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Proletari din toate țările; unutoW"

Or^an al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Comunistul Hrițcan Vasile conduce una din brigăzile cele mai bune 
din sectorul II al minei Uricani. De la începutul anului și pînă acum 
brigada sa a extras peste plan mai bine de 1000 tone de cărbune cocsifi- 
cabil de bună calitate. IN C4ȘEU : Brigadierul Hrițcan Vasile a po
zat fotoreporterului nostru, împreună cu minerii Rădulescu Ion, Blănaru 
Traian, Vlad Ștefan, Opriș Vasile și Drăcșăn Dorel, bucuros de succe
sele brigăzii sale.

Grija pentru om și nevoile sale
’ta odihnă și tratament

An de an, plin grija 
sindițâțelor, tot mai mulți 
oameni ai muncii din 
patria noastră își petrec

recreat în
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După ce a încheiat 

luna mai cu realizări 
frumoase la toți indicii 
de plan, colectivul pre
paratei Lupeni conti
nuă întrecerea socialista 
cuhotărîrea fermă de a 
obține noi succese. Ince- 
pînd cu 1 iunie, colec
tivul preparației a îns
cris alte succese la bi
lanțul realizărilor ante
rioare.

In această zi, au fost 
supuse preparării 7645 
tone de cărbune, cu 934 
mai 
cifra

La 
și-au 
cei mai buni muncitori 
și tehnicieni ai prepara
ției. Printre aceștia a- 
mintim pe șefii de echi
pe Doicsar Francisc, 
Dascălu Ștefan, maiștrii 
Rusu Petru, Ghidu Io
sif, mecanicii de loco
motivă Munteanu Ghe
orghe, Hroștea Mihai ș.a.

multe tone deck 
planificată. .

aceste succese 
adus contribuția
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Unde mergem azi J 

; PETROȘANI : Popice, 
Arena Jiul, ora 8, cam
pionatul orășenesc indi
vidual feminin și mas- 

; culin. Potbal, Stadionul 
Jiul, orele 17, Jiul — 
CS.M. Reșița, campio- 

I nat categoria B.
' VULCAN : Potbalt 

orele 15.30, Minerul
> Vulcan —Minerul Pe- 
' trila. Juniori, orele 17, 
[ Minerul Vulcan — Mi- 
1 nerul Petrila,. campionat 
I tjegionâl.

LUPENI : Tenis de 
timp, orele 9 diminea
ța, concursul centrului 

; de copii. Potbal, stadio 
' nul Minerul, orele 14, 
1 Minerul Lupeni (rezer
ve/ —. Păringul Lonea ; 
orele 15,30, juniori, Mi
rand Lupeni - - Corvi-, 
mil Hunedoara, campio-;

; nat dc calificare regional, ? 
1 orele 17,00 Minerul — J 

Știința Cluj, categoria 
A.

PAROȘENI : Volei, 
ora 10, Energia — D.I. 
Petroșani, campionat o- 
rășeneșc.

concediul de odihnă în 
cele mai frumoase sta 
țiuni balneo-climaterice. 
Numai în primul tri 
mestru al acestui an, 341 
de muncitori din Valea 
Jiului s-au
sta*iupile dp odihnă și 
tratament de lâ Si
naia, Herculane, Buziaș, 
Sovata și altele.

In cel de-al doilea tri
mestru, numărul celor 
trimiși la odihnă și tra
tament a crescut cu 23,61 
la sută. Aceasta înseam
nă că 1.444 de oameni ai 
muncii de la exploatări
le miniere,; întreprinderi
le $i instituțiile din ora
șul nostru s-au bucurat 
de grija pe care le-o 
poartă partidul și guver
nul. In această, perii adă 
Ia Eforie sau Vasile 
Roaită, la Tușnad sau 
Lacul Roșu, Borsec sau 
Predeal întâlnești mineri 
și muncitori ai Văii Jiu-! 
lui.

De asemenea, în lu
nile iulie, august, și sep
tembrie 3810 oameni ai 
muncii și pensionări1 din 
Valea Jiului, se vor
dihni și trata în frumoa- . 
sele stațiuni de pe cu
prinsul țării noastre.

o-

, Noi locuințe
< pentru oamenii muncii

tei,;
Pe «antîerele de In-Pe șantierele de. lo

cuințe din Valea Jiului, 
constructorii desfășoară o 
muncă însuflețită pentru

scurtarea termenelor. 
dare în folosință a noilor; 
apartamente. In acest an 
numai în localitățile Pe
troșani, Lupeni și Vulcan 
s-au dat în folosință oa
menilor muncii -6 - blocuri 
cu 200 apartamente.

In orașul Lupeni, de 
pildă, muncitorilor mi
neri, preparatori, заіагіа- 
ților de lâ filatură, li 
s-au dat în folosință 3 
blocuri moderne cu 108 
apartamente, iar în car
tierul Livezeni—Petroșani 
sau dat in 
blocurile A și К cu un 
număr total de 68 apar: 
tamente. In primele zile 
ale lunii trecute și în 
orașul Vulcan s-a dat in 
folosința minerilor 1 bloc 
cu 24 apartamente.

In prezent, construct» - 
rii de pe șan
tierul Vulcan fac 
ultimele lucrări 
de tencuială ex
terioară 
pul B, 
mează 
predate 
teva zile. De 
semenea, tot 
luna 
constructorii din 
cartierul I tve- 
zeni vor da în 
folosință blocu
rile I și H cu 
cîte 32 aparta
mente fiecare.

blo- 
ur- 
fîe 

î cî- 
a- 
în 

aceasta,

de

folosință

P. DRAGAN 
corespondent

МІЩІ II MUU
Orice gurii de exploa

tare’ forestieră din sec
torul I.F. Petroșani e 
străbătută de drumuri 
sau de linii ferate ne
cesare transportului lem
nului. Buna funcționare 
a acestor căi de Comu
nicație este asigurată de 
întreținătorii de linii și 
drumuri. In sectorul I.F. 
Cîmpu lui Neag își des
fășoară activitatea echi
pele de întreținere a 
căilor de transport fo
restiere și rutiere con
duse de Matei loan și 
Jic Ana.

T. CORNEA 
corespondent

la 1 
care
să 

peste

Excursii în țară și străinătate
In anul 'acesta organizarea de 

;■ excursii preocupă îndeaproape co
mitetele noastre sindicale. In bu- 

I getul Consiliului local dl sindica- 
I telor pe anul 1961 s-a prevăzut 
I 44S..528 lei pentru organizarea de 
I excursii în țară și străinătate. 
І Pînă în prezent mii de oameni 
J ai muncii împreună cu familiile 
5' lor au participai la excursiile ce 

au avia loc la Muzeul Doftana, 
J „Muzeul de istorie a partidului?' 
• din Capitală, la Timișoara, Cra- 
♦ iova, Hunedoara, Cluj și în alte 
• regiuni și locuri pitorești din țară. 
J De asemenea, numai în lunile din Uricani și alții.' 
î IWK4 <■«>««« >*<«4---------- : - —■ . . ——

•X» 
i
*

iunie și iulie peste 20 de oameni •
ai muncii din Valea ]iului vor * 
participa, la excursiile organizate * 
în Uniunea Sovietică. Primul lot j 
de excursioniști va pleca în ziua ♦ * 
de 4 iunie pe rUta Cbișinău — f 
Kiev — Moscova. Printre cei că-,* 
rara li s-a acordat această cinste ♦ 
se numără minerul fruntaș Săi''» 
ceanu Petre din Ъмрепі, turnăto . J 
rul Kriștalyî Ludovic de la I 
U.R.U.M.P., maistrul minier prin- * 
cipal Bihavetz Adalbert din Ani Z 
noasa, artificierul Coconeț Vasile.»

: r
-------   : - - —j-*.--• • <• • • ♦ •

Citiți în pagina IV-a:
• A început convorbirea dintre N. S. Hrușciov și J. Kennedy
• Deschiderea „Spitalului național" din Havana
• Declarația „Mișcării pentru eliberarea Republicii Domini

cane"
• S.U.A. torpilează conferința de la Geneva in problema lao- 

țiaaă
• pun la cale un nou complot In Congo

întrevederea dintre tovarășul 
Gheorghe Gheorghto-Dej și dr. Sukarno

Sîmbătă dimineața, la Pala
tul R. P. Romii*, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Con- 

«siliului de Stat al R.P. Romine 
și dr. Sukarno, președintele Re
publicii Indonezia au avut o în
trevedere cu privire la lărgirea 
schimburilor comerciale și dez
voltarea colaborării economice în
tre cele două țări.

La întrevedere au luat parte 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Romi ne, Avram Bunadu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Gogu Rădulescu, ministrul 
Comerțului, Aurel Mălnășan, ad
junct al ministrului Afacerilor Ex
terne, precum și Pavel Silard, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Djakarta.

Din partea indoneziana au par
ticipat dr. J. Leimena, prim-ad- 
junct al ministrului prim, minis
trul Distribuției, A. Emingprad- 
ja, ministrul Muncii, general de 
brigadă dr. Suharto, ministrul 
Industriei Populare, care înso
țesc pe președintele Indoneziei

în vizita de prietenie pe care o 
face în țară noastră, precum și 
Sukrisno, ambasadorul Republi
cii Indonezia la București.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială Й de de
plină înțelegere.

★
Sîmbătă, în cursul dimineții, 

președintele dr. Sukamo și per
soanele indoneziene care îl în
soțesc au vizitat Centrul de pro
ducție 
Buftea 
tomică 
mine.

In timpul vizitei Ia Centrul de 
producție cinematografică de la 
Buftea, președintele dr. Sukarno 
s-a interesat îndeaproape de pro
ducția de filme artistice romî- 
nești, de preocupările actuale 
ale cineaștilor romi ni.

Au fost. vizitate apoi atelierele 
de creație ale Fondului plastic.

De-a lungul traseului prin 
Capitală numeroși bucureșteni au 
salutat călduros pe oaspeții in
donezieni

cinematografică de la 
și Institutul de fizică a- 
al Academiei R. P. Ro-

La atelierul mecanic al minei Petrila, comunistul Popiț Ioan 
este unui din animatorii luptei pentru reparații de calitate, la u- 
tilaje, el însuși executînd lucrări de sudură de bună calitate. IN 
CLIȘEU; Ajutat de ucenicul Nikelsky Rudolf, sudorul Popiț loan 
'repară șasiul j цпеі stații de întindere pentru cratere T.P.-l,

.. Pe Puocs Iosif, secretarul or
ganizației U.T.M. de la sectorul 
VIII electromecanic al minei A- 
ninoasa l-am găsit ca de obicei 
după orele 14, la sediul U.T.M. 
Discuția s-a legat repede. Cu a- 
cest prilej am aflat multe'fapte 
interesante, semnificative, care 
fac cinste celor 90 de utemiști 
Cît numără această organizație, 

încă de la începutul anului, 
îndrumați de comuniști, membrii 
organizației U.T.M. de lâ secto
rul VIII s-au alătlirat cu căl
dură chemării de a ridica prin- 
tr-o mai bună organizare ă mun
cii calitatea reparațiilor la uti
lajele miniere, de a gospodări 
cu mai multă grijă fiecare gram 
de metal și de a spori cifra va
lorică a economiilor prin elimi
narea rebuturilor și folosirea 
materialelor recuperate. Intre 
brigăzi, echipe și grupuri spe
ciale de lucru, a început o în
trecere vie. Rezultatul ? Să luăm 
de exemplu ultimele 6 săptămîni. 
In această perioadă calitatea re
parațiilor efectuate a. devenit- 
ireproșabilă, lâ diverse con
strucții metalice utemișții au 
folosit aproape o tonă de metal 
recuperat, realizînd o economie 
de 9Ш) lei.

Aceste succese se datoresc în 
primul' rfnd . organizației de 
partid din sector care se ocupă 
cu dragoste și pricepere de în-

Astfel a crescut preocuparea 
față de conduita fiecărui tînăr,' 
s-a creat o puternică opinie îm
potriva întîrziaților, a codașilor 
și .împotriva acelora care au 
dat dovadă de neglijență în tim
pul serviciului. In rîndul tineri-: 
lor din sector a crescut spiritul 
de înțr-ajutorare reciprocă. Inte
rniști ca Tudoroiu Aurel, Șandru 
Gheorghe, Băbuț Vasile fruntași 
în munca profesională, au înce-, 
put să împărtășească colegilor 
din secție cunoștințele și meto- 

._____ _ _____ ______ dele lor de lucru, exemplu ur-
sînt bine pregătiți din punct de mat ma: tîrziu și de alții.

Tovarășul Puncs Iosif vorbeș
te cu îndreptățită mîndrie și des
pre cercurile, de învățămîrit poli
tic care sînt cu lecțiile la zi și 
au. frecvență bună, despre cele 
4000 de ore de muncă patrioti
că prestate în sector și la co
lectarea fierului vechi cît și des
pre tinerii primiți de curînd în 
rîndul organizației de către a- 
dunarea generală.

Intr-adevăr organizația U.T.M. 
. a sectorului VIII are o activita

te bogată și multilaterală. Pres
tigiul ei este binemeritat Totuși 
lipsa Unui po,st. U.T.M. de con
trol se face simțită. înființarea 
lui va ridica la 
înalt munca de 
citorilor tineri.

A

drumarea 
Metodele 
De pildă, 
urmă, unele brigăzi din sector, 
compuse în majoritate din ti
neri, obțineau realizări slabe în 
muncă, cu mult sub posibilități. 
La indicația biroului organiza
ției de partid, un grup de - ute- 

• miști’fruntași a fost însărcinat 
să cerceteze. cauzele lipsurilor și 
să ajute concret Ia înlăturarea 
lor. Grupul a observat că unii 
tineri ca Bodtea Mihai, Suhan 
Francisc și Stoker Andrei deși

muncitorilor tineri, 
sînt multe și variate, 
cu mai multe luni ■ în

vedere profesional, neglijează 
sarcinile ce le revin în orele de 
producție, sînt indisciplinați și 
nu țin seamă că din cauza lor 
prestigiul brigăzii scade? Ocu- 
pîndu-se de ei, tovarășii Vișo- 
van Dionisie, Bolunduț Petru și 
Doșa Iosif Fd-a. ajutat să se de
baraseze de lipsurile manifesta
te și să ajungă ' muncitori frun
tași. Altădatăj analizîhd în adu
nare de partid activitatea orga
nizației U.T.M. desfășurată pen
tru întărirea disciplinei în sec
tor, membrii biroului au fost ‘a- 
jutați să înțeleagă că educația 
comunistă a tineretului nu se 
realizează numai prin cîteva ac
țiuni specifice fînvățămînț, con
ferințe sau diferite prelucrări) 
ci prin întreaga activitate a or
ganizației U.T.M.

un nivel și mai 
educare a mun-

NICHIFOREL
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De ziua voastră — un prieten bun — cartea.

\Din activitatea teatrului',
♦

»
♦
»

« 
ga se Maty4- fi „Jocul * 
dragostei fi al întimplă' * 
rit'.

Incepînd de ieri pe ecranul ci
nematografului „7 Noiembrie*' 
din Petroșani a început să ru
leze noul film romînesc „Setea". 
Acțiunea filmului care poartă 
titlul romanului cu același nu
me al lui Titus Popovici cuprin
de numai parțial acțiunea cărții.

reîntors de pe front: In haosul 
și confuzia semănate de un răz
boi pustiitor, care este drumul 
cel adevărat, și cum trebuie ț) 
rtnduită viata de aci înainte?1’’

Desigur că pe parcurs»!» ‘ff?- 
tiunii Mitru Moț, eroul princi
pal al filmului, găsește răspun-

--------- .---------O—------------

Discuții într-un cerc 
de citit

Cercul de citit din cartierul Dimitrov, condus 
de tov. Сгімп Margarete, desfășoară o rodnică 
activitate. Cu multă plăcere am asistat în una 
din zile la acest cerc ținut în locuința tov. Ure
che Victoria care-și pune la dispoziție locuința 
ori de ctte ori este solicitată.

Cercul se ține din două tn două săptămtni cu 
regularitate. Zilele trecute am fost foarte plăcut 
impresionată de punctualitatea tovarășelor (15 la 
număr) și de interesul cu care au азсиІШйЙ»» 
punerea tov. Bălșan Ruealim, responsabilul bi
bliotecii orașului Petroșani, care a citit njpt»- 
rința „Chipul comunistului oglindit în literatura 
noastră actuală".

Au început apoi discuțiile. Tov. Miinich, tn 
vîrsti de 56 de ani, mamă a 6 copil spunea : 
„Greu mai era tn trecut cînd soții noștri cereau 
pline și li se dădeau gloanțe. Am dus o viață 
grea Împreună cu familia mea. Copiii mei atnt 

azi toți muncitori, mineri și sîntem fericiți pentru 
că astăzi nu mai ducem grija zilei de mtlne și 
trăim o viață fericită și îmbelșugată".

Tovarășa Armean Veronica a arătat: „In acele 
timpuri soții noștri abia dacă puteau să mun
cească două trei zile pe săptămînă și din puținul 
cîștig trebuia să trăim cu întreaga familie. Mult 
au trebuit să lupte comuniștii pentru a schimba 

viata. Bine se arată în conferin
ța asta. Mie îmi pare rău că am 
61 de ani și nu am mai puțin ca 
să mă pot bucura din plin, mai 
multi ani, de această viață fru
moasă și îmbelșugată, să pot 
contribui și mai mult la tot ce 
se face azi pentru noi, pentru co
piii noștri".

4
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I. M.

Spectacol dat 
de cei mici

Cei ce au văzut de 1 Iunie 
Spectacolul prezentat de micii 
artifti ai căminului de copii al 
Uzinei de reparat utilaj minier 
au rămas încîntați,

A fost un spectacol reușit da
că finem cont mai ales de faptul 
că nici umil din interpreți nu 
împlinise nici măcar 7 ani.

Înainte de începerea spectaco
lului, în sală nu se auzea nici 
cea mai mică șoaptă, toți aștep
tau începerea spectacolului. Er 
moționați erau spectatorii, în 
majoritate părinți ai micilor ar
tiști, dar la fel erau de emojio’ 
na(i și cei din conducerea cămi
nului. Era normal să fie așa. Toți 
se gîndeau la reușita spectacolu
lui.

Dar iată că a sosit și clipa 
mult așteptată. Cortina se ridică 
fi corul micilor artifti deschide 
programul.

Frumoasele poezii, dntece șt 
jocuri populare ce au urmat au 
reușit să satisfacă exigentele ce
lor mari.

1. CRIȘAN 
corespondent

Bilanț rodnic -

La o lună înaintea 
închiderii stagiunii a 
ХІП-а de la înființarea 
Teatrului de stat „Va-

J lea Jiului" din Petroșani 
J se pot întrevedea datei' 
i unui bilanț rodnic. 
ț in 10 luni de muncă
* actorii, tehnicienii, mun

citorii teatrului mineri 
lor au realizat un reper 
tor iu bogat și valoros ca 
tematică, răspunzind de
opotrivă necesităților de 
ordin ideologic și estetic.

j Au fost prezentate 
» șase piese din dramatur 
j gia originală contempo- 
îi rană (la care se adaugă 
J alte două în reluare •> 
I fi feciorii lui",

•
♦ „Oameni care tac" 
ț „Neamurile",
♦ pe afișele teatrului nu- 
? mele dramaturgilor Lu- 
ă cia Demetrius, Al. Mi- 
4 rodan, H. Nicolaide, D- 

’ Dorian, Al. Voițin și
Teofil Bufecen.

Dramaturgia sovietici 
a fost prezentă prin 
piesele „In ajun" de Al. 
Arbugov după ipgn Tur- 
gbeuiev, „Scurtăf convor- 

' ЬЫ'- de Valatfipa Le- 
, vidova fi „Ecoul înde- 
1 părtăt" de Save Golo- 
: wmisU.
» In sfîrșit, repertoriul 
' « cuprins pe uiți doi 
I dramaturgi mai puțin 
1 cunoscuți publicului din 
' Vedea Jiului, Bertold 
> Brecbt și clasici# francez 

J MssrivestK, prin piesele 
ț „Domnid Puntila fi slu-
♦

t 
♦ 
»
♦ 
»
«

țl I

î 
t 
l

„Replica” 
celor tineri

i,Celebrul 102“, „Băieții 
veseli’’, „Secunda M",

F 
aducînd

Aici este cazul să te | 
vorbească de faptul ci ț 
două dintre succesele со- ! 
lectivului din această ♦ 
tagiune, piesele „Băle- I 

ții veseli" și „Jocul dra- ț 
gostei și al іпгітрІігіГ | 

s-au realizat eu aportul ț 
actorilor tineri. E de а- І 
predat atitudinea lor f 
față de muncă, fată de * 
profesie, față de public. | 
Valorificarea posibiliti- ț 
(Hor de care dau doua- 4 
dă tinerii, în încercările 1 
lor fructuoase, în stu- ț 
dioul experimental, poa- ; 
te constitui un stimu- ț 
lent pentru întregul со- t 
lectiv. ț

ț 
4 
f

Actualmente colectivul 
teatrului este împărțit : 
în trei echipe și anume£ 
una din echipe este ple-'Ț 
cată în turneu prin țară • 
cu piesele „Ecoul înde-1 
părtat" și „Oameni ca- i 
re tec" o altă echipă es- | 
te plecată în regiunile ț 
Hunedoara, Brașov și | 
Cluj cu piesa „Jocid « 
dragostei fi al întimplă- * 
rii“, iar o a treia echipă ♦ 
« plecat cu piesa „Nea- j 
murlle't în regiunea Ни- ț 
nedoara pentru deservi- ș 
rea

’n turneu

satelor, *
M. 1ORDACHE J 

corespondent ‘

Scenaristul Titus Popovici a re
constituit convingător atragerea 
maselor largi ale poporului la 
una din marile înfăptuiri revo
luționare inițiate și conduse de 
partid : reforma agrară din pri
măvara anului 1945. Prezența pe 
ecran a unor personaje și înttm- 
plări descrise țn roman repre
zintă în acest caz un prilej de 
confruntare a două creații apar- 
ținînd aceluiași scriitor.

Primele imagini 
pune spectatorul în 
care îl chinuie pe

scenă din film, 

sul la întrebările 
Dar cum ajunge 
puns, spectatorul 
seama vizlonlnd filmul 
dramatism.

Filmul a cărei regie e semnată 
de Mircea Drogan, reprezintă o 
remarcabilă realizare a cinema
tografiei romînești — primul 
film romîneșc pe ecran lat. Din 
distribuție fac parte actori cu- 
noscuti ca G. Calboreanu. Colea 
Răutu, Jules Cozaban, Ștefan 
Ciubotărașu, Ilariu Ciobanu și 
alții.

care-1 chinuie. 
ia acest rls- 
își Р0ЯЙ da

de

M

ale filmului, 
fața dilemei 
Mitru Moț,

------------------ O
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Un neobosit luptător pentru libertate
<Consiliul Mondial al Păcii a 

organizat în acest an sărbători
rea unui secol de Ia -nașterea 
marelui scriitor și umorist in
dian — Rabindranath Tagore, 
întreaga omenire progresistă îi 
cinstește cu venerație memoria.

De-a lungul vieții sale (a trăit 
80 de ani) a dăruit omenirii o 
monumentală recoltă literară în
globând peste 50 de volume de 
versuri (aproximativ 4000 de 
poezii), 40 de piese de teatru și 
12 romane, peste 3000 de cînte- 
ce, 200 de articole publicistice, 
sute de povestiri și scrieri filo
zofice. Multilateralitatea preocu
părilor sale îl așează după ti-

І’

Cîți maî mulți oameni ai muncii mobilizați 
de sindicate la activitatea clubului

Valea Jiului constituie un e- 
xemplu edificator în privința 
dezvoltării culturale. Comparația 
cu trecutul nu este posibilă pen
tru că acum 16 ani aici nu exis
tau nici un fel de mijloace sau 
posibilități de culturalizare. (Ca- 

• zinourile și „cluburile" erau frec
ventate doar de ingineri și per- 

■ sonalul administrativ).
In prezent în Valea Jiului 

funcționează 9 cluburi, 52 col
țuri roșii, 20 stații de radioam- 

| plificare, 11 cinematografe, 60 
activiști culturali salariați, 32 
biblioteci. Iată o bază materială 

, capabilă să contribuie la for- 
j marea conștiinței socialiste a ce

lor ce muncesc. Folosirea aces
tei baze materiale în așa fel ca 
ea să-și îndeplinească scopul 
pentru care a fost creată se face 
de către sindicate, organizații 
chemate să contribuie în cel 
înalt grad la educarea și 
țuralizarea celor mai largi 
se populare.

Felul cum sindicatele din 
lea Jiului și-au îndeplinit în ul
timele 5 luni aoeaată sarcină a 
fost analizat și discutat în con
sfătuire» organizată recent la 
Consiliul sindical local Petro
șani.

Atît referatul prezentat de to
varășul Andraș Carol, responsa
bil cu activitatea culturală în 
G.L.S. cît ți coreferatul tov. 
Trandafir I. din partea Consi
liului sindical regional al C.R L.

i

mai 
cul- 
ma-

Va-

au subliniat creșterea eficacității 
activității culturale de masă, ca
racterul sau larg și operativ, a- 
xată în cea mai mare măsură pe 
problemele producției. Valea Jiu
lui se prezintă azi ca un adevă
rat șantier de construcții și ca 
o Imensă școală în care oame
nii muncii învață cum să trăias
că și să muncească în chip so
cialist. Din zi în zi este mai 
mic numărul celor care în orele 
liber să nu citească o carte, să 
nu vadă un film, sa nu partici
pe la o conferință sau la un a- 
numit cerc din cadrul cluburi
lor. An de an crește numărul 
celor care se încadrează într-o 
formație artistică, devenind ast
fel într-un anumit fel activiști 
culturali. Dar în referatele pre
zentate și în discuțiile purtate 
a-a arătat că fată de posibilită
țile materiale mari create în Va
lea Jiului se pot obține rezul
tate și mai bune în acest do- 

. meniu.
Comitetele sindicatelor și în 

deosebi responsabilii cultu/hli 
din cadrul acestora, nu au reu
șit să folosească din plin aces
te posibilități mari, să mobilize
ze un număr mare de cetățeni 
la cluburi unde să le prezinte 
acțiuni pe cît de interesante și 
atractive pe atît de folositoare. 
Consfătuirea a fost fructuoasă 
pe de o parte pentru că s-au scos 
la iveală cauzele lipsurilor, iar 
pe de altă parte pentru că s-au

luat măsuri corespunzătoare. 
Pornind de la concluzia că fac
torul principal în mobilizarea 
cetățenilor la viata clubului este 
contribuția susținută a întregii 
comisii culturale, în consfătuire 
s-a hotărît ca pînă la 1 iulie în 
toate comitetele sindicale să fie 
reorganizate, în aceste comisii 
fiind cuprinși oameni pricepuți 
și cu dragoste fată de activita
tea culturală. Complexitatea pro
blemelor ce se ridică în munca 
educativă de masă, cere ca fie
care responsabil cultural, acti
vist. instructor membru în co
misia culturală să depună deo
potrivă o activitate permanentă 
și de calitate. Cea mai mare a- 
tentie trebuie acordată activită
ții culturale educative din ora
șul Petroșani deoarece aici se 
constată cele mai mari lipsuri. 
Ca primă măsură s-a hotărît o 
nouă repartizare a cadrelor din 
conducerile cluburilor și din co
misiile culturale de pe lîngă co
mitetele sindicatelor.

Posibilitățile materiale mari, 
capacitatea și experiența activiș
tilor culturali, dorința oameni
lor muncii de a-și ridica în per
manentă nivelul cultural sînt 
garanții că în Valea Jiului se 
vor obține rezultate și mai bune 
în munca educativă de masă, că 
numărul celor care vor găsi în 
club un izvor de noi învățăminte 
prețioase va fi din ce în ce mai 
mare.

tanul Lev Tolstoi alături de So
fiei, Romain Roland, de Bernard 
Shaw. Om al Renașterii indie
ne, cu o intensă cultură cpre 
stăpînește valorile spirituale de 
pînă la el, Tagore a fost în a- 
celași timp și un „contemporan" 
al veacului nostru. întrezărind 
prin decenii un viitor mai feri
cit poporului său, robit atîta 
vreme de colonialismul britanic. 
Născut într-o perioadă (la 6 mai ; 
1861 și a murit în 1941) cînd - 
împotriva colonialismului brita
nic în India începea să se con
stituie 6 puternică mișcare na
țională, Tagore a reflectat prin 
opera sa lupta energică împo
triva asupririi colonialismului 
britanic, care în 1919 a masacrat 
la Amristar mii de luptători 
pentru libertate (povestirile „Lu
mini și umbre", „Ispășirea", 
„Cununa"). Năzuințele poporului 
erau propriile sale năzuințe; 
„Va veni o zi — spunea el — 
cînd.,, englezii vor fi siliți sfi 
renunțe la colonia lor, India. Dar 
ce Indie vor lăsa în urma lor, 
ce mizerie revoltătoare 1 După 
ce rîul veacurilor de dominație 
a Angliei, în sfîrșit, va seca, 
cît§ murdărie și cîtă tină vor 
rămlne în albia lui...! Va veni 
o zi cînd omul neînfrînt biruind 
toate barierele, va păși din nou 
pe calea sa victorioasă.

Ca militant social a fost un 
neabătut luptător împotriva cas
telor impuse de barbarism, pro
slăvind femeia indiană care în
drăznește să înfrunte legile șl 
riturile luptînd să-și cucerească 
independența („Socoteli", ■ „Mar 
bamaye", „Potolirea geloziei", 
„Scrisoarea unei femei").

Vizitînd în 1930 Uniunea 
Vietică, în „Scrisorile despre 
sja" refleciînd cu emoție și 
mîratie realizările mărețe de 
el militează pentru apropierea 
de U.R.S.S. Lupta pentru liber
tate și înfierarea exploatării sîn- 
geroase a poporului străbat pie
sele „Casa care se clatină", 
„Drumul timpului" etc.

Prin 
terară, 
gore a 
pentru 
tională 
greșul

So- 
Ru- 
ad- 

aici.

întreaga sa activitate li-, 
publicistică și socială Ta- 
fost un luptător neobosit 
libertatea socială și na- 
a popoarelor, pentru prp- 
umanității.

GH. ANTOCB 
, profesor



STEAGUL ROW

Predarea la timp a construcțiilor, calitatea lucrărilor — 
oMectlvc principale ale muncii pontice pe șantiere

Plii шоі ii tnuntm /
.................................  J
ploare fără precedent. Cartiere |

I
1

In цпіі puterii populare, cons
trucția de locurnfe a luat o am-

пді ce itnptnzesc orașele patriei, 
{ uriașul volum de construcții de 
[ locuințe prevăyșl pentru perioada 
( planului da 6 “ni ale cărui direc 
$ live au fost elaborate de Congre- 
) ipl al iU-lea al P.MJC, reflectă
> cu deosebită putere grija parti-
> dsdui^ți guvernului pentru опте- 
J muncii, pentru ridicarea ni- 
(telului de trai.

I
' înfăptuirea uriașului program

df construcție elaborat de partid 
li -guvern, au impus necesitatea 
permanentizării muncii pe șantie
rele de construcții- Se lucrează 
din plin iarna și vara. Totuși, 
sezonul de vară rămîne prietenul 
cel mai de nădejde al muncito- 
rildr- șlp-pe șantiere; nici un alt 

, anotimp al anului nu permite 
\ constructorilor să muncească mai 

S spornic, mai bine ca vara.
; Si vara a sosit. Odată cu ea < 
,< s-au înmulțit și șantierele. Nu- c' 
, ' mai, in Petroșani s-au desebis t' 
''șantiere noi pe strada C. /. Par- j 

■' pe strada Institutului. Con- S 
l timtâ din plin lucrările de dez- ? 
X voltare a cartierelor Dimitrov ți ) 
> Livezerp Petro fard, a noilor car- 
știgre din Lupeni, Vulcan, se înal- ? 
/ |ti « ₽. șctată nouă tn orașul Pe- cj 
f trila. t
' Partidul ți guvernul pun tn $ 
Ifața muncitorilor de pe șantiere J 

nu numai sarcina de a realiza un , 
volum sporit de construcții, ci i 
ți de a da lucrări de bunS caii- <[ 
tate, la termen și la un preț l 
de cost redus. Comitetul orițe- 
nesc de partid a analizat activi- »[ 
tatea șantierelor de construcții, \ 
stabilind măsuri eficiente pentru 
îmbunătățirea aprovizionării cu 
materiale, respectarea termenelor 
de dare in folosință, îmbunătăți- ([ 
rea calității lucrărilor, reducerea / 

, preșului de cost, folosirea din »( 
,1 plin a utilajelor. ‘i
/ Pentru ca măsurile luate să-și ?
1 г arate din plin roadele, este ne- 
? cesar ca organizațiile de partid 
<[ ide 'pe șantiere să desfășoare o ([

I susținută mutei politică în rîndul* 
[ constructorilor, In vederea mabi- 
I Uzării lor la îndeplinirea sarcini- 
1 lor ce le stau în feți, folosind In 
, acest scop toate mijloacele agita- 
I (iei politice de masă.

Cu ocazia recentei analize fă
cute de Biroul Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani asu
pra activității unităților dte con
strucții din Valea Jiului, orga
nizația de bșză de pe șantierul 
7 Lupani a fpst criticată pentru 
unele neajunsuri în' desfășurarea 
muncii de partid în vederea mo
bilizării colectivului șantierului 
la îndeplinirea sarcinilor, econo 
mice ce-i stau în față. Indicații 
le Biroului Comitetului orășe 

•nesc de partid privind îmbună
tățirea muncii pe șantiere au 
fost dezbătute cu atenție de că
tre comuniștii de pe șantier. Cu 
acest prilej au fost stabilite nu
meroase măsuri pentru îmbună
tățirea ’ activității întregului do 
tectiv al șantierului în scopul 
terminării la timp a lucrărilor 
și îmbunătățirea ,* calității con
strucțiilor? *

lată cîteva din aceste măsuri : 
Pentru o mai bună organizare 
a muncii, la indicația organiza
ției de partid, conducerea șan
tierului a defalcat sarcinile de 
plan pe loturi și brigăzi, iar în
deplinirea planului este urmări
tă îndeaproape. In ședințele o- 
perative ale șantierului, la care 
participă și tov. Brînzan Elena, 
secretara organizației de bază, 
se analizează săptăruînal stadiul 
lucrărilor. întreaga activitate a 
șantierului se desfășoară pe ba
za graficului d« predare a blo
curilor care prevede termenele 
de execuție a diferitelor lucrări: 
ridicarea zidăriei, montarea in
stalațiilor, tenculrea ele. Pe baza 
aoestul grafic șe stabilesc sar
cinile săptămtnale pentru fieca
re brigadă fn parte. Aceste sar
cini sînt prelucrate muncitorilor 
de către maiștrii în cadrul gru
pelor sindicale. Pentru ca toți 
muncitorii să cunoască terme
nele de predare a blocurilor, bi
roul organizației de bază a luat 
măsuri în vederea confecționării 
unor panouri cu aeeste grafice. 
Sînt în curs de confecționare lo
zinci care vor populariza brigă
zile fruntașe în lupta pentru re
ducerea termenelor de execuție 
și îmbunătățirea calității lucră
rilor. In curînd pe șantier vor 
apare 40 de asemenea lozinci si 
panouri.

Organizația da bază a luat 
măsuri și pentru întărirea mun
cii de agitație de la 
Insfruiti C« sarcinile 
șantierului, agitatorii 
partizati pe brigăzi
concrete privind mobilizarea con-

structorilor la folosirea din plin 
a timpului de lucru, realizarea 
de economii de materiale, îmbu
nătățirea calității, lucrărilor. O 
rodnică act ivi tale' desfășoară a- 
gltatorii comuniști PăliVan Pe
tre, Buștean loan, Baștină loan, 
Ristea Gheorghe, Carlaonț NiCo- 
lae. Rod al activității agitato
rilor. întrecerea soeialistă pe 
șantier pentru predarea la timp 
a obiectivelor și îmbunătățirea 
calității lucrărilor se desfășoară 
cu elan. In prezent toate cele 
13 brigăzi ale șantierului sînt 
cuprinse în întrecerea pe profe
sii. Merită a fi evidientiate pen
tru rezultatele obținute mai ales 
brigăzile conduse de tov. Pop 
Alexandru, Popescu Teodor, San
du Tudor, Catrinoiu Gheorghe, 
Hfirănguș Ariton. Măsurile luate 
pentru popularizarea sarcinilor 
de plan, a succeselor obținute în 
întrecere au dus la obținerea Unor 
rezultate importante. La numeroa
se blocuri de construcție, lucrările 
se află într-un stadiu avansat, 
s-a îmbunătățit, de asemenea, 
calitatea, îndeosebi a lucrărilor 
de finisaj la blocurile din cvar
talul Ш.

Măsurile elaborate vor da fără 
îndoială rezultate bune. Pentru 
a asigura îndeplinirea integrală 
a sarcinilor ce stau în fata șan
tierului, organizația de partid 
va trebui să întărescă neconte
nit controlul de partid asupra 
conducerii administrative, să in
tensifice munca politică de ma
să.

In rîBduE Constructorilor 
concretă vie,

o muncă
de zi cu zi

om la om. 
ce revin 

au fost re- 
cu sarcini

In ultima vreme, organizația 
de bază de pe șantierul de con
strucții Petroșani și-a întărit 
preocuparea privind mobilizarea 
colectivului de muncitori și teh
nicieni la înfăptuirea; sarcinilor 
de răspundere ce le revin. Intr-o 
recentă adunare generală au fpșt 
Stabilite sarcini concrete pentru 
aplicarea măsurilor luate de Co
mitetul orășenesc de partid Pe

troșani pentru îmbunătățirea ac
tivității șantierelor. S-a Jrecut 
la activizarea colectivului de a-, 
gitatori, lărgirea actîvuliii fără 
de partid, reîmprospătarea agi
tației vizuale, repartizarea de 
sarcini' concrete membrilor și 
candidaților de partid pentru 
mobilizarea colectivului șantie
rului la predarea lă timp a 0- 
biectivelor. calitatea lucrărilor și 
realizarea de economii.

Măsurile luate sînt bune, dar 
trebuie arătat că pe acest șan
tier — ca de altfel și pe celelalte 
din Valea Jiului — se constată 
o preocupare scăzută pentru fo
losirea unor mijloace specifice 
de întărire a Reocupării con
structorilor pentru Calitate, pen
tru ritmicitatea producției. Bi
roul organizației de bază se 
•mulțumește cu faptul că a re
partizat membrilor de partid 
sarcina de a îngriji de calitate 
acolo unde lucrează. Si totuși 
brigada de zidari condusă de 
Roșea Dumitru nu pune accent!" 
cuvenit pe calitatea lucrărilor. 
Există în această direcție lipsuri

Agitația vizuală trebuie să ocupe un loc
important pe șantiere

In cadrul muncii politice de 
masă de pe șantierul Vulcan un 
loc important trebuie să-l ocupe 
agitația vizuală. Ea trebuie tă se 
adreseze concret constructorilor, 
ifc-i mobilizeze permanent la în
deplinirea angajamentelor de' În
trecere, la darea in folosință la 
termenul stabilit a construcțiilor, 
să combată risipa de materiale, 
indisciplina fn muncă, să mili
teze continuu pentru îmbunătăți
rea calității și reducerea prețului 
de cost al fiecărui apartament.

Să vedem însă cum stau lucru
rile în această privință pe șantie
rul de construcții din Vulcan.

Dacă colinzi întreg șantierul 
din Vulcan, n-ai să găsești mai 
mult de trei lozinci. Cei drept, 
aceste lozinci se adresează mun
citorilor dar nu concret, ci în ge
neral. Pe una din schelele blo
curilor, pe o pancartă scrie, cu 
litere mari ; „Constructori din 
Vulcan contribuit» la darea in fo
losință a , celor 300.000 aparta
mente din fondul statului", sau 
„Constructori reduceți prețul de 
cost al apartamentelor, fără a 
dăuna calității". Și atit.

Nicăieri nu se arată, ce au de 
făcut concret constructorii din 
Vulcan, care sînt angajamentele 
luate în întreeere de către între
gul colectiv.

In fața constructorilor din Vul
can stau sarcini importante. Ei 
trebuie ca în următoarele trei 
luni să dea în folosința oameni
lor muncii blocurile В, C, D și 
O. Acest lucru nu este inșă cu
noscut de constructori. Pe șantier 
nu găsești o lozincă, panou, sau 
grafic in care să fie popularizate 
angajamentele constructorilor, da
tele precise de terminare a fie
cărui bloc. Nici unde nu se vor
bește despre munca și realizările 
constructorilor. Or, pe șantier, lu
crează numeroase echipe, frunta
șe în producție cum sînt ale tova
rășilor Ban Ștefan, Neagoe Gh., 
Moraru Alexandru și mulți alții 
care lună de lună îșl depășesc 
cu regularitate sarcinile de plan. 
Despre toate aceste fapte nu se 
vorbește nimic nici la grefieuPin* 
trecerii socialiste care a rămas ne-, 
completat de multă vreme, nici 
la gazeta de perete. Articolele ga
zetei sînt îngălbenite de ѵгімпе. 
Din 23 martie nu a fost schimbat 
articolul „Pe șantierul nostru la 
ora actuală". In cadrul gazetei 
de perete găsești afișat un grafic 
al pazei de pe șantier precum și 
alte materiale care nu au re cău
ta la gazat» do perete. Tovarășul 
Butan Ioan, președintele colecti
vului de redacție ăl gazetei, a 
neglijat această sarcină. De ase-

mult timp activitatea 
gazetei nu a fost ana' 
biroul organizației da

menea, de 
colectivului 
Jizată de 
bază. Nici grupa de partid de 
pe șantierul Vulcan (organizator 
tov. Arbazanovici Dușan) nu s-a 
interesat de soarta gazetei. De 
altfel, grupa de partid nici nu 
putea să analizeze această situa
ție atit timp cit anul acesta nu a 
ținut nici o ședință.

Toate acestea au făcut ca co
lectivul gazetei de perete să mun
cească la întîmplare, fără un plan 
de muncă, fără obiective precise.

Sîntem în plin sezon pentru 
construcții. S-ar putea scrie acum 
articole îp care să se arate felul 
cum se desfășoară munca cons
tructorilor, ce rezultate obțin fn 
privința calității construcțiilor și 
reducerii prețului de cost al apar
tamentelor, ce greutăți și lipsuri 
mai există.

Biroul organizației de bază, a 
șantierului, grupa de partid să 
muncească cu mai multă răspun
dere pentru îmbunătățirea agita
ției vizuale astfel îneît aceasta să 
devină un ajutor prețios în mo
bilizarea întregului colectiv la în
deplinirea sarcinilor pe care le are 
de realizat în acest an.

Z. ȘUȘTAC

Calitatea lucrărilor de con
strucții pornește de la Zidărie, 
Tovarășii Puică Nlcolae șt’ 
Hi nea Nlcolae. zidari fruntași 
pe șantierul 6 construcții de 
locuințe din Petroșani, mun
cesc cu multă grijă pentru a 
executa lucrările de zidărie la 
un nivel calitativ superior.

serioase în activitatea tîmplari- 
lor, .a tencuitorilor.. Trebuie deci 
ca organizație de bază să gă
sească mijloace mai eficiente de 
înlăturare a acestor deficiențe. 
N-ar fi fast greu ca organizația 
de bază să ia initiative aplicării 
metodei atft de larg răspîndite 
pe alte șantiere din țară, a con
trolului în lanț. Metoda constă 
în faptul că tertcuitorii contro
lează calitatea muncii zidarilor, 
zugravii pe cea a tencuitorilor, 
constatările conșemnîndu-se în- 
tr-un scurt price's verbal în care 
■se stabilește remedierea pe loc 
a defecțiunilor. Introducerea con
trolului reciproc înlte brigăzile 
de mozaicari, parchetari, insta
latori ar contribui de asemenea 
la- întărirea răspunderii pentru 
calitate. - Aplicarea unor așeme- 
neă initiative, pe care le reco
mandăm tovarășilor de pe șan
tierele noastre, va creia cu si
guranță o preocupare de masă 
pentru calitatea lucrărilor, pre
cum și o puternică opinie ftnpo-. 
triva celor care fac lucru de mîn- 
tuială.

Pe șantierul din Petroșani sînt 
unele blocuri al căror termen de 
predare a expirat și încă nu sînt 
terminate. Organizația de bază 
va trebui să inițieze întocmirea, 
unor planuri de măsuri concre
te pentru înlăturarea rămînerii 
în urmă, pentru terminarea lor 
în cel mai scurt timp. Comitetul^ 
sindical trebuie îndrumat să dea 
o amploare mai mare întrecerii 
pe profesii în rîndul constructo
rilor, să organizeze schimburi 
de experiență între brigăzi, con
sfătuiri consacrate calității lu
crărilor.

O inițiativă bună a organiza
ției de bază de pe șantierul Pe
troșani este ținerea în fiecare zi 
de luni a unor scurte consfă
tuiri cu responsabilii de brigăzi 
în care să se anălizeze respec
tarea termenelor de excuție а 
lucrărilor, indicile de calitate. 
Este însă necesar ca această ini
țiativă șă fie aplicată, deoarece 
pînă acum asemenea consfătuiri 
nu au fost ținute.

Principalul accent trebuie pus 
pe desfășurarea unei munci po
litice susținute pe fiecare lot, în 
cadrul fiecărei brigăzi. Trebuie 
luate de asemenea măsuri pentru 
organizarea agitației 
oarece pe șantierul 
șar.i acest aspect 
litice e neglijat.

Luînd măsuri, 
bază va conduce
fierului la îndeplinirea cu suc
ces a principalelor sarcini ce-i 
stau în față : respectarea tsrme- 
nelor de dare în folosință, cali
tatea lucrărilor și reducerea pre
țului de cost.

al

vizuale, de- 
din Petro- 
muncii po-

organizația da 
colectivul șan-

Cantrolul înfăptuirii măsurilor — în centrul 
atenției organizațiilor do partid

. Pe toate șantierele din Valea 
Jiului, organizațiile de partid 
au stabilit sarcini concrete pri
vind aplicarea planului de mă
suri elaborat de Comitetul oră
șenesc de partid Petroșani pen
tru îmbunătățirea muncii în do
meniul construcțiilor. S-au pre
văzut obiective importante ale 
muncii politice șl organizatori" 
ce, a căror înfăptuire va aslgu- 
ta îmbunătățirea activității con
structorilor. 1

Au fost elaborate de aseme
nea măsuri tehnico-organizatori
ce pe linie administrativă, pri
vind întărirea asistenței tehnice, 
folosirea din plin a utilajelor, 
Îmbunătățirea aprovizionării cu 
materiale, respectarea termenelor 
de predare etc.

Este însă necesar cp în activi
tatea lor organizațiile de partid 
de pe șantiere să pună un ac
cent deosebit pe controlul Infăp- 
twfrtl acestor măsuri. Periodic,

organizațiile de bază să ceară 
conducerilor tehnicoadmintstra- 
tive să raporteze în fața adună
rilor generale de felul cum sint 
Îndeplinite aceste măsuri, să ia 
atitudine combativă fată de lip
suri. Da asemenea, trebuie mun
cit pentru creșterea rolului mem
brilor si candldatilor de partid 
de mobilizatori activi ai con
structorilor în lupta pentru cali
tate, respectarea termenelor de 
execuție a lucrărilor, înlătura
rea risipei. Paralel cu exemplul 
personal de muncă pe care-1 dau, 
comuniștii să se preocupe ca în 
jurul lor nimeni să pu rămînă 
în urmă.

Să luăm toate măsurile ca pe 
șantierele noastre să se lucrez» 
la nivelul sarcinilor puse de cel 
de-al lll-lea Congres al P.M.R. 
in fața constructorilor, spre a 
pune la dispoziția oamenilor 
muncii locuințe trainice, îrumot 
finisate, confortabile, la un pwSț 
de cost redus.
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Deschidecea
„Șpi iiMii națJonaT 

dtn Havana
HAVANA 3 (Agerpres)
La Havana a avut loc des

chiderea festivă a „Spitalului 
national" — cea mai mare ins
tituție medicală de stat, creată 
de regimul revoluționar. Spitalul 
are 422 de locuri. Pe lîngă spi
tal а 
surori

fost deschisă o scoală de 
medicale cu 400 de locuri.

încă două legi militariste 
în Japonia

TOKIO 3 (Agerpres)
Trecînd peste aspirațiile popo

rului japonez, guvernul Ikeda a 
reușit să strecoare la 2 iunie 
prin Camera superioară a parla
mentului japonez, datorită vo
turilor dteputaților partidului gu
vernamental liberal-democrat, 
două legi cu caracter militarist. 
Aceste legi prevăd o nouă spo
rire a efectivului forțelor ar
mate japoneze și crearea de noi 
divizii după model american, care 
vor fi înzestrate cu. armament 
modern. Deputății din partea 
partidelor socialist și comunist 
au votat împotriva acestor legi 
militariste.

Condamnarea samavolnică 
a unor ziariști sud-coreeni
SEUL 3 (Agerpres)
Tribunalul militar din orașul 

Pusan (Coreea de sud) a condam
nat la 1 iunie pe 20 de ziariști 
sud-coreeni la închisoare pe ter
mene de la 4 la 10 ani.

După cum transmite un cores
pondent al agenției France Presse, 
autoritățile militare din Pusan au 
arestat în total 112 ziariști. I

A început con vorbirea dintre 
N. S. Hrușciov și J. Kennedy

VIENA 3 — Trimișii speciali 
transmit.

„Privirile lumii sînt îndreptate 
spre Viena, scria sîmbătă dimi
neața ziarul austriac „Neues Oes- 
terreich". Intr-adevăr, ziua de 3 
iunie a fost așteptată în țoate 
țările cu justificat interes ș| ne
răbdare, cu dorința fierbinte ca 
întâlnirea care a început ieri 
în capitala Austriei între N, S. 
Hrușciov și J. Kennedy să ducă 
la găsirea posibilităților de re
zolvare a unor probleme liti
gioase, la destinderea încordării 
internaționale.

De la sosirea sa. Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov a rămas la 
reședința ambasadorului sovietic 
de la Purkersdorf, la 12 km. de 
Viena, la marginea faimoasei 
păduri vieneze unde a lucrat in
tens cu persoanele oficiale care-1 
însoțesc.

încă de la 6 dimineața, în 
fața reședinței se adunaseră d- 
teva sute de ziariști și fotografi. 
Ei au așteptat ca președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., să apară la fereastră. 
Și într-adevăr, Ia un moment dat 
N. S. Hrușciov, întrerupîndu-și 
activitatea, a ieșit în balcon sa- 
lutîndu-i pe ziariști. Momentul 
a fost folosit din plin de nume
roși fotoreporteri.

Președintele Kennedy a sosit 
in dimineața zilei de 
După vizita 
președintelui 
s-a îndreptat 
sadei Ș.U.A,, 
tă vreme urma să înceapă pri- ’ care au participat numai cei doi 
nta întrevedere dintre cei doi

sîmbătă 
protocolară făcută 

Scharf, Kennedy 
spre sediul Amba- 

unde nu. peste mul-

conducători. La ora 12,25, ora 
locală, N. S. Hrușciov a pără
sit reședința sa. Deși ploaia nu 
contenea mii de oamenii l-au sa
lutat pe drum pe șeful guvernu
lui sovietic.

Peste puțin timp cortegiul de 
mașină саге-l aducea pe preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a sosit la ambasada 
S.U.A. Din prima mașină, îm
podobită cu drapelul de stat al 
Uniunii Sovietice coboară N. S. 
Hrușciov și Andrei Gromîko. Iz
bucnesc aplauze. Vienezii îl săb
iuță pe primul ministru al U- 
niunii Sovietice. Președintele 
Statelor Unite se apropie de N. 
S. Hrușciov îi strînge cu căldură 
mina și îi spune: „Sînt îndntat 
să vă văd". Prima întrevedere 
a durat 30 de minute. După ter
minarea el Kennedy l-a invitat 
pe N. S. Hrușciov și pe celelal
te persoane oficiale la dejunul 
din marea sală a ambasadei.

După terminarea dejunului, la 
ora 15,25, ora locală, N. S. 
Hrușciov și J. Kennedy au făcut 
o plimbare prin marele parc ca
re înconjoară clădirea ambasa
dei. Ei s-au reîntors apoi și au 
continuat în doi întrevederea în
cepută înaintea dejunului. între
vederea a luat sfîrșit la ora 18,47, 
ora locală.

Hrușciov și Kennedy ies îm
preună pe peronul din fața re
ședinței ambasadei S.U.A. după 
o întrevedere care a durat 6 ore, 
dintre care 3 ore și jumătate au 
fost consacrate convorbirilor ,1a

Declarata „Mișcării pentru eliberarea 
Republicii Dominicane"

ІІЙІІЙІІ HI 19 [ill
STANLEYVILLE 3 (Agerpres) 
Corespondentul TASS, G. Fe- 

diașcin transmite :
Cercurile politice de la Stan’ 

leyville comentând demiterea lui 
Radjesvar Dayal din funcția de 
reprezentant special al secretariatu
lui general O.N.U. în Congo, con
sideră că prin aceasta Hammarsk- 
joeld intenționează să aibă mină 
liberă și să încredințeze conduce
rea viitoare a așa-numitelor „o- 
perațiuni O.N.U. în Congo - unor 
persoane care să execute cu fide
litate voința puterilor colonialiste.

Totodată, în aceste cercuri, de
miterea lui Dayal este pusă în le
gătură cu intenția puterilor occi
dentale de a organiza sub stea
gul O.N.U. un nou complot îm
potriva unității și independenței 
Congoului, împotriva unității for
țelor patriotice ale poporului con- 
golez și a guvernului legal al 
publicii.

Ziarul „Uhuru" care apare 
Stanleyville scrie în legătură 
aceasta : „Trebuie să fi orb,
să nu vezi la ce joc se dedau 
puterile occidentale în criza con
goleză. In prezent este vorba de o 
colaborare ș; 
sayubu".

Exprimînd 
marskjoeld și 
pelor O.N.U.
pe clica trădătorilor de la Leo
poldville, ziarul arată că „atunci 
cînd Kasavubu încălcând orice le
galitate a dizolvat Parlamentul, 
Hammarskjoeld i-a venit în aju’ 
tor. El l-a sprijinit pe Kasavubu

Noi concedieri 
în R. F. Germană

BONN 3 (Agerpres)
In legătură cu greutățile cres- 

cînde pe'care industria de auto
mobile vest-germană le întâmpină 
în desfacerea automobilelor, di
recția firmei „Borgward" din Bre
men a anunțat că va concedia în 
curînd încă 500 de muncitori. In 
aprilie a.c. firma „Borgward" a 
concediat aproximativ 1.500 de 
oameni.

ii iii mm h Син 
și atunci dnd acesta a participat 
la asasinarea eroului național al 
Congoului, Patrice Lumumba.

Ziarul constată că Hammarsk* 
joeld și comandamentul trupelor 
O.N.U. din Congo asistă pasivi 
la nelegiuirile bandelor rebele ale 
lui Kasavubu și Mobutu chiar a- 
tunci dnd aceste nelegiuiri sînt 
îndreptate împotriva contingente
lor militare și personalului O.N.U.

Omul cu care Hammarskjodd 
îndeplinind voința colonialiștilor 
stabilește legături și mai strinse, 
relevă „Uhuru" este „același Ka
savubu care a aplaudat nelegiu
irile săvîrșite de soldații lui Mo
butu la Leopoldville împotriva 
trupelor O.N.U.; care a felicitat 
și a decorat pe bandiții mobutișri 
pentru udderea soldaților O.N.U. 
la Matadi".

și Kennedy rint fotegraHeți 
nou de sutele de reporteri 
au așteptat ore întregi a- 
moment. Cei doi conducă- 
își string mina. In momen-

îl șa
hi. S.

de la

conducători de stat. N. S. Hruș
ciov 
din 
care 
cest 
tori
tul dnd mașina în care se află 
N. S. Hrușdov părăsește clă
direa ambasadei, Kennedy 
Iută agitând mîna, iar 
Hrușdov îi răspunde.

Seara, în marele palat
Schonbrunn, președintele Austri
ei, Scharf, a oferit un dejun, du
pă care a urmat un concert.

La sosirea înalților oaspeți, o 
mane mulțime de vienezi, aflați 
în fața palatului, i-au aclamat 
cu cătdtiră. Din toate părțile se 
auzea: .„Pace, prietenie, pace**. 
Așa s-a încheiat programul a 
ceea ce se numește aici „prima 
zi a întâlnirii vieneze la nivel 
înalt".

re-

la 
cu 
ca

mai strinsă cu Ka-

părerea că Ham- 
comandamentul tru- 
au mizat de mult

nicană, cu sediul în Cuba, Fron
tul democrat unit, cu sediul la 
New York, Uniunea democratică 
dominicană din Chile și Venezue
la și Partidul socialist popular 
din Republica Dominicană.

Agenția France Ptesse anunță 
că Nicolas Silfa, delegat în Sta
tele Unite al Partidului revoluțio
nar dominican, a adresat la 1 
iunie un mesaj lui Joaquin Bala- 
guer, președintele Republicii Do 
minicane, cerîndu-i să instaureze 
un regim democratic și să națio
nalizeze proprietățile care aparți
neau dictatorului Rafael Trujillo. 
Partidul revoluționar domin 
se spune în acest mesaj, conside
ră că aceste măsuri sînt indispen
sabile dacă se dorește să se evi
te o vărsare de singe în țară.

Presa britanică, comentând asa
sinarea lui Trujillo, subliniază că 
în Republica Dominicană înfloreș
te corupția și tirania. Ziarul «Ti
mes" arată că regimul lui Tru
jillo se caracteriza printr-o „de
cădere morală cum rar se poate 
întâlni în altă parte în timpurile 
noastre".

NEW YORK 3 (Agerpres) 
Comitetul de conducere al ^miș

cării pentru eliberarea Republicii 
Dominicane" 
rație în cate se spune că 
riția 
Trujillo 
statutul politic al Republicii Do
minicane. Această schimbare poa
te fi obținută numai prin acțiu
nea maselor. Aparatul tiraniei 
continuă să existe și oamenii lui 
Trujillo își mențin controlul asu
pra guvernului ; teroarea domneș
te în întreaga țară".

Declarația cheamă pe munci
torii, țăranii, studenții, liber pro - 
fesioniștii și intelectualii cinstiți 
din Republica Dominicană să șe 
unească pentru a impune o schim
bare în sens democratic a rînduie- 
lilor din țară.

Declarația cheamă de asemenea 
la unificarea eforturilor refugiați- 
lor dominicani în sprijinul luptei 
pentru independență a poporului 
dominican.

„Mișcarea pentru eliberarea Re
publicii Dominicane" este com
pusă din Uniunea patriotică domi-

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

S. U. A. torpilează conferința 
de la Geneva în
GENEVA 3 — Trimisul spe

cial Agerpres, I, 
mite :

Conferința de 
problema Laosului 
prezent 11 ședințe. Cu toate 
cestea ea nu a trecut încă 
bordarea în fond a problemei 
te în discuție. Delegațiile 
dentale refuză să treacă la 
tarea problemelor concrete 
conferinței, să ■discute propunerile 
prezentate de delegația. Uniunii 
Sovietice privind stabilirca .unui 
Laos neutru și independent, sub 
pretextul că în Laos n-ar exista 
o încetare efectivă a focului.

Dppă cum se Aștie delegația a- 
mericană a prezentat conferinței 
un document în care sînt prezen
tate pretinsele violări ale încetării 
focului care ar proveni din partea 
forțelor Neo Lâo Haksat. Dat 
toate acestea au fost dezmințite 
atît de șeful delegației Neo Lao 
Haksat, Vongvicit, la conferința 
sa de presă, cît și de raportul Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control. Violarea încetă
rii focului este opera 
Boun Oum, 
S.U.A. S.U.A. și rebelii au para
șutat trupe în spatele liniilor Neo 
Lao Haksat.

Reprezentanții Washingtonului 
și altor cftorva țări căută să folo
sească tratativele de la Geneva 
Ca paravan în spatde căruia' își

a publicat o decla- 
„dispa- 

fizică a dictatorului 
nu schimbă cu nimic

Putinelu, trans

la

in 
în
a- 
a-

afla 
occi- 

discu - 
ale

clicii lui
cu complicitatea

problema laoțiană
ascund planurile lor agresive. Re- 1 
ferindu se la părerile observato
rilor care urmăresc mersul confe- 
rinței de la Geneva, „journal , de 
Geneve" arată că Ș.U.A. se stră
duiesc să cîștige timp pentru a-ți 
uș :a situația în Laos. Alte ziare 
elvețiene . scriu că. Statele Unite 
tind, probabil, spre dezmembrarea 
Laosului. „Americanii, scrie zia
rul „Tribune de Lausanne", pun 
problema împărțirii Laosului, du
pă modelul Coreei și Vietnamu- 
luț“. Prin cererile lor de „armis
tițiu efectiv" — scrie ziarul — 
S.U.A. caută să „salveze” Laosul 
de neutralitate și să-și consoli
deze dominația măcar pentru o 
parte din teritoriu.

COPII FĂRĂ COPILĂRIEUn scrîșnet de 
frîne și limuzina 
neagră, elegantă se 
clădirii principale a 
Din limuzină coborî un domn 
scund și rotofei. Intre dinți-i în
gălbeniți ținea o țigară de foi. 
Pe degete purta inele mari, groa
se de aur, încrustate cu pietre 
prețioase. Tot de aur era și lan
țul masiv prins de ceasul de bu
zunar din același metal'.

Directorul orfelinatului îl în
tâmpină pe noul venit cu temeneli 
pînă la pămînt salutîndu-l într-o 
limbă străină. Copiii curioși fă
cură roată în jurul mașinii. Nu 
mai văzuseră o așa mașină ele
gantă. Rotofeiul îi privea scrută
tor și în timp ce indica cu de
getul arătător pe cei mai frumoși 
dintre ei spunea ceva în șoaptă . 
directorului. Apoi mașina plecă 
învăluită intr-un nor de colb.

...Inserarea s-a lăsat de mult, 
învăluind totul în mantia ei nea
gră. In dormitorul copiilor era în
tuneric beznă. Spre miezul nopții, 
cei ochiți de cu zi de rotofei fu
ră sculați de zgîlfîiturile și glasul 
șoptit al directorului. La ordinul vorbeau o limbă străină. De ce

opri în fața 
orfelinatului.

la» s-au îmbrăcat pe hîjbîite. A- 
fără îi aștepta o mașină mare. Au 
fost urcați cu toții. .Privirea în
cruntată a directorului înăbușea 
în fașă orice întrebare. Mașina 
porni începînd să gonească în 
noapte. După o bucată bună de 
drum se opri. Dintr-o parte se 
auzea zgomotul valurilor ce se 
izbeau tumultoase de țărm. Prin 
întuneric se zărea silueta unui va
por.. O barcă aștepta la țărm. 
Copiii fură încercați în barcă. In 
scurtă vreme au ajuns la vapor. 
Acolo era și rotofeiul, li privea 
cu un rînjet ce le inspira groază. 
Pură aruncați în cală. La scurtă 
vreme vaporul ridică ancora,

— Unde ne-o fi ducînd oare ? 
— se întrebau micuții și spaima 
li se întipărise adine pe obraji. 
Au trecut zile și nopți. Răul de 
mare făcea ravagii. Cine însă să-i 
mîngîie cu o vorbă bună, să le 
vegheze somnul zbuciumat, să le 
alinte fruntea asudată și părul 
mătăsos! Călătoreau spre necu
noscut’, înconjurați de oameni ce

oare? N-aveau 
de unde să știe 

de ce ori de cite 
rotofeiul își freca

cum nu știau 
ori îi privea 
palmele a mare mulțumire. Avea 
și de ce. 750 de dolari bucata e 
o sumă frumușică, iar copii sînt 
mulți de vînzare în Italia.

...Galerele cu sclavinu mat 
colindă acum mările și oceanele. 
Au trecut oare vremurile cțjtd o- 
mul 
furie 
copii 
vînduți în S.U.A. Ce mîrșăvie, să 
le răpești copiilor copilăria. De 
fapt sînt copii fără copilărie. De
parte de patrie, cei vînduți se 
vor gîndi cu nostalgie la țară 
lory își vor aminti poate frag
mente din veselele ântece italiene. _ 
Dar zîmbetul nu le va înflori l 
niciodată pe buze. Celor vînduțt 
nu li se ivește niciodată prilejul 
să zîmbească. Dar va veni;o zi 
cînd nimeni nu va tai fi vîndut 
așa cum se vindeau sclavii. A- 
turtei cînd soarele libertății va 'ț 
străluci peste întregul glob pă- 11 
mîntesc. !i

era o marfă ?. Nu ! Măr- 
stau cei 200 

italieni transportați
de
fi

r D. CRI ȘAN

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA c Petroșanii Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269.
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5 iunie
PROGRAMUL I. 7,00 Radio

jurnal, 7,45 Cintă orchestra -de 
muzică populară „Cernegura" din 
Piatra Neamț, 8,00 Din presa de 
astăzi, 8,30 Concert de dimineață,
9.30 Tinerețea ne e dragă, 10,10 
Muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 10,40 Mu
zică de estradă, TT,40 Mefoifii 
populare rominegti, 12,00 Muzică 
ușoară,! soviea de cosdpbzitorii 
Alexandr Fliarkovski și Vădim 
Liadvîkovski, 13,05 Cintă Ansam
blul „Piatnițky", 14,00 Concert de 
muzică ușoară, 14,30 Piese simfo
nice de compozitori romîni. 15,10 
Cintă violonistul Moise Belmusta- 
ță și clarineristul Nicolae Băluță, 
16,15 Note de lector ; 17,15 Cîn- 
tece inspirate din luptă popoarelor 
pentru pace, 17,30 Roza Unturi
lor, 18,30 Program muzical pen
tru fnjnțașii în producție din in
dustrie și agricultură, 19,00 Al
manah științific,20,30 Cintă for
mațiile de muzică ușoară dirijate 
de Dinu Șerbănescu și Jean Io" 
nescu, 21,00 Transmisie din Stu
dioul de concerte a Radiotelevi- 
ziunii, 22,30 Concert de muzică 
populară romînească. PROGRA
MUL II. 12,10 Din folclorul po
poarelor, 13,20 Muzică de estradă,
14.30 Muzică populară romîneas
că, 14,50 Din carnetul reporteru
lui : Litoral 1961, 15,00 Muzică 
din opere, 15,35 Muzică din fil- 

■ me, 1,6,15 Cîntece, 16,30 Vorbește 
Moscova 1 17,35 Cintă Victoria 
Darvai și fluierașul Florea Bur- 
nea, 18,05 Concert de muzică din 
operete, 19,30 Inovatori și inovai 
ții, 19,40 Noi înregisttsări de mu
zică populară pt. rite din pattea 
Radiodifuziunii R.S. Cehoslovace,
20.30 Garnet de reporter, 21,15 
Muzică populară indonezîană,
22.30 Canțonete și serenade. <

Tiparul : ьб August" — Polîeref


