoriu este faptul că în ur
ma învățămintelor trase din șe
dința de analiză, s-a întocmit 
un plan de măsuri menite să 
îmbunătățească activitatea tea

cumpărătorului!
care și-a pierdut cu totul culoarea 
albă inițială. Este evident că un 
asemenea vînzător nu poate avea 
nici față de cumpărători o atitu
dine corespunzătoare. Nu odată 
s-a întâmplat să bruscheze in mod 
grosolan cumpărătorii, înțelîndu-i 
la cîntar, dîndu-le numai marfă 
proastă (cea bună fiind sortată 
pentru „prietenii" lui). Cu toate 
că în mai multe rînduri cumpără
torii au sezfsat conducerea 
O.A.D.L.F. de această stare de 
lucruri arătând în plus nerespec- 
tarea orarului, transformarea uni
tății în loc de rezolvare a unor 
conflicte familiare, (uneori cu scan
dal), lipsa de interes pentru apro
vizionarea unității cu cele necesare, 
totuși nu a fost luată nici o mă
sură.

lată dece cumpărătorii s-au în
depărtat de această unitate între- 
bîndu-se cînd are de gînd conduce
rea O.A.D.L.F. să ia măsurile cu
venite pentru ca unitatea 18 din 
Vulcan să devină cu adevărat o 
unitate a comerțului socialist.

După sezisărilc unui grup 
de cumpărători

I

trului în noua stagiune. S-a pre
văzut o mai bună planificare a 
pregătirii spectacolelor, prelungi
rea timpului de studiu asupra 
pieselor, de repetiție, distribui
rea mai judicioasă a rolurilor, 
discutarea în colectiv a unor 
spectacole și organizarea de con
sfătuiri ai spectatorii pe margi
nea spectacolelor. Se prevăd de 
asemenea măsuri privind abor
darea cu precădere a dramatur
giei originale și în special a ce
lei contemporane, precum și de 
folosire mai justă a cadrelor 
actoricești pornindu-se de la 
principiul asigurării calității 
spectacolelor. Deosebit de im
portantă este măsura de a se 
înființa un studio experimentai, 
ca formă concretă de ridicare a 
nivelului ideologic și profesional 
al actorilor. In vederea strînge- 
rii legăturilor teatrului cu oame
nii muncii din raion și din re
giune, spre a se da actorilor 
posibilitatea de a lua contact 
direct cu realitatea, cu viața, 
se prevede organizarea de vi
zite la locul dfe producție al mi
nerilor, siderurgiștilor, colecti
viștilor precum și alte măsuri.

Aplicarea în viață a învăță
mintelor trase din ședința de a- 
naliză, înfăptuirea consecventă a 
obiectivelor cuprinse în planul de 
măsuri, vor duce fără îndoială 
la îmbunătățirea activității tea
trului, la creșterea rolului său 
în viața culturală a Văii Jiului 
și a regiunii, la realizarea de 
spectacole de o înaltă ținută 
ideologică și artistică, menite să 
educe masele, să le însuflețească 
lupta pentru înfăptuirea mărețe
lor sarcini ale desăvîrșirii con
strucției ¡socialiste.

II : imn 

„Biblioteca personală“ 
Cumpărînd pachete cu 

cărți în valoare de 100 și 
200 lei, beneflciați de urmă
toarele avantaje:

— Realizați o „Bibliotecă 
personali“ cu cărțile prefe
rate.

—- Plata cărților o efec
tuați în 4—6 rate.

— Participați în mod gr a. 
tult la tragerea a numeroase 
premii în cărți lai alegere în
tre 50—2.000 lei.

Cereți informații supli
mentare în librXril ți la dl- 
fuzoril de carte din între
prinderi șl instituții.

I I
i

O. A. D. L. F.
PETROȘANI

Anunță pe cel inte
resat! că în ziua de 2 
septembrie 1960 scoa
te în licitație, la Pefrl- 
la, doui barăci în su
prafață de 235 m. p.

Școala medie mixtă i
I■

I ♦
5

Petroșan.
Aduce la cunoștința maiș

trilor care doresc să dea e- 
xamenele de diferență pen
tru echivalentă cu școala 
medie de cultură generală că 
sesiunea de examene începe 
în ziua de 29 august a. c. 
orele 16 în localul școlii 
medii mixte.
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Se aiduce la cunoștința ce- * 
lor interesați că in... ... cadrul •
Direcției Generale a Poștelor î 
$1 Telecomunicațiilor au luat ~ 
ființă școlile de calificare :

♦ ♦

4

I

—* Școala tehnică de tele- t 
comunicații București cu du- X 
rată de 3 ani. T

— Școala de radloficare X 
Timișoara cu durată de 2 J 
ani. *

Condițiile de admitere și î 
orice informații se primesc X 
de Ia Secretariatul oficiului r 
P.T.T.R. Raional Petroșani. X

1.1. L „i ftUGUST’’
PETROȘANI

caut* spre angajare
Un inginer șef serviciu pro

ducție (inginer în una din ra
murile de activitate ale între
prinderii; stagiu: 3—4 ani 
în funcții tehnice de speciali
tate; salariu: 1.450—1.700 
lei).

Un inginer C.T.C, (inginer 
în una din ramurile de acti
vitate ale întreprinderii; sta
giu: 2 ani ca inginer; sa
lariu: 1.300—1.450 lei).

Un normator tehnolog 
(studii medii; stagiu: 2 ani 
in funcție de tehnician; sa
lariu: 850—1.125 tel).

Un magazioner moara de 
grlu Lupeni (școala de 7 ani 
sau studii echivalente; stagiu 
de 2 ani în funcții idminis- 
trative; salariu: 575—700
lei).

Doi muncitori laborator — 
moara de grîu din Lupeni 
(stagiu 1 an în muncă de la
borator; salariu : 541—673
lei).

Un muncitor laborator — 
labrica de pîine Petroșani 
(stagiu 1 an în muncă de 
laborator; salariu: 541—673 
'el).
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U.R.S.S, acordă 
un nou ajutor R.A.U. 

pentru construcția 
barajului de la Assuan 

MOSCOVA 27 (Agerpres). 
l>a 27' august la Moscova s-a 

semnat un acord care prevede că 
Uniunea Sovietică va acorda Re
publicii Arabe Unite ajutor e- 
conomlc și tehnic în desăvîrșirea 
construcției barajului1 înalt de la 
Assuam

Pentru achitarea lucrărilor de 
proiectare executate de organiza, 
(iile sovietice, precum și a utila- 
jului șl celorlalte servicii înfăp
tuite de acestea, guvernul 
U.R.S.S. pune la dispoziția 
R.A.U. un credit pe termen lung 
în valoare de aproximativ 900 
milioane rttbld.

------O------
Stabilirea de relații consulare 

intre Birmania
și R. D, Germană

RANGOON 27 (Agerpres).
La 27 august Ministerul Afa

cerilor Externe al Birmaniei a 
publicat o declarație în care se 
arată că Birmania a hotărît să 
stabilească relații consulare cu 
Republica Democrată Germană.

------O------
Prima victorie a handbalistelor 
romîne în R. S. Cehoslovacă
PRAGA 27 (Agerpres).
Echipa feminină de handbal 

Știința București și-a început 
turneul în R. S. Cehoslovacă, iu- 
cînd la Olomuc cu echipa Slavoj 
Zora Olomuc. Handbalistele ro- 
mînce au obținut victoria- cu sco
rul de 5—4 (3—2). Punctele e- 
chipei bucureștene au fost rea
lizate de Stark (3) și Ștefănescu 
(2).

-——O-— 

Sărbătoarea națională 
a Uruguayului

/MONTEVIDEO 27 (Agerpres) 
Poporul uruguayan a sărbătorit 

la 25 august împlinirea a 135 
de ani de la proclamarea inde
pendenței Republicii. In legătu
ră cu această dată memorabilă 
în întreaga tară au avut loc fes
tivități.

In orașul Florida unde a fost 
adoptată declarația de indepen
dență a avut loc o paradă mi-
litara.

...................... ................-- ■ ■ "■■■•• ♦♦ ■--------------------

Greva mari napilor englezi 
continuă

LONDRA 27 (Agerpres).
In Anglia continuă greva ma

rinarilor care revendică sporirea 
salariilor și reducerea săptămî- 
nii de lucru. Pentru a înfrînge 
spiritul de luptă al greviștilor, 
federația armatorilor a trecut de 
Ia amenințări la represiuni di
recte. La 27 august s-a anunțat 
că federația a exclus din listele 
sale pe unul din conducătorii 
grevei - • Slater. Aceasta în
seamnă că el nu va mai putea 
naviga pe nici o navă aparți- 
nînd armatorilor din această fe
derație. Totodată la Glasgow 
doi marinari greviști au fost 
dați în judecată pentru că au 
refuzat să iasă în larg.

In pofida represaliilor mari
narii din Liverpool, Newport și 
d'in alte porturi au hotărît să

GREVE ÎN
VIENA 27 (Agerpres).
După cum anunță ziarul „Volk

stimme“, de 4 zile continuă gre
va muncitorilor de la fabrica de 
hîrtie din orașul Ortman (Aus
tria Inferioară). Muncitorii re
vendică sporirea salariilor. La 
25 august a avut loc o adunare 
a greviștilor în cadrul căreia ei 
și-au reafirmat hotărîrea de a 
nu relua lucrul pînă la satisfa
cerea revendicărilor lor. Pe a-

Majoritatea țarilor latino-americano 
sprijini Cuba

SAN JOSE (Costa Rica) 27 
(Agerpres).

La conferința O.S.A. poziția 
S.U.A. este în dezacord cu cea 
a majorității. De partea S.U.A. 
acționează fățiș numai țări ca 
Guatemala, Paraguay și altele, 
ale căror guverne sînt în totală 
dependentă față de americani.

In sprijinul Cubei s-au pro
nunțai Mexicul, Venezuela și o 
serie de alte țări. Sprijinind Cu
ba deiegațiile țărilor Americii 
Latine critică direct sau indirect 
politica S.U.A. fată de America 
Latină.

Pronuntîndu-se în sprijinul 
Cubei, Moreno, ministrul Aface
rilor Externe al Republicii Pa
nama, a spus că fiecare stat are 
dreptul „să stabilească în țara 
sa rînduieli potrivit particulari
tăților acesteia". El a subliniat 
că America Latină nu trebuie să 
mai joace rolul jalnic al perso
najului biblic care aduna fărî- 
miturile căzute de la masa bo
gătașului. Moreno a cerut par- 
ticipanților la conferință „să con
damne orice amestec în treburile 
interne ale oricărui stat ameri
can“, indiferent de unde ar veni, 
chiar dacă vine „din interiorul 
continentului“.

Ministrul panamez a amintit 
Statelor Unite că colaborarea 
dintre țările emisferei occiden
tale trebuie să se bazeze pe prin
cipiul reciprocității. Poziția a- 
doptată de președintele Eisen- 
hower față de Republica Pana
ma, a subliniat Moreno, este 
„un motiv de încordare in ba
zinul Mării Caraibilor“. Steagul 
panamez trebuie să se înalțe în 
zona Canalului Panama.

Martinez Montero. ministrul 
Afacerilor-Externe al Uruguayu
lui a subliniat, de asemenea, că 
„fiecare stat’ are dreptul să in- 
stitue acea formă de guvernă- 
mînt pe care o dorește“ și să 
folosească bogățiile sale pentru 
binele propriului său popor. El 
a declarat că măsurile pe care 
le ia fiecare stat pentru a asi
gura acest drept nu trebuie să 
dea naștere la „acțiuni de con- 
strîngere din partea altui stat".

După cum a declarat ministrul 
Afacerilor Externe al Bolivief, 
simpatiile Boliviei sînt de partea 
revoluției cubane. „Nimeni nu 
poate condamna pe revoluționa- 

continue greva. Comitetul de 
grevă din portul Londra a or
ganizat o bucătărie permanentă 
pentru marinarii care au orga
nizat pichete pe cheiuri. Pe a- 
dresa comitetului de grevă al 
marinarilor continuă să soseas
că telegrame în care organizar 
țiile locale ale diferitelor sindi
cate își exprimă solidaritatea cu 
greviștii.

★

Greva declarată la 29 iulie de 
450 muncitori de la trei centrale 
electrice din Londra în sprijinul 
revendicărilor privind sporirea 
salariilor continuă. In cadrul 
mitingului care a avut loc la 26 
august greviștii au vota-t pen
tru continuarea grevei pînă la 
satisfacerea revendicărilor lor.

AUSTRIA
dresa greviștilor, scrie ziarul, 
sosesc numeroase scrisori de so
lidaritate trimise de oamenii 
muncii din Austria.

La 25 august, în semn de pro
test împotriva creșterii continue 
a prețurilor, au încetat de ase
menea lucrul 1500 de muncitori 
de la atelierele feroviare din o- 
rașul Lînz și 200 de muncitori 
de la termocentrala electrică din 
acest oraș. 

rii mexicani, bolivieni sau cu- 
bani“, a spus el. El a mențio
nat că Bolivia „sprijină neabă
tut principiul neamestecului“.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Ecuadorului s-a pronunțat pen
tru apărarea revoluției cubane 
pe care a apreciat-o ca „minu
nată“.

Opinia publică franceză condamnă 
înarmarea atomică a R. F. G.

PARIS 27 (Agerpres).
Opinia publică franceză este 

adînc neliniștită de pretențiile
insolente ale clicii militariste
vest-germane privind înzestrarea 
Bundeswehrului cu arma nu
cleară.

Intr-un articol intitulat „Bun
deswehrul și arma atomică“ zia
rul „Le Monde“ declară că în 
prezent armata R.F.G. nu poate 
să nu constituie un pericol pen
tru o țară ca Franța. Armata 
vest-germană. subliniază ziarul, 
„își extinde permanent partici
parea la N.A.T.O." și se. pregă
tește să devină, dacă nu a de
venit deja, cea mai puternică ar
mată din Europa- occidentală.

Subliniind că în, domeniul ar
melor clasice armata vest-ger
mană a întrecut considerabil for
țele armate franceze, ziarul 
scrie: „Se prăbușesc continuu 
ultimele bariere din calea înar
mării Germaniei occidentale“.

O atitudine similară adoptă și 
săptămînalul „Express" care sub
liniază că „în ce privește pute
rea sa, Bundeswehrul se sătu- 
iază pe primul loc între arma
tele terestre din Europa occiden
tală. Peste doi ani Bundeswehrul 
va fi pe primul loc în ce pri
vește puterea aviației sale“. Zia
rul caracterizează pretențiile re
vanșarzilor vest-germani drept o 
„răzvrătire împotriva oricăror

----------------- o---------------—

Poporul laoțian va lupta pentru zădărnicirea 
planurilor reacțiunii

HANOI 27 (Agerftres).
După cum anunță agenția 

vietnameză de informații, postul 
de radio Vientiane a transmis 
declarația căpitanului Kong Le, 
locțiitor al comandantului su
prem al forțelor armate ale Lao- 
sului, în care a condamnat pe 
militariștii și politicienii care in
tenționează să răstoarne noul 
guvern al-Laosului. In declara
ție se subliniază că dacă grupul 
de trădători! ai poporului vor în
drăzni "'să acționeze împotriva 
păcii și ordinei publice, întregul 
popor laoțian se va ridica și va

S.E.A.T.O.

NEW YORK 27
La 26 august în capitala Tai- 

landei — Bangkok — s-a des
chis conferința reprezentanților 
diplomatici ai țărilor membre ale 
blocului militar S.E.A.T.O., care 
va „examina“ situația din Laos. 
Agenția United Press Interna-

-------------------O--------------- —

Eisenhower promite continuarea ajutorului 
pentru Vietnamul de sud

LONDRA 27 (Agerpres).
După cum transmite cores

pondentul din Washington al a- 
genției Reuter, președintele Ei
senhower a promis că Statele 
Unite vor acorda ajutor și pe

Uneltirile colonialiștilor în Congo
PARIS 27 (Agerpres).
In timp ce guvernul Republi

cii Congo depune toate efortu
rile pentru normalizarea situa
ției și restabilirea ordinei în ța
ră, colonialiștii belgieni și im
perialismul internațional care îi 
susține urzesc noi intrigi în
dreptate împotriva integrității 
țării. După cum reiese din infor- 

restricții, inclusiv asupra res
tricțiilor care dtecurg din acor
durile de la Paris și Londra prin 
care R.F.G. i se interzice să po
sede și să producă arma nu
cleară“.

Intr-un articol, redacțional in
titulat „Adenauer și generalii 
săi“, ziarul „Combat“ arată că 
înarmarea R.F.G. contravine 
speranțelor popoarelor din țările 
occidentale.

Militariștii germani, scrie Jean 
Maurice Hermann în ziarul „Li- 
beration“, vor să-și întărească 
poziția de aliat principal al Sta
telor Unite. Ei intenționează „să 
pună lumea în fața unui fapt 
împlinit și găsesc un sprijin de
plin din partea conducătorului 
american al N.A.T.O.. Norstad“.

„In acest timp, subliniază în 
continuare „Liberation“, Parisul 
continuă să închidă ochii în fața 
faptelor evidente și sprijină cu 
energie politica negativă a luî 
Adenauer“.

„Nu trebuie să glumim cu a- 
cesta, avertizează Jean Maurice 
Hermann. Puterea unei armate 
moderne în slujba unor oameni 
care au devastat Europa cu 15 
ani în urmă și care nu își as
cund pretențiile revanșarde, sub
minează șansele păcii și securi
tății noastre naționale. Acest lu
cru trebuie să-I înțeleagă la timp 
cei care sînt răspunzători pen
tru aceasta“.

folosi orice formă de luptă pen
tru a pune capăt acestei situa
ții. Poporul laoțian dorește pace 
și liniște.

In continuarea declarației se 
spune: în prezent poporul nos
tru a creat un guvern care co
respunde năzuințelor sale șî 
sprijină acest guvern. Unii ge
nerali și politicieni josnici plă
nuiesc să atenteze împotriva as
pirațiilor poporului. Ei ațiță tru
pele să susțină planurile lor 
murdare. Poporul laoțian, însă, 
va depune toate eforturile pen
tru a zădărnici aceste planuri.

„examinează" 
situafia internă din Laos

(Agerpres). tional amintește că secretarul 
general al S.E.A.T.O., Pote Sa- 
rasin, a declarat încă cu cîtva 
timp în urmă că dacă situația 
din Laos se va „înrăutăți“, va 
fi convocată de urgență o ședin
ță extraordinară a S.E.A.T.O.

viitor clicii lui Ngo Dinh Diem 
în „lupta împotriva comunismu
lui“. Președintele a promis a- 
cest lucru în timpul întîlnirii de 
la 25 august cu șase membri ai 
parlamentului sud-vietnamez. 

mațiile agenției France Presse, 
la 25 august „președinții“ ma
rionetă ai provinciei Katanga și 
„republicii miniere Kasai“ Chom- 
be și Kalonji au semnat un a- 
cord1 cu privire la crearea „con
federației republicilor Katanga 
și Kasai“.

In comunicatul celor două ma
rionete dat publicității la Elisa- 
bethville se spune printre altele 
că acordul prevede „apărarea în 
comun“ a celor două „republici“.

Alte întreprinderi 
americane preluate 

de statul cuban

HAVANA 27 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

United Press Internațional, 
I guvernul cuban a hotărît să 
' preia firma „Swift Meat Pac- 
i king Company“ aparținînd u- 
i nor monopoliști americani. A- 

genția subliniază că valoarea 
acestei firme se ridică la pes
te 5.500.000 dolari.

Această acțiune hotărîtă a 
guvernului cuban menită să 
contribuie la întărirea indepen
denței economice a țării a fost 
precedată de alte acțiuni ase- 

, mănătoare întreprinse recent, 
Astfel, săptămina trecută ’au 

: fost preluate de stat fabricile 
de ciment, aparținînd unei fir
me din Portland (S.U.A.) și 
care valorează circa 27.000.000 
dolari și sucursala de la Ha
vana a societății americane 
„Illinois Glass Company“ în 
valoare de 7.000.000 dolari.

PROGRAM DE RADIO
29 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul1 
medicului, 8,00 Muzică ușoară,
9.30 Tinerețea ne e dragă, 10,00 
Melodii populare romînești exe
cutate la diferite instrumente,
10.30 Fragmente din opera „O-
beron“ de Weber, 11,03 Teatru 
la microfon: „Bădăranii“. Co
medie de Carlo Goldoni, 13,05 
„Strîns uniți“—program de cîn- 
tece din țări socialiste, 14,00 Djn 
muzica popoarelor sovietice, 
15,10 Concert de estradă, 16,00 
Soliști și formații de muzică 
populară romînească difa-«Moldo
va, 17,30 Vreau să știu 1 18,40
Muzică ușoară de compozitorii 
sovietici Listov și Novikov, 19,05 
Din trecutul de luptă a poporu
lui pentru libertate oglindit în 
creația compozitorilor noștri,
20.30 Interpreți romîni de muzi
că ușoară, 21,00 Muzică corală 
romînească, 21,30 Din comoara 
folclorului nostru. PROGRAMUL 
II. 14,30 „In excursie, prin ță
rile prietene“, program de mu
zică ușoară, 15,15 Melodii ale 
popoarelor, 16,30 Vorbește Mos
cova ! 17,00 Muzică ușoară, 17,35 
Săptămîna muzicii R. D. Viet
nam. 17,50 In pas cu știința, 
18,05 Ciclul : ..înaintașii muzicii 
romînești“ : Dumitru Kiriac,
19,00 Din literatura greacă con
temporană, 19,30 Almanah știin
țific, 20,00 Program muzical pen
tru fruntașii în producție din in
dustrie și agricultură, 20,30 Con
cert de muzică din opere, 21,15 
Melodii vechi și orchestrații noi, 
22,00 Muzică populară romî-, 
nească.

CINEMATOGRAFE
29 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Vasili Surikov; AL. SA- 
HIA: Poznașa; MUNCITO
RESC : Pe țărmuri îndepărtate; 
PETRILA : Pe țărmuri îndepăr
tate; ANINOASA : De sîmbătă 
pînă luni; VULCAN : Melodii de 
pe Neva; CRIVIDIA: Volunta
rii; URICANI: Copiii minune.
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