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Dis de dimineață, 

drumul ce duce de 
exploatarea forestieră 
Buta la Arcanu mergea 
grăbit un om purtînd pe 
umăr cîteva țapine și 
niște pene stricate.

— încotro tovarășe 
Văduva, îl întrebă cine
va.

— Spre Arcanu. Merg 
să ascut țapinele și să-mi 
fac ceva pene pentru 
tras bușteni.

— Și de ce tocmai la 
noi ? — îl întrebă mirat 
muncitorul forestier Nă
drag Pavel.

— Fiindcă fierarul 
dumneavoastră Haidu 
Gheorghe lucrează mai 
repede. După o pauză 
scurtă continuă. îmi pla
ce mult cum 
Haidu. Bine 
altul în sector.

.^■—.Atunci mergem im- 
pretihă pînă la Arcanu.

Antrenați de discuții 
despre una, 
au ajuns.

...Haidu
muncit cu puteri sporite.
Intr-o oră și jumătate 
termină lucrul acuș de 
Văduva,, care necesita 
opt ore de muncă. Vă
duva Gheorghe îi strîn- 
se cu căldură mîna fie
rarului și, pe poteca pe 
care venise, apucă calea 
întoarsă fluierind un 

■ cîntec „prins" de la
radio. Purta pe umerL o 
greutate cbnsîdetaBîîă.'' 
Cu toate astea se sim
țea ușor de tot la gîn- 
dul că in parchetul 
Gîrbovu o mină de ța 
pinari îl așteaptă să le 
aducă țapine bine ascu
țite și pene pentru tras 

. bușteni, ca munca să le 
fie mgi spornică.

Așa e țapinarul Vă- 
, duva Gh., face orice ca 

întrecerea să se desfă
șoare cît mai bine.

T1TU t-ORNEA 
corespondent

Co-
pe 
la

lucrează' 
ca nime'

despre alta

Gheorghe a

Tabere 
pentru elevi 
«In toate localitățile 

Văii Jiului se fac inten- 
‘ i vederea 

de vară a ele- 
In cursul trimes- 
Ш al anului cu- 

3898 fii ai oame- 
muncii din bazinul 
Jiului își vor pe- 
vacanța în tabere 

localitățile ,

ac pregătiri în 
vacanței 
vjlor. 
trului 
rent, 
nilor 
Văii 
trece 
regionale, în 
de munte și în stațiunile 
dfc pe litoral.
'In acest scop Consiliul 

local al sindicatelor a 
prevăzut suma de lei 
2225.560. Primele serii 
de pionieri și școlari în 
taberele locale și regio
nale vor pleca la sfîrși- 
ttfl celei de a doua de
cade a lunii iunie.

. ' I

Printre colectivele ex- Vasile, Feher Vasile, 
float arilor din Valea troază loan și Gligor Ni‘ 

■ Jiului care obțin rezul- colae. După probele de 
tate bune în luna iunie, 
colectivul minei Lupeni 
se situează la loc de 
frunte. Minerii de aici 
au pus deja la dispozi-

: ția cocsurilor mai bine 
de 1540 tone d.e cărbune 

I cocsificabil peste plan, 
depășire obținută exclu
siv pe seama creșterii 
randamentelor în abataje.

I Pe mină se extrage acum 
I cite 1,020 tone de căr

bune de fiecare post 
prestat.

cărbune luate din produc
ția sectorului, procentul 
de cenușă este cu circa 
10 la sută sub norma ad
misă. In toate abatajele 
sectorului se aplică cea 
mai eficientă măsură: a- 
legerea manuală a șistului 
vizibil.

mai mult, iar cea de la 
suitorul de atac și-a de
pășit sarcina cu 16 m.c.

I

ii
ii

Primele rezultate 
sînt bune

Către sfîrșitul lunii tre
cute, minerii din brigada 
frontali stul ui Ghioancă
Sabin au lansat cunoscu
ta inițiativă: „Nici un 
vagonet de cărbune rebu- 
tat“. In luna iunie iniția-, 
tiva aceasta s-a extins la 
mai multe . sectoare ale 
minei. Minerii dip aba
tajele cameră ale secto
rului I A o aplică și ob
țin rezultate bune. Ei au 
extras peste plan mai bi- 
bine de 330 tone de căr
bune, fără a avea rebutat 
nici un vagonet de căr
bune pentru șist. indeo 
sebi se remarcă prin de
pășirea planului și căr
bune de calitate minerii, 
din brigăzile lui • Cailă

Pregătirile, 
la nivelul producției
Minerii sectorului IV 

A se situează, prin rezul
tatele muncii lor, în rîn- 
durile celor fruntași pe 
mină. Ei au produs peste 
plan pînă acum mai bi - 
ne de 2.570 tone de căr
bune, din care aproape 
420 tone în luna iunie. 
Cea mai mare parte din 
brigăzile de la abataje 
și-au depășit planul lu
nar la zi. Se remarcă mi
nerii din brigăzile lui 
Cîmpeanu Ion, Novac 
C., Rusu V. ș.a.

In cadrul sectorului se 
acordă o mare atenție și 
îndeplinirii planului de 
pregătiri, cate după 7 zi
le de muncă din iunie a 
fost întrecut cu 12 m. ga
lerie/ Toate brigăzile de 
pregătiri în cărbune și-au 
depășit sarcina la zi. Bri
gada care sapă preabata- 
jul la coperiș panoul .2/1 
vest a excavat cu 44 m.c.

Zi de producție 
mărită

Angajamentele mineri
lor lupeneni pentru luna 
în curs prevăd ca planul 
de producție să fie depă
șit cu cel puțin 3500— 
4000 tone de cărbune. 
Cum s~a arătat mai sus, 
minerii de aici au și dat 
peste plan fnai bine de 
1.540 tone de cărbune coc
sificabil. Acum două zi
le, la mină s-a organizat, 
la chemarea comitetului 
de partid și a conducerii 
minei, o zi de producție 
mărită. Rezultatele obținu
te confirmă elanul cu ca
re s-a muncit în ac&aată 
zi. La sectorul III, planul 
zilnic а fost depășit cu 
139 tone de cărbune de 
bună calitate. Toate fron
talele acestui sector și-au 
depășit sarcina zilnică. 
Brigăzile conduse de Ghi
oancă loan și Spînu Pe
tru au dat peste plan 41 
tone și, respectiv, 44 to
ne de cărbune, iar fron- 
taliștii lui Ghioancă Sa
bin 54 tone de cărbune.

Ziuă de producție mă
rită a fost rodnică și pen
tru minerii, de la. IV. A. 
Ei au extras peste planul 
zilei 135 tone.’ de căr
bune.

a

Minerii Giorgică 
Bonta I., Bădes-

întregului colectiv, 
la reducerea cu pes- 

procentului admisla sută

lui

să 
necaz
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Incepînd din ziua de 10 iunie 
au loc convorbirile recapitulative 
în cercurile șl cursurile învăță- 
mîntului de partid. Asigurarea 
bunei desfășurări a convorbirilor 
recapitulative trebuie să consti
tuie preocuparea principală a tu
turor organelor și organizațiilor 
de partid.

In perioada 10 iunie — 30 iu
nie, perioadă in care au loc con
vorbirile recapitulative, comitete
le de partid, birourile organiza
țiilor de bază, propagandiștii au 
datoria de a munci în așa fel in
cit să se asigure participarea tu
turor cursanților ta convorbiri, 
să dea uq sprijin, electiv acestora 
în studierea rialului, pentru 
ca discuțiile re «e poartă să fie 
la un nivel сДОРодКог.

Mano mijMttrta a organiza
țiilor <te partid ««întocmit pla
nuri in legătură ou desfășurarea 
convorbirilor, planuri care in u- 
nele locuri, ca de exemplu la 
mina Lupeni, au fost prelucrate 
cu birourile organizațiilor de ba
ză și cu toți propagandiștii. Este 
bine ca acest lucru să fie făcut 
de toate comitetele de partid.

O mare importanță in buna 
desfășurare a convorbirilor reca
pitulative are studierea temeini
că de către toți membrii și can
didați! de partid a Raportului 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej cu prilejul ani
versării a 40 de ani de la crearea 
P.C.R. Studierea atestui docu
ment permite ca in cadrul con
vorbirilor de inchidere să fie dez
bătute, pe baza aprecierilor fă
cute in raport, гей ИМИ impor
tante probleme legate de lupt» 
partidului nostru în cei 40 de 
ani de existență. Oe altfel în 
toate formele invățămîntului de 
partid in cadrul convorbirilor re
capitulative se vor dezbate pro
bleme legate de acest prețios do
cument.

Pentru ca propagandiștii să 
stăpinească cît mai bine mate
rialul cuprins în Raportul „40 
de ani de luptă a partidului" în 
ziua de 12 iunie a. c. se vor ține 
seniinarii cu toți propagandiștii, 
pe localități, seminarii ce vor fi 
conduse de tovarăși din colecti
vul Cabinetului de partid. Orga
nizațiile de partid să ia toate 
măsurile ca de lă aceste semi
narii să nu lipsească nici un pro-

In general pregătirile în vede
rea desfășurării convorbirilor re
capitulative sînt terminate’în ma
rea majoritate a organizațiilor

con- 
din

care

de partid. Totuși, mai există u- 
nele lipsuri. Astfel, nu toți 
cursanții au primit problemele ce 
vor fi dezbătute în cadrul 
vorbirilor, deși s-a indicat 
timp să se facă acest lucru.

Sînt unii propagandiști
я.» lipsit de la presemlnariile ce 
s-au ținut și, prin aceaista, sînt 
puși in imposibilitatea de a con
duce convorbirile de închidere. 
Organizațiile de partid au sar
cina de a rezolva această situa
ție, de a trimite în cel mai scurt 
timp pe acești propagandiști la 
preseminarii, urmând a analiza 
în cadrul adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază cauzei» 
neprezentării lor in zilele dnd 
s-au ținut preseminariile.

Să fie combătută tendința ca
re se manifestă la unii propa
gandiști de a pleca in concediu 
în această perioadă lăsînd în 
voia soartei cercurile pe care 
le-au condus în timpul anului. 
Prin plecarea unor propagandiști 
se creară situația ca în aceste 
cercuri convorbirile recapitulative 
să nu poată avea loc, sau să 
aibă un caracter formal. De ma
re importanță în perioada închi
derii invățămîntului de partid 
sînt consultațiile re se vor or
ganiza pe întreprinderi, exploa
tări miniere incepînd cu săptă- 
mîna viitoare și la care e bine 
să participe cit mai mulți 
cursanți. De asemenea punctele 
de cctasultații ce au fost înfiin
țate în toate localitățile din Va
lea Jiului să fie activizate, șă 
dea un sprijin permanent cursan- 
ților în pregătirea lor pentru con
vorbiri. . .

Trebuie subliniat faptul că Co
mitetul de partid de la min® Pfer 
trlla a luat deja măsuri pentru 
activizarea punctului de consul
tație, lucru ce trebuie să-l facă și 
restul comitetelor de partid. In 
această perioadă punctele de 
consultații să desfășoare o vie 
activitate în sprijinirea cursanți
lor, prin punerea lă dispoziție a 
materialului bibliografic, prin 
clarificarea unor probleme din 
materialul studiat.

Buna desfășurare 
rflor recapitulative 
mare măsură și de
cursanților. O convorbire recapi
tulativă la care sînt 
cursanți nu-și poate 
ptil. De aceea, este

- mobilizarea tuturor
la convorbiri să stea in centrul 
atenției organizațiilor noastre de 
partid.

Dînd atenția cuvenită desfășu
rării convorbirilor recapitulative, 
se va reuși -ca în arest an școlar 
învățământul de partid să se în
cheie în bune condițiuni.

U. P.

a, convorbi - 
depinde in 
participarea

preJSenți 3-4 
atinge sco- 
necesar ca 
cursanților
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La mina Uricani îmbunătățirea 
calității cărbunelui șe află în cen
trul atenției 
fapt ce a dus 
te 2 
de cenușă.

IN CLIȘEU: 
I., Curelaru P., 
cu T., Ispir. Șt., Cimpoeșu C. și 
Ghimpeteanu P. ascultă explica
țiile tehnicianului Matei Alexan
dru în privința îmbunătățirii ca
lității producției la Uricani.

UNDE MERGEM AZI

— Ai auzit asea
ră la difuzor? S-a 
vorbit despre cei din 
circuitul puțului orb 
rir, 6.

— Despre ai 
Gaboș ?

— Despre ei.
— Și ce-a zis?
— Dapoi. Ba cu 

calitatea, ba cu ran
damentele, cu pla
nul. Ot și stat bine 
pe luna trecută, nu-i 
vorbă. Și cîștigul 
li-i fain. 111 lei pe 
post...

— Mă faci 
cred că ți-e
pe cei de la Gaboș. 
‘ Auzindu-și orta- 

întrebat • 
fără o

s-au că n-am cîști-. 
gat cît ei ? Noi am 
luat numa’ cu doi 
lei mai puțin pe 
post ca ei și-apoi 
randamentul e egal 
.— și noi și ei l-am 
depășit cu 45 la 
sută. Planul, la fel 
cu .peste 20 la sută... 
Ce-i dacă n-a vor
bit despre noi... S-or 
gătat zilele ? A vor
bit de

cărbunelui
vorbească.despre oa
menii, din brigadă la 
buletinul de 
zilnic.

știri

★

PETROȘANI. Lupte. Sala In- 
știtutului. Campionatul de cali
ficare pe echipe. Participă : . In
dependența Sibiu, Corvinul Hu
nedoara și Jiul Petroșani — o- 
rele 9 dim.

Fotbal. Stadionul Jiul. Minerul 
Petrila — Minerul Lupeni — re
zerve (campionatul regional), o- 
rele 15,30, Jiul Petroșani — Di
namo Barza (campionat catego
ria В) orele 17,15.

LUPENI. Atletism. Stadionul! 
Minerul. Faza orășenească a 
campionatului republican de atle
tism — juniori și seniori, ora 9.

LIVEZENI. Fotbal campionat 
orășenesc. 6 August Livezeni — 
Minerul II 
Știința — 
11,30.

BANIȚA.
nița — Prepafația Petrila (camp 
orășenesc), ora 16.

Vulcan ora 9,45 și 
Rapid Petroșani ora

Fotbal. Unirea Bă-

brigăzile lui
Fesus. a lui Pop
Vasile. a lui Pag
nejer... Vine ei și
rîrrdul nost’, doar
luna-i mare. Tot
se știe că sîntem
printre fruntașii sec
torului. Asta se află 
iute — b"a din gra
fic, ba de pe panou, 
ba de la brigadă... 
Eu nu-s mînios — 
din contră... Dacă 
mă supără ceva la 
emisiunile locale —

- e cu totul alta. Și. 
ți-o spun. Foarte

pre-brigada noastră - -rar se întîmplă să

cui, ‘ cel 
spuse nu

" umbră de mînie în 
glas.

— Nu mă aștep
tam să-mi spui una 
ca asta. Cum să-mi 
fie. necaz ? La ce 
să-mi fie necaz ? 
Că n-a vorbit des-

Discuția între cei 
doi mineri a avut 
loc sîmbătă.., Luni, 
în cutiuța de redac
ție a centrului de 
radioficare -- o scri
soare adresată co
mitetului dte redacție 
venea cu propune
rea :

„Mai vorbiți și 
despre oamenii din 
brigăzi — _ 
dau cărbune**.

Obiecțiunea 
prins-bine. In 
următoare la 
petal fiecărei 
șiuHii.

întrecerea este în toi

că ăștia

a 
ziua 

înce- 
emi- 

ascuitătorii
au făcut eucoștinjă 
cu mulți membri din 
brigăzile minei A- 
ninoasa.' >

Preparatorii petrileni continuă: 
întrecerea pentru a da patriei 
cărbune de bună calitate. La sec
ția spălătorie, în cursul abesteî 
luni pînă în prezent, pe locul B‘ 
se află schimbul condus de tînă- 
rul maistru Florescu Ioan cu 220j 
puncte, urmat de schimbul con-! 
dus de tovarășul Onca Awti cu; 
206 puncte, iar pe locul IH se! 
află schimbul condus de mart ti 
Iacob loan.

întrecerea se desfășoară și în, 
celelalte secții pe schimburi. La; 
secția separație, de exemplu/ 
schimbul condus de maistrul Su- 
ciu Vasile, care Sn 
se afla pe ultimul 
aceasta conduce în

luna trecută 
loc, de data 
întrecere.

LfCțU LUCIA .
CONSTANTIN 

!■ . muncitor ■—
BADUfA
PdteHa
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um muncim noi cu cititorii
De aproape 7 ani fac parte din 

colectivul de conducere al clu
bului din Lonea, în calitate de 
bibliotecară. In acest interval de 
timp am reușit să cunosc destul 
de bine oamenii cu care lucrez. 
In munca cu cartea, cunoașterea 
oamenilor, a cititorilor, reprezintă 
prima condiție a succesului. Să 
Cunoști pe fiecare om tn parte, 
gusturile, preferințele lui, să-i cu 
noști posibilitățile de înțelegere, 
profesia pe care o are, iată pri
mul lucru care mă preocupă, ve 
nind în contact cu cititorul. Cu- 
noseîndu-i preferințele, am reușit 
să îndrum cititorul spre a împru
muta cărțile cele mai indicate pen
tru eL Prin aceasta am dezvoltat și 
gustul cititorului respectiv pentru 
cărți. Dezvoltarea gustului pentru 
citit la oamenii cu care vii în 
contact, mai are și o altă latură. 
Odată atras de carte, îndrăgind-o,, 
cititorul nu va păstra „secretul” 

.asupra celor citite. El va împăr
tăși din cele învățate, studiate în 
Cărți și tovarășilor săi. Aceste 
discuții dezvoltă și la alții inte
resul pentru cartea respectivă. Ia 
«ă așa dar că însuși cititorul de
vine un propagandist al cărții, un 
difuzor voluntar. De acest lucru 
eu mi-am dat seama, căutând

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

aft-Qll fac cit mai mulți cititori ac
tivi, cu dragoste de carte. Biblio
teca noastră cuprinde peste 10.100 
de cărți. Numărul lor crește me
reu, primind cele mai noi cărți 
apărute in librării.

Pe oameni, pe cititori, îi pre 
ocupă noul. Ei doresc să citească 
tot ce a apărut dar în mod special 
ultimele lucrări. Ori biblioteca, 
fiind înzestrată au toate aceste 
noutăți literare, și cititorii vor fi 
mai mulți. Dar bibliotecara tre
buie să țină seama de înzestrarea 
bibliotecii cu Cărți și de specificul 
localității, al profesiilor majori
tății cititorilor: Una este situația 
la Petroșani, unde sînt cititori de 
profesii diferite, cu multiple preo
cupări și• alta (S SÎtuația la Lonea. 
Pentru a fi ttsrf ’bine înțeleasă am 
să caur .sS d»3 un «templu. La 
P roi o policlinică,
spitale, și dte£! mulți medici, bi
blioteca e bte ri- chiar necesar 
să fie ІпиеМвск' Cu Multe cărți 
de specialitate, din Medicină. Pe 
cînd la Lonea aceste cărți eînt mai 
puțin căutate. Aici interesează în 
primul rînd cărțile care tratează 
problemele de minerit. Dar asta 
nu se face în detrimentul litera
turii beletristice. Oamenii doresc 
să aibe o cultură multilaterală. Ș>

aceea în bibliotecă trebuie să 
cărți care tratează probleme 
toate domeniile de activitate.

Pregătind „duminica model”
Parcă niciodată sălile clubului 

din Vulcan, nu au trăit o așa 
animație ca joi seara, deși aici 
în fiecare zi viața clocotește tu
multos, fără întrerupere, de di
mineață pînă seara. In toate — 
de la alergătura neobișnuită a 
directorului dintr-o sală în alta 
și pînă la mișcările agitate, pînă 
atunci calme, ale bibliotecarei — 
se simte apropierea unui eveni
ment deosebit, care necesită o 
pregătire amplă, specială. Și în- 
tr-adevăr azi are loc la Vulcan 
o „duminică model1.

Delegații din toată regiunea și 
din alte regiuni au venit aici în- 
tr-un schimb de experiență pen- 
itru a învăța împreună cum să 
organizeze petrecerea timpului 
liter ai oamenilor muncii într-o 
duminică obișnuită.

Conducerea clubului, instructo
rii și artiștii amatori țin ca a- 
ceaetă „duminică model'* să fie 
în așa fel pregătită încît să o- 
fere atît pentru localnici cât și 
pentru oaspeți un prilej de a cu
noaște ce fel de acțiuni și sub 
ce formă prezentate preferă ma
rea masă a oamenilor muncii. 
Iată de ce joi seara, în toate să
lile clubului se ducea o activi
tate mai vie ca oricând.

In sala de repetiții a corului, 
se adunaseră 84 de persoane, 
încît abia mai aveau loc pe 
practicabile. Cine a ascultat co
rul din Vulcan știe că în special 
la melodiile cîntate împreună cu

puorchestra vocile sînt atît <te 
ternice de parcă ar cînta 200 de 
persoane.

Pentru azi ei și-au îmbogățit 
repertoriul cu melodiile „Despăr
țire comsomolistă" de Seloviov 
Sedoi și „Frumosul vine pe apă" 
de Gh. Cucu.

Alături de celelalte formații ca 
dansuri, brigăzi artistice de a- 
gitație, fanfară, teatru, la pro
gramul care va fi prezentat azi 
va apare și corul cu orchestra.

Cu multă nerăbdare este aș
teptată de tineri reuniunea tovă
rășească.

Deși pregătirile pentru „du
minica model" au stat în cen
trul preocupărilor, totuși activi
tatea obișnuită, de fiecare zi din 
club, nu a fost stingherită. In 
ultimele zile, pe fișele a 53 de 
cititori au foșt înscrise aproape 
100 cărți împrumutate. Tovară
șii Rață Vasile și Tudorică Ște
fan au venit să împrumute ca 
de obicei cărți (se numără printre 
cei mai buni cititori). Auzind de 
pregătirile pentru duminică, s-au 
oferit bucuroși să dea 
ajutor la organizarea 
La fel ca ei au făcut 
acest fel organizarea 
model" a devenit o ..___
nu numai a conducerii clubului' 
ci și a multor muncitori din Vul
can. Nu se poate ca punînd toțt 
mîna să nu se facă ceva bun.

de 
fie 
din 
Anul acesta biblioteca noastră a 
fost înzestrată cu cărți în valoare 
de 9.000 lei.

Tot în scopul răspîndirii cărții 
în rîndurile oamenilor muncii, noi 
am folosit, și chiar cu rezultate 
bune, bibliotecile mobile. Aseme
nea biblioteci noi avem instalate 
în birourile sectoarelor minei, ad
ministrației și la unii cititori aca
să.

Bibliotecile mobile de la sectoa
re sînt înzestrate în special cu 
cărți tehnice, din domeniul mineri
tului, iar cele de la cititori cu 
cărți de literatură și unele și cu 
cărți de minerit. Pentru ca aceste 
biblioteci să-și atingă din plin sco 
pul, cărțile ajungînd mai repede 
la cititor, colectivul bibliotecii a 
lansat o întrecere între bibliote
cile mobile, întrecere care conti
nuă și acum. Ca urmare, a crescut 
șî numărul cititorilor.

Anul acesta colectivul biblio
tecii, în scopul atragerii de cit 
mai mulți cititori, a organiza» 
peste 100 de acțiuni cu cartea. 
Printre acestea amintim, recen
ziile, serile literare, după-amiezile 
de lectură, informările asupra căr 
ților noi apărute, expozițiile cu 
cărți etc. Am pus un accent deo
sebit. pe popularizarea cărții le
gate de procesul de producție și 
a cărților de literatură care oglin
desc aspecte ale muncii minerilor. 
Astfel am făcut recenzii la căr
țile „Cartea minerului", „Manua
lul minerului", „Ora 6” sau con
ferințe cum ar fi „Cartea tehnică 
în sprijinul producției" și ajtele.

Toate aceste metode și forme 
pe care colectivul bibliotecii le-a 
folosit în munca cu cartea au dus 
la creșterea numărului de cititori. 
De la începutul anului și pînă în 
prezent au 
de cititori 
20.400 de

Desigur 
pînă acum 
sibilităților 
viitor vom 
metode și 
direa cărții

iar 
bi- 
în

o mînă de 
acțiunilor, 

și alții. In 
„duminicii 
preocupare

fost înscriși peste 1340 
care au citit aproape 
volume.
că rezultatele obținute 
nu sînt la nivelul po* 
pe care le avem. Pe 
căuta să găsim noi 

forme pentru răsptn- 
în rîndul unui număr 

din ce în ce mai mare de oameni 
ai muncii.

BODA ELENA
bibliotecară, clubul minier Lonea

Я1L 
de Teofil Bușeean 

bătrînul țăran muncitor, înimoș, 
cu bogate resurse sufletești și 
mult bun simț.

Jean Tomeșcu, în rolul lui 
Oancea (președintele gospodă
riei colective) a adus în lumina 
rampei frămîntăriie omului onest, 
dorjnța lui de a face ca lucrurile 
să meargă mai bine. Actorul a 
dovedit iscusință în redarea sen
timentelor ce le înceartă perso
najul în diferite prilejuri: su
părările sale în fața tendințelor 
rudelor de a se sustrage de la 
muncă, descurajarea în fața ame-

seeeeoeooeeeooooooeaeeoeeeeeoe»

Cronica teatrală

Ultima premieră a Teatrului 
de stat din Petroșani în această 
stagiune a fost comedia de ac
tualitate „Neamurile" de Teofil 
Bușecan.

In decursul desfășurării acțiu
nii, autorul urmărește procesul 
de transformare din conștiința 
oamenilor, lupta dintre mentali
tățile vechi, ce mai dăinuie ici- 
colo și morala nouă, care biruie 
trecutele deprinderi.

Acțiunea piesei se petrece în 
cadrul unei gospodării agricole 
colective, unde treburile nu merg 
tocmai bine. De
și mai toți colec
tiviștii muncesc 
cu rîvnă, 
președintele 
neintenționat,
activitatea colectivei se ivesc 
neajunsuri. Acestea sînt deter
minate de mentalitatea învechită 
a unora care socotesc că în vir
tutea faptului că sânt rude cu 
președintele au dreptul să bene
ficieze de bunuri nemuncite. Ast
fel, Sidonia, soția președintelui, 
crede că i se cuvin zile-muncă 
chiar dacă nu le efectuează, fra
tele său Toader se socotește în
dreptățit să folosească calul gos
podăriei colective în ințereșe per
sonale, lui Simion, cumnatul său, 
i se pare firesc să nu-și îndepli
nească în mod conștiincios sar
cinile ce-i revin.

împotriva „nemușagului", a a- 
cestei mentalități dăunătoare se 
ridică organizația de bază (tin 
gospodăria colectivă care, în 
frunte cu secretarul său găsește 
metodele corespunzătoare pentru 
a lichida aceste stări de lucruri. 
Pornind de la faptul că încre
derea în om, în forțele sale con
tribuie la întărirea răspunderii 
personale, atît Toader cît și Si
mion, primind munci corespun
zătoare aptitudinilor lor, își 
schimbă radical atitudinea față 
de muncă. Acțiunea unită a co
lectivului are un efect binefăcă
tor și asupra Sidoniei și a lui 
Pantelimon care, die asemenea, 
pornesc pe o cale nouă.

Este demnă de relevat* figura 
secretarului organizației de ba
ză, pe care autorul l-a creionat 
cu măiestrie, prezentîndu-1 ca pe 
un luptător viguros pentru bi
nele colectivului. Bine conturate 
sînt și personajele Sidonia, Oan- 
cea, moș Iov care constituie ca
ractere blni definite. Nu tn ă- 
ceeași măsură sint zugrăvite ti
nete elemente pozitive cum ar fi 
brigadierii Avram, Petru și Ani
șoaia.

Regia a valorificat textul bogat 
al piesei, crefnd un spectacol din 
care au rezultat ideile, faptul că 
munca cu omul este un factor 
esențial în educarea Iul.

Un personaj bine redat a fost 
moș Iov, interpretat de Justin 
Handoca. Cu mult umor 
țelegere, actorul a înfățișat pe

și În-

nințărilor soției 
sale, speranța la 
cuvintele pline 
dte înțelepciune 
ale secretarului 
organizației de 

bază și, în final, bucuria pentru 
izbînda obținută.

In polul lui Vasile, secretarul 
organizației de bază, a apărut ] 
Mircea Zabalon. Deși în linii ge
nerale actorul s-a integrat în roj, 
el a rămas deficitar în prezen
tarea . completă a aspectului mo
ral al personajului. Ar fi fost ne
cesar up joc din care să rezulte 
vigurozitatea personajului, dra
gostea lui față de colectiv și oa
meni, siguranța în acțiunile în
treprinse. Actorul h-а fost sufi
cient de convingător.

Actrița Elena Columbeanu, în 
rolul Sîdoniei, a izbutit o crea
ție meritorie, aducînd în lumina 
rampei cu umor tipul femeii, ci- 
călitoare, pentru care situerțțd. de 
soție de președinte nu înseamnă 
altceva decât un mijloc de a rea
liza beneficii. A mînuit cu iscu
sință replica, subliniind scenele 
semnificative. Unele apariții au 
fost însă zgomotoase.

O notă bună pentru interpre
tare merită și Milena Rizescu 
(Raluca) pentru siguranță și 
dezinvoltură, mai puțin pentru 
autenticitate. Cu multă pondere 
și-a realizat rolul Ana Niculescu 
(Tudorica) ale cărei apariții au 
stîrnit haz. Cu multă autentici
tate și-a interpretat rolul Traian 
Dăr.escu (Toader), fiind deosebit 
de convingător. George Doru 
(Simion), care în prima parte a 
dat personajului o pronunțată 
notă de ridicol, n-a izbutit să fie 
natural; în partea a doua însă a . 
fost în rol. Mihai Nițescu (Pan- 
telimon) ar fi izbutit o interpre
tare suculentă, dacă n-ar fi re-, 
cure la caricaturizarea persona
jului. Din această pricină rolul 
a apărut „lipit". Dintre cei trei 
brigadieri am remarcat jocul 
Măriei Iordache (Anișoaia), da? 
torită naturalețe!. Ioan Cristes- 
cu (Avram) și Dan Gibescu (Pe
tru) au fost liniari.

Scenografia semnată de Emil 
Moise a corespuns, mai puțin cos
tumele deoarece n-au fost armo
nizate.

У. FOLESI
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Cînd e un singur concurent, cine iese primul ? !\

MIHAIL DUMITRESCU

♦

♦
*
♦
♦

ineepind de săptămâna viitoare pe ecranul cinematografului 
„Al. Sabia" din Petroșani va rula filmul colorat „Bită, ieși din 
saci*1 — o producție ă studiourilor cehoslovace.
_ IN CLIȘEU: Un cadru din film.

In toată lumea s-a svonit că 
s-a purces a fi concurs, cum n-a 
mai fost văzut pe-acest pămînt, 
sub-naltul soare. S-au adunat din 
toată zarea cei mai destoinici 
privitori și cu binocluri și orni- 
oane s-au așezat, făcînd prin
soare pe fie ce alergător. Suna- 
t-au dangăte de clopot, cînd ju
riul mare s-a. ivit să hotărască 
pe cel care pe primul loc va fi 
ieșit. ч

Pe scenă și în toată sala i-o 
liniște de. pișe în ceață cînd pri
mul sol a apărut pe scena plină 
de verdeață. Stai frate că nu-i 
alergare nici fotbal dă-la bleste
mat să urli ca ieșit din minte 
pînă te doare la ficat, li arta I

• Artă-n a juca cum nici nu s-a
♦
♦
• de șea. Se-ntrec aicia dansatorii 
î din toate colțurile Văii... mai 

poți să știi care să fie, mai săl
tăreț ? mai acătării ? latări pe 
primii cum se-naiță de parcă-au 
gumă la picior, trîntind apoi ciz
ma de scenă de zici că-i numai 
un ficior. Halal instructor I Cu 
picioare crescute parcă drept din 
cap, nu spune — așa proverbul 
oare ? -„Unde îi cap“... și ăsta 
are

Stai, stai nu te pripi vecine, că 
fi a doua garnitură e tot la fel 
de săltăreață fi de precisă la 
măsură. Apoi fi ăștia au instruc
tor cu picioare bune fi nu se 
poate; primit fi-vor pe lista cea 
de terminare.

E greu de spus că doar vezi 
bine fi-a treia, fi-a patra roată

FOILETON

putut vedea — trei sute de pi
cioare svelte saltă in tact ușor

sint tot așa de pregătite că nu 
văd zău cine va fi ciftigător în 
dănțuit.

Și-n juriu, toți s-au zăpăcit: 
că n-au văzut în viața lor (și 
doar bătrîni îs în dansare) ca pa
tru garnituri să joace la fel ca un 
picior. „La nai instructorii de 
grabă, tus patru să se prezenteze, 
că nu-i fagii" Și sala toată 
în tăcere așteaptă ca să vadă care 
instructor e mai sprinten, mai 
lung-n picioare., iaci că vine-un 
băiețel dar, vai... brunet, slab 
și... prichindel.

— Cum ?! Tu singur frate, 
ești cel care, pregătit-ai de con
curs, patru formații dansatoare!?

— Da, da precum vedeți nu-i 
altul mai sprinten de cit nune.

Cu diplomă, cu artă și singur cu ♦ 
vechime. Instructori cu renume • 
au luat aste formații ca-n con- » 
curs cu mine să intre, să se-nal- J 
țe. Dar umd e Viloaică... cal £ 
mic, dar cu succes. Eu primul ies *■ 
într-una, că singur concurez, X

— Așa!\ Urra, bidie, dilema-n- J 
tiietății nu văd ca să mai fie. 
Cînd nu e în concurs de cît un ♦, 
concurent cine să iasă primul de- X 
cit... cel înțelept !? *

— Nu ! Rogu-vă din suflet nu 51 
mă clasificați. Făcînd aceasta dra- 
gă, cu banii vi jucați I La ăștia X1 
patru formații am două norme- *. 
jumate (unde așa ciubuc moi 
găsesc eu fîrtate !’). De o, cla.ifi- X 
câți pe una dintre ele, celelalte J 
trei mai plătesc— bătrînele? 1200 ■>- 
pe lună pierd, jumate plus o — 
normă, deci nu am nevoie de X, 
premii și diplomă.
\ Sărmanii dansatori I De luni - 

de zile joacă pentru acest con- X 
curs. Și iată ci acum, parcar fi J 
fost un curs, toți au același joc, j 
se mișcă toți la fel, de parcă ar X 
fi toți unul: Viloaică — numai * 
el. Și iată că-n concursul cu-n sin- * 
gur concurent, cum n-a mai fost * 
sub soare, Viloaică, clasat primtd X 
a fost totuși... absent. Xi

D MUGURE g
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Minerii din abatajul 10 C N ОТ A

Au trecut 8 luni de când bri
gada minerului Novac Ștefan de 
la sectorul IV al minei Lupeni 
lucrează in abatajul cameră nr. 10 
C. Față de alte locuri de muncă, 
abatajul cameră 10-C, situat pe 
Stratul 3, prezintă unele greutăți 
în exploatarea cărbunelui. O ne
glijență, o fisură în strat sau o 
mică surpare ar atrage după sine 
mari necazuri pentru sector. A- 
ceastă situație cere minerilor care 
lucrează aici o bună calificare și 
o atenție sporită.

Anul trecut, în luna octombrie, 
cînd conducerea sectorului TV A 
a încredințat abatajul lui Novac 
și ortacilor săii aceștia s au anga
jat să nu se facă de rușine.

— Ne vom strădui nu numai 
să realizăm planul dar să-l și de
pășim — au spus ei. Au pornit bi
ne chiar de la început. In primele 
două luni de lucru, depășirile în
registrate au trecut de 5 la sută, 
apoi s-au ridicat pînă la 8 la 

J sută. Mîndri de sarcina ce le-a 
fost, încredințată și dornici să se 
afirme ca mineri de frunte, mem
brii brigăzii nu se mulțumeau în
să cu asemenea rezultate.

Extragerea cărbunelui care 
realiza prin metoda camerelor 
ascendență nu a oprit pe șefii
schimb Bogdan Teodor, Corpodea 
loan și Hogman Ioan să organi
zeze lucrul tot mai bine în tim
pul orelor de producție. Văzîn- 
df^ 'străduința, maistrul miner 
Zeh ak Gheorghe a hotărît șă-i 
ajute.

se 
în 
de

tarea

La

niți fruqtași în întrecere? a între
bat el pe ortacii lui Novac.

— Vrejii! au răspuns bucuros 
minerii și s-au adunat in jurul 
maistrului, urmărind cu atenție 
vorbele. Discuția începută în mi
nă a fost continuată și la supra
față. După o săptămînă, 
ganizat o consfătuire cu 
menii din brigadă. Cu 
maistrului miner, au fost 
multe măsuri printre care 
care prevedea ca la schimb, lucrul 
să se preia din mers de către fie
care miner, ajutor miner sau va
gonetar. Schimbul Vechi să ajute 

la pregătirea aba- 
metnbru al brigă- 
de cîte o fază de 
reciproc cînd un 

în urmă cu preli- 
nici o abatere de la 

un indisciplinat în

ȘCOLARII
NU AȘTEAPTĂ

s-a or- 
toți oa- 
ajutorul 
stabilite 
și aceea

Vreți să sporiți productivi- 
muncii voastre și să deve-

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

De ce atita

pe cel următor 
tajului, fiecare 
zii să răspundă 
lucru. Ajutor 
schimb rămîne 
minarul, 
N.T.S., nici 
brigadă etc.

Aplicate în practică, rezultatul 
acestor măsuri nu s-au lăsat aș
teptat. Abatajul 10 C a devenit 
un loc 
da lui 
muncii 
proape 
trecerii, în dreptul aceleiași bri
găzi, cifre recent înregistrate oglin
desc depășiri de plan de 15—16 
la sută. Nu de mult timp, cu pri
lejul unui bilanț efectuat asupra 
rezultatelor obținute în întrecerea 
socialistă, brigada tovarășului No
vac Ștefan a fost evidențiată și 
declarată fruntașă.

Chiar și 
muncă din 
vac Ștefan 
înălțime.

de muncă model. In briga- 
Novac,

pe post a crescut cu a- 
o tonă, iar pe graficul in-

productivitatea

la cel mai greu loc de 
sector, ortacii lui No- 
s-au dovedit a fi la

A. NICH1FOREL

Anul acesta, în Valea Jiului șînt 
în construcție trei noi școli cu 
cîte 16 clase fiecare : la Petroșani, 
Lonea și Uricani. Odată cu înce
perea lucrărilor, între constructori 
și beneficiar — Secția de învă- 
țămînt și cultură a Sfatului popu
lar orășenesc — a fost stabilit 
și un grafic de predare a clădi
rilor respective. Astfel noua școa-s 
lă din Petroșani are ca termen de 
predare data de 30 iunie, școala 
din Uricani — 31 iulie, iar cea 
din Lonea care a fost începută 
mai tîrziu — 15 august.

Care este stadiul actual al a- 
cestor lucrări ? Ele sînt serios 
rămase în urmă, față de faza în 
care ar trebui să se găsească pen
tru a putea fi predate la terme- 
menele fixate. Astfel, școala din 
Pertoșani are o întîrziere de vreo 
lună și 
circa 1 
proape 
pus la

Starea aceasta de lucruri se 
torește faptului că tehnicienii 
conducerea șantierelor Petroșani 
și Lupeni au concentrat forțele de 
finisaj la blocuri, neglijînd aceste 
construcții școlare care sînt de 
primă urgență căci ele trebuie pu
se în funcțiune odată cu începerea 
noului an școlar, la începutul 
toamnei.

Tovarășii din conducerea Sec
ției de învățămînt și cultură tre
buie să analizeze cu atenție aceas
tă problemă, pentru a evita în 
toamnă surprizele neplăcute...

S. M.

jumătate, cea din Uricani 
lună, școala din Lonea a- 

3 luni (nici acoperișul 
ea 1).

nu-i

da- 
din

sfîrșitul anului trecut ex
ploatarea minieră Aninoasa a 
fost dotată cu 3 mașini tip G.N.L. 
de încărcat cărbunele. Condițiile 
tehnice existente în sectorul I au 
permis ca toate cele 3 mașini de 
încărcat ■ I fie ftîffotluse îh aba
tajele brigăzilor conduse de Sas 
Teodor, Mănăilă Vasile și David 
loan. Cum era și firesc, minerii 
s-au bucurat mult cînd au pri
mit ' mașinile de încărcat. Cu a- 
jutorul lor randamentele în aba
taje creșteau tot mai mult, a- 
jungîndu-se la 8 și chiar 10 tone 

J cărbune pe post. Deci minerii de 
\aici, întregul colectiv al sectoru

lui, aveau toate motivele să fie 
mulțumiți de folosirea mașinilor 
de încărcat.

Iată însă că de ctteva luni, în 
sectorul I din cele 3 mașini de 
încărcat doar una mai este fo
losită. Care-i motivul ? Nu mai 
există oare condiții tehnice pen
tru ele în sector sau minerilor 
nu le mai convine să le aibă la 
locurile lor de muncă ? Nici una, 
nici alta. Două mașini de încăr
cat nu mai sînt folosite din cau
za neglijenței conducerii secto
rului I, a exploatării Aninoasa 
Cît și a serviciului tehnic de la 
C.C.V.J. Este oare admis ca timp 
de peste două luni de zile după 
ce i s-a făcut revizia, una din-

nepăsare?
tre mașini să stea lîngă atelie
rul electric al minei supusă de
gradării, iar alta în bună stare 
de funcționare să zacă părăsită 
într-o transversală din raza sec
torului I ? Cum se justifică lâ 
mina Aninoasa îndeplinirea pla
nului tehnic? Oare pentru aceas
tă perioadă cele două mașini de 
încărcat n-au fost 
nicăieri ?

Dacă în sectorul 
pe mai departe cele
nu se ajungea în situația de a- 
cuma cînd planul la cărbune pe 
sector este mult rămas în urmă.

programate

I se foloseau 
două mașini,

---- о----

Mai multă atenție 
muncii cu cartea

In trimestrul I al acestui an, 1» 
biblioteca căminului cultural din 
Cimpa au fost înscriși 52 cititori, 
care au citit în această perioadă 
peste 150 de cărți și broșuri. In 
lunile aprilie și mai, tovarășa bi
bliotecară Iordache Elena a slă
bit munca cu cartea la Cimpa.

Ar fi de dorit ca pe viitor to
varășa Iordache să inițieze acțiuni 
pentru atragerea cititorilor, cuni 
ar fi spre exemplu recenzii, pre
zentări de cărți, seri literare și 
consfătuiri, pentru ca fondul de 
tiărți al acestei biblioteci șă fie 
citit.

la

B. RUȘAL1M
corespondent
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Adoptarea rezoluției Ceylonului, Libiei și R. A* U. !

Delegatul sovietic a dezvăluit I 
întreaga falsitate a cererilor re- i 
prezentanților Franței și Angliei ' 
de a „se da dovadă de cumpă
tare și răbdare", de a nu se aler- ■ 
ga în ajutorul poporului angolez ■ 
și de a nu se condamna guvernul 
Salazar. In actuala perioadă de 
eliberare a popoarelor — a spus 
V. A. Zorin — față de colonia
liștii portughezi nu trebuie să se 
manifeste indulgență și toleranță, 
ci hotărîre și intransigență.

In încheiere V. A. Zorin a ară
tat că deși proiectul de rezoluție 
al Ceylonului, Liberiei și R.A.U. 
nu este suficient de hotărît, dele
gația sovietică consideră posibil 
să-1 sprijine ca un prim pas mi
nim spre adoptarea de către Con
siliul de Securitate a unor măsuri 
urgente care să pună capăt răz
boiului colonial și evoluției peri
culoase a evenimentelor. Repre
zentantul sovietic a adus un a*1 
mend ament la acest proiect: la 
punctul care cere autorităților por
tugheze să înceteze imediat măsu
rile represive, să se adauge că 
Consiliul de Securitate condamnă 
războiul colonial împotriva po
porului Angolei.

Cu nouă voturi și două abți
neri (Franța și Anglia) a fost a- 
doptat proiectul de rezoluție al 
Ceylonului, ■ Liberiei și R.A.U. 
Hotărîrea Consiliului de Securi- 
țațe cere autorităților portugheze 
să înceteze imediat măsurile re
presive în Angola și amintește de 
obligația tuturor statelor de a res
pecta prevederile declarației cu 
privire la acordarea independenței 
țărilor și popoarelor coloniale, a- 
doptată de Adunarea Generală.

După încheierea ședinței, dele
gații Liberiei, Nigeriei și Ghănei 
s-au apropiat de reprezentantul 
sovietic, *i-au strîns mîna și î-au 
mulțumit pentru apărarea consec
ventă a drepturilor popoarelor care 
luptă pentru libertatea lor.

NEW YORK 10 (Agerpres)
La începutul ședinței din după- 

amiaza zilei de 9 iunie a Consi
liului de Securitate au luat cu- 
vîntul ciankaișistul și delegații 
S.U.A. și Angliei. Ei au încercat 
să prezinte în culori trandafirii 
guvernul fascist al Portugaliei și 
să împiedice Consiliul de Securi
tate să adopte măsuri eficiente 
pentru încetarea războiului colo
nial din Angola.

Deși reprezentantul american 
și-a exprimat regretul in legătu
ră cu înrăutățirea situației din 
Angola, el a cerut totodată Con
siliului de Securitate să nu se 
grăbească să adopte măsuri ho • 
tărîte și șă dea guvernului sala- 
zarist „un anumit timp pentru 
proclamarea și înfăptuirea unor 
reforme concrete în Angola**.

Luînd cuvîntul V. A. Zorin a 
spus că majoritatea vorbitorilor 
au arătat cu deplin temei că ac
țiunile Portugaliei în Angola 
constituie un război colonial ne
milos, că acest război afectează 
interesele nu numai ale poporului 
angolez, ci și ale tuturor popoare
lor și statelor africane, că desfă
șurarea în continuare a acestui 
război colonial nu poate să nu 
aibă consecințe grele pentru pacea 
și securitatea internațională. S-a 
arătat în modul cel mai just că 
numai folosindu-se de ocrotirea 
și ajutorul aliaților 
N.A.T.O., Portugalia 
posibilitatea de a duce 
boi de exterminare.

săi din 
a căpătat 
acest răz-

O propuner^ pentru I. С. 0.
ultima vreme transportul 

de călători între localitățile 
Jiului s-a îmbunătățit. Călă- 
apreciază cum se cuvine a-

In 
auto 

•Văii 
torii 
cest fapt. Ei au însă o propunere 
pentru conducerea I.C.O. Petro" 
șani care poate fi cu multă ușu
rință rezolvată și anume :

Odată cu schimbarea mersului 
trenurilor, acceleratul de la Bucu 
rești sosește în Petroșani în jurul 
orei 6,30 dimineața, adică exact 
în același timp cînd cursa auto 
Petroșani — Lupeni pleacă din 
Petroșani. Din această cauză cei 
care au de continuat drumul la 
Vulcan, Lupeni trebuie să aștepte

jumătateîn gară încă o oră și j 
pentru a merge cu trenul.

De aceea călătorii propun con
ducerii I.C.O. să Sthimbe ora de 
plecare a cursei în loc de 6,30 
la ora 6,40. Această'schimbare nu 
modifică сц nimic programul sta
bilit pentru, restul zilei. Avanta
jul ar fi dublu : călătorii ar avea 
imediat un mijloc modern de 
transport spre Lupeni, iar I.C.O. 
ar folosi autobuzul la capacitatea 
deplină (de multe ori acum acesta 
plecă în cursă cu 5—6 călători 
în majoritate salariați ai I.C.O.).

Pe dnd deci, soluționarea .aces
tei propuneri juste ?

t
v-

împotriva înarmării 
Germaniei occidentale 

cu arma atomică

C. MATEESCU

Printre zecile de blocuri ce se 
înalță semețe în noul oraș Uri
cani se găsesc, aproape în cen
tru, cele două cămine de tineret, 

“ cum 
locata-

burlacilor' 
numească

sau „căminele 
le place să le 
rii lor.

Pe tînărul strungar Marina 
Constantin l-am găsit în 
nr. 30 a căminului nr. 1. Aple
cat asupra unei cărți, citea cu a- 
tenție și, din cînd în cînd, nota 
ceva într-un caiețel de alături. 
Din aparatul de radio, așezat pe 
noptieră, se auzeau foarte încet 
frînturi de melodii. In cameră 
totul era amenajat cu gust. Pe 
jos covoare curate, paturile bine 
aranjate pe care strălucea albul 
imaculat al cearșafurilor.

Marina Constantin este strun
gar la atelierul mecanic al mi
nei uncte lucrează de 2 ani. Aici 
a fost repartizat în 1959 după 
absolvirea școlii profesionale din 
Lupeni. Acum este elev în clasa 
а ѴІП-а a școlii medii serale 
din Uricani.

In după-amiaza acelei zile a- 
vea teză la fizică. Tocmai ter
minase de recapitulat materia, 
la capitolul „Hidro și aerodina
mica**. De la el am aflat că din 
cei 8 strungari care lucrează la 
mină cinci Urmează școala medie 
serală. Capră Dan este elev în 
clasa a X-a la Lupeni, Stroie 
Florea, în clasa a iX-a, Stan 
Avram, în clasa a VIII a, la 
școala serală din. Uricani etc. 
„Sîntem brigada strungarilor se- 
raliști" mi-a spus el. Așa ne nu
mesc ortacii noștri la atelier.

camera

Cei doi colegi de cameră, Voi- 
culescu Ionel, lăcătuș la secto
rul.. V. și Voichițoju Emil, meca
nic de mină la sectorul II, erau 
în șutul de dimineață. Peste o 
oră trebuiau să vină și ei la că- 

’ min. Voiculescu Ionel a absolvit 
anul trecut școala profesională. 
La toamnă va intra și el la se
ral. Pînă atunci urmează cursu
rile de pregătire...

Să lăsăm pe Marina Constan
tin să mai repete odată materia

pentru teza de la fizică și să fa
cem cunoștință și cu alți locatari 
ai căminului nr. 1.

Pește tot, în toate camerele 
domnește curățenia. Covoare, cu
iere, perdele. In majoritatea ca
merelor se găsește cîte un aparat 
de radio iar la geamuri vaze cu 
flori, udate cu grijă de tinerii 
care locuiesc aici. '

Pe cei trei locatari ai camerei 
nr. 12, maiștrii mineri Buzicescu 
Ioan, Istrate Gheorghe și vago
netarul Almăjan Ioan nu i-am, 
găsit acasă. Erau plecați la șut. 
Dar ordinea care domnește în ca
mera lor, grija cu care este a- 
ranjat fiecare lucru și în gene
ral curățenia strălucește peste tot 
dovedește că și acești tineri se 
simt la cămin ca la ei acasă, 
că sînt gospodari.

Față în față cu căminul nr. 
1 se află căminul nr. 2. Aici, 
chiar la intrare, vreo cîteva bi-

delete (nu am reținut mărcile) 
stăteau frumos 
mai la o parte
Jawa stătea răbdătoare, aștep- 
tîndu-și stăpînul. Mai tîrziu l-am 
găsit și pe el. Se numește Ma- 
nolache Vasile și e ajutor mi
ner în brigada lui Nicolae’ loan. 
Se odihnea în camera nr. 5 (a 
fost în șutul de noapte).1 Moto
cicleta a cumpărat-o 
februarie. Acum se fălește tare 
mult cu Jawa lui de 175 cm3.

Și nu e singurul posesor de 
motocicletă. La cămin sînt mulți 
asemenea tineri. In camera nr. 
5, unde se odihnea Manolache, 
era aranjată într-un colț o eta
jeră cu căiți. 'E mica bibliotecă 
â camerei. Cele mai multe cărți 
sînt ale lui 'Costea Octavian, 
tehnician- la sectorul de aeraj. 
Dar și Vîntu Constantin și Ma
nolache Vasile au cărțile lor în 
această bibliotecă. Deci un colț 
literar colectiv. •* La întrebarea 
cum vă'simțiți ia?cămin? M»n<r- 
lache a trăspuns „Ca la noi a- 
oasă“. ■ 1 . . . .

Da? camere curate, - eu cărți, 
aparate de radio' sau flori au și 
locatarii ideala-nr. 6, 
și altele.:.

Același răspuns că 
la ei acasă bau dat 
tinerilor , din cămin . precum . și 
membrii comitetului de .cămin. 
„Ne simțim c.a la noi. acasă și 
de aceea ne străduim să păstrăm 
totul cu atenția și ,grija cu care 
agi păstra avutul nostru**.

aranjate. Ceva 
o motocicletă

prin luna

11, 16, 17

se .simt ca 
majoritatea

G. COTOȘPAN

LONDRA 10 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La conferința anuală de la Brid
lington (Yorkshire) a sindicatului 
național al muncitorilor din in
dustria de automobile care gru
pează 75.000 de oameni, a fost 
adoptată în unanimitate o rezolu
ție în care se spune că Anglia 
nu trebuie în nici un caz să fie 
de acord cu înzestrarea Germaniei 
occidentale cu arma atomică,

Participanții la conferință au 
cerut de asemenea „să înceteze 
instruirea trupelor vest-germane 
pe pămîntul Angliei‘! și au con
damnat în unanimitate 
baze pentru rachete 
k,Polaris" pe teritoriul

crearea de 
americane 
Angliei.

О------

Junta militară din Coreea de sud 
a interzis studenților 

și profesorilor să ia parte 
la viață politică

SEUL 10 (Agerpres), ’
Pupă cum transmite corespon

dentul din' Seul al agenției Asso
ciated Press, junta aflâtă la pu
tere a interzis studenților și mem
brilor corpului didpctic din Coreea 
de sud să participe la activitatea 
politică. ■ ...

In declarația dată publicității 
în legătură cu aceasta: se spune că 
studenții' „s-au .amestecat prea mult 
în viață publică, â țării** și că ,,în 
organizațiile studențești ideile co
muniste, precomuniste șî neutralis- 
te se bucură de o mare populari
tate".



STEAGUL ROȘU

Pacea poate fi cîștigată4=.M.T.D. sprijină lupta 
tineretului japonez pentru pace, 

independentă și democrație
BUDAPESTA 10 (Agerpres) 

— TASS transmite:
Secretariatul Federației Mon

diale a Tineretului Democrat a 
adresat o telegramă Ligii tine-, 
retului democrat japonez în care 
își exprimă aprobarea' în legătură 
cu protestul de masă al poporu- 
rului japonez și al tineretului 
din Japonia împotriva „Legii cu 
privire la interzicerea violențe
lor politice", menită să știrbeas
că drepturile democratice.

F.M.T.D. dbclară că se solida
rizează și că sprijină întrutotul 
tineretul japonez în lupta lui 
pentru pace, independență, demo
crație.

Declarația iov. Gus Hali, secretar general al P.C. din S.U.A

NEW YORK 10 (Agerpres)
Sub titlul „Convorbirile de la 

Viena arată că pacea poate fi 
câștigată", ziarul „The Worker" 
publică declarația lui Gus Hali, 
secretarul general al Partidului 
Comunist din S.U.A., consacrată 
întâlnirii dintre N. S. Hrușciov 
și J .Kennedy.

Pentru poporul american, se 
spune în declarație, această în- 
tîlnire trebuie să constituie încă 
o demonstrație infailibilă că 
Statelor Unite li s-au deschis o 
altă cale. Nu trebuie să promo
văm politica dezastruoasă a in
tensificării încordării, a echili-

Patrioții din Vietnamul de sud intensifică 
lupta împotriva dictatorului Ngo Dinh Diem

In Algeria și Franța continuă 
atentatele elementelor de dreapta

PARIS 10 (Agerpres)
Agențiile de presă anunță că 

elementele de dreapta au comis 
noi acte provocatoare împotriva 
reglementării problemei algerie
ne. In diferite puncte ale Alge
riei au continuat atentatele cu 
bombe provocând victime în rîn- 
dul populației algeriene. France 
Presse informează că și în Fran
ța, la Marsilia, au fost înregis-

trate asemenea explozii. Sediul 
federației din departamentul Bou- 
ches-du-Rhone al Partidului co
munist a fost avariat de explo
zia unei bombe de tipul celor 
folosite de organizațiile ultra- 
colonialiste. O explozie similară 
a fost înregistrată tot la Marsi
lia la sediul ziarului progresist 
„Provence Nouvelle".

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

Jumătate din teatrele 
existente acum 30 de ani

NEW YORK 10 (Agerpres)
Ziarul ;,New York Times" pu

blică date privind situația grea în 
care se află teatrele newyorkeze 
ca urmare a creșterii impozitelor 
și taxelor federale. |

„In ultimul an, arată ziarul, 
stagnarea de pe Broadway a atras 
atenția asupra dificultăților econo
mice ale teatrelor. Au fost pre
zentate multe propuneri ;,salva
toare", însă nimic nu a fost sal
vat, nici măcar prestigiul. Broad- 
way-ul continuă să se îndrepte spre 
sezonul cel mai dezastruos pe care 
l-a cunoscut vreodată — atît din 
punct de vedere artistic cît și din 
punct de vedere financiar". Din

cele 46 de spectacole prevăzute 
pentru actualul sezon, arată zia
rul, numai șase sau opt își vor 
putea acoperi investițiile. „Aceasta 
înseamnă că 83 la sută din spec
tacole vor înregistra eșecuri. Tre
buie menționat că din cele 636 
de spectacole produse de Broadway 
în ultimele 1?. sezoane, 74 la sută 
s-au soldat cu eșecuri financiare. 
Orice povară financiară suplimen
tară impusă unui teatru duce ra
pid la desființarea acestuia". Po
trivit datelor publicate de ziar 
t,în prezent tn New York au ră
mas jumătate din numărul teatre
lor existente acum 30 de ani“-.

CRONICA EVENIMENTELOR
i La o săptămînă după întreve
derea de la Viena dintre N. S. 
Hrușciov și J. Kennedy, rezultatele 
acestei importante întâlniri încep să 
fie privite prin prizma modului în 
care se conturează perspectivele-e- 
voluției principalelor probleme dis
cutate.

In această săptămână; zi de zi, 
în ziarele din întreaga lume au 
apărut articole și declarații ale 
unor oameni politici care salută 
reluarea dialogului Est-Vest la cel 
mai înalt nivel și își exprimă spe
ranța că vor urma tratative con
crete în problemele cheie ale re
lațiilor internaționale. Cu o deo
sebită atenție au fost urmărite 
pretutindeni reacțiile din Uniunea 
Sovietică și Statele Unite; marile 
puteri ai căror conducători s-au 
întîlnit la Viena și de care de
pinde în cea mai mare măsură pa
cea mondială. «Aprobînd rezulta
tele întilnirii, scrie ziarul «Prav
da" în articolul său de fond in
titulat «O întâlnire utilă"; oame
nii sovietici, la fel ca și toți lup
tătorii pentru pace din întreaga 
lume își exprimă speranța că du
pă dialogul de la Viena vor trebui 
să urmeze măsuri concrete în 
numele păcii îndreptate spre în
sănătoșirea întregii situații inter
naționale". După cum era și de 
așteptat, toate declarațiile făcute 
în aceste zile de oameni de stat 
sovietici, toate articolele consacrate 
tratativelor de la Viena, sublinia
ză în primul rînd importanța tra- • 
tativelor ca mijloc de rezolvare a 
litigiilor și atribuie recentei întil-

niri o mare importanță din acest 
punct de vedere.

In Statele Unite se- înregistrează 
două atitudini opuse față de m- 
trevedereacHrușciov—Kennedy. Co
rul celor care își manifestă satis
facția in legătură cu perspectivele 
de îmbunătățire a «elațiilor dintre 
S.U.A. $i U.R.’S.S. cuprinde voci 
dintre cele mai -diverse. El este 
format din milioane de americani 
simpli, țlintre care unii și-au ex
primat gîadurile prin scrisori tri
mise ziarelor americane, din sena
tori și membri ai Camerei Repre
zentanților; din ziariști cu presti
giu internațional. Ea polul opus 
se agită gălăgios și din păcate 
destul de puternic grupul celor ce 
doreau ca președintele Kennedy 
să se întoarcă de la Viena „cu 
mîinile dezlegate", adică gata pen
tru p reluare a vechii și neferi
citei «politici de forță". ReferiQ- 
du-se la unii dintre acești tobo
șari ai «războiului rece", ziarul 
;,New York Times" scria vineri 
într-un editorial: «Atitudinea de 
echilibristică în pragul războiului 
adoptată de senatorul republican 
Dirksen, de Halleck; membrul al 
Camerei Reprezentanților și de alți 
lideri ăi Partidului republican; esk 
te primejdioasă. ...Cel mai nega
tiv dintre toate sfaturile formula
te de unii republicani este acela 
ca Statele Unite să 
cheltuiala de energie 
implică purtarea de 
Uniunea Sovietică".

Problema laoțiană 
gura în care cei doi președinți au 
căzut de acord asupra-căilor de

renunțe la 
pe care o 

tratative cu

a fost sin*

bristicii în pragul războiului și 
agresiunii, politică dusă de mo
nopoluri, se subliniază în decla
rație.

înainte de a pleca la Viena, 
se arată mai departe în declara
ție, președintele Kennedy a a- 
mintit că în prezent în lume 
există un nou raport de forțe. 
Dar nu este suficient să vorbim 
despre aceasta. Este necesară o 
politică realistă, bazată pe în
țelegerea acestei situații. Este ne
cesar să se dea noi instrucțiuni 
reprezentanților S.U.A. la confe
rința pentru Laos precum și să 
se revizuească politica americană 
în problema Berlinului, 
mod corespunzător 
ruație.

Este în interesul 
menirii ca noi să
tălia pentru pace — pentru coe
xistența pașnică, pentru o poli
tică de neamestec în treburile 
altor țări, pentru dezarmarea 
nucleară și generală.

într-un 
cu noua si-

securității o- 
cîștigăm bă-

!
♦

SAIGON 10 (Agerpres)
In Vietnamul de sud ia o tot 

mai mare amploare lupta împo
triva politicii reacționare a dicta
torului Ngo Dinh Diem. In ul
timul timp, într-o serie de pro
vincii din această țară au loc 
mari demonstrații, în cadrul că
rora participanții cer anularea 
tuturor acordurilor încheiate în 
cursul recentei vizite a vicepre
ședintelui S.U.A., Johnson, în 
Vietnamul dte sud.

Aceste acorduri, după cum se 
știe, sînt îndreptate spre extin
derea actelor teroriste ale guver
nului sud-vietnamez pro-ame- 
rican împotriva mișcării demo
cratice din țară.

Frontul Național de Eliberare 
a Vietnamului de Sud a adresat 
Consiliului Mondial al Păcii și 
Secretariatului permanet al Con
siliului de solidaritate al popoa
relor din țările Asiei și Africii 
telegrame în care atrage atenția 
asupra situației tot mai critice 
create în țară datorită interven
ției S.UA.

Pe de altă parte, după cum a-

nunță agenția patrioților sud- 
vietnamezi — „Eliberarea", si
tuația economică din această 
tară este catastrofală. Foametea 
face ravagii în numeroase pro
vincii. Deportarea în masă a ță
ranilor, recrutarea tineretului în 
armată, represiunile și arestările 
— toate acestea au făcut ca a- 
nual zeci de mii de hectare de 
pămînt să rămînă necultivate.

In aceste condiții, anunță a- 
genția, s-au înmulțit acțiunile 
de protest ale țăranilor, acțiuni 
care se încheie adesea prin cioc
niri armate cu poliția și armata 
lui Ngo Dinh Diem.
------  ----- O----- 4

Educația crimei 
și violenței

WASHINGTON 10 (Agerpres) 
După cum anunță agenția U- 

nited Press International, preșe
dintele subcomisiei Senatului pen
tru problemele delicvenței juve
nile, Thomas Dodd a acuzat pos
turile de televiziune din Statele 
Unite pentru programele lor care 
abundă în prezentarea de specta
cole despre crime, violențe și bru
talități. „El, relevă agenția,- 
rut celor care întocmesc progra
mele televizate să arate de 
ce numărul filmelor despre vio
lențe a crescut atît de mult".

Referindu-se la această proble
mă. dr. Ralph Gary, profesor de 
psihologie la Universitatea din 
Boston, a declarat că „prea multe 
filme sugerează că bunătatea ca
racterului nu este suficientă pen
tru a face față problemelor ce le 
ridică viața. Problemele vieții sînt 
rezolvate în aceste filme prin mij
loace violente, și rezultatele tnei 
astfel de educații se pot vedea de
ja. Banii și puterea sînt prezen
tate ca țeluri pentru care trebuie 
să lupți. Noblețea și considerația 
sînt aproape excluse din filme".
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Situafia tragică a țăranilor greci
Un jandarm a ucis pe țăranul sărac Rupakis 

pentru că nu și-a plătit impozitul

de drepturi а multor milioane 
de țărani greci.

Fostul prim-ministru, Papan- 
dreu, a declarat că agricultura 
Greciei trece printr-o criză, iar 
situația țăranilor este extrem 
de grea. Țăranii sînt copleșiți 
de datorii, „actualul guvern îi 
duce la sapă de lemn". Crește
rea șomajului, emigrația, scă
derea venitului național — iată 
rezultatele politicii economice 
falimentare a actualului gu
vern.

Potrivit datelor oficiale, îrt 
prezent în Grecia există trei mi
lioane de „săraci**, adică de 
cerșetori, mai ales țărani. Pînă 
și Confederația Generală a 
Muncii din Grecia, care se a- 
flă sub controlul guvernului, a 
recunoscut că în Grecia „mun-

ATENA 10 (Agerpres) — 
TASS transmite:

In apropiere de Arta un jan
darm a ucis cu un foc de re- 
vorver pe țăranul sărac Ru
pakis.., tată a trei copii, nu
mai pentru faptul că acesta nu 
și-a putut plăti o datorie de 180 
drahme (36 lei).

Guvernul poartă o grea 
pundere 
Rupakis, 
burghez

Ziarul 
к soarta lui Rupakis o pot avea 
! multe familii de țărani din Gre- 
; ci a, deoarece aproape nu există 
țărani care să nu fie datori 

! băncilor și cămătarilor.
Asasinarea lui Rupakis a a- 

' tras din nou atenția opiniei pu
blice asupra mizeriei și lipsei
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răs- 
pentru asasinarea lui 
scrie cunoscutul ziar 
„Eieftheria".
„Avghi" subliniază că
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ca este marfa cea mai ieftină". ■*

SĂPTĂMÎNII
rezolvare. Toată, lumea spera că, 
în zilele imediat următoare; confe
rința de la Geneva se va încheia 
printr-un acord care să asigure 
pacea într-un Laos neutru. Deo
camdată însă, lucrurile nu au evo
luat in această direcție din pricina 
atitudinii inexplicabile a puterilor 
occidentale (inclusiv S.U.A.). Pu-. 
nînd din nou pe tapet în mod 
nejustificat chestiunea încetării fo
cului; creînd falsul „caz Padong", 
reprezentanții acestor puteri au re
fuzat pur și simplu în această săp- 
tămînă să continue tratativele. De 
la sosirea lor la Geneva; reprezen
tanții autorizați ai poporului lao
țian, prințul Suvanna Fumma și 
prințul Sufanuvong, ca și conducă
torul delegației sovietice, A. A. 
Gromiko, care, spre deosebire de 
secretarul de stat al S.U.A. Dean 
Rusk, s-a înapoiat la conferință; au 
depus eforturi susținute pentru a 
scoate tratativele din impas. Presa 
americană de vineri dimineața in
formează că este posibil ca înce- 
pînd de luni delegațiile occidenta
le să renunțe la obstrucție și să 
ia loc din nou la masa tratative
lor. Reglementarea definitivă a 
conflictului laoțian va fi prima 
piatră de încercare a bunei cre
dințe americane după Viena.

Problema germană. Singuruf lu
cru pozitiv realizat în această pri
vință a fost începerea discuției 'și 
manifestarea dorinței de a o conti
nua pe alte căi. Poziția neconstruc
tivă a părții americane a făcut 
cu neputință pînă acum realiza
rea unui acord în problema uni
ficării Germaniei sau măcar în

pioblema mai acută a statutului 
Berlinului occidental., ‘

Problema încetării experiențelor 
nucleare. Adoptarea undi hntăriri 
în această privințS este îotîrziată 
de obstrucția americano-britanică 
în privința componenței organului 
de control. Experiența concludentă 
a organizaților internaționale ad
ministrate de așa-ziși neutri care 
în probleme esențiale au adoptat 
întotdeauna hotăriri în avantajul 
Occidentului a determinat Uniunea 
Sovietică să stăruie pentru crearea 
unui organism executiv tripartit. 
;,Vorbind obiectiv; scria în legă
tură cu aceasta ziaristul american 
F. Stone, această cerere se dato- 
rește cel puțin parțial faptului că 
pînă în prezent rușii au fost în 
permanență în minoritate în toate 
prganizațiile internaționale contro
late de noi... Și iată că în prezent, 
la tratativele cu privire la înceta
rea experiențelor nucleare începem 
să simțim urmările acestei ac
țiuni".

Pentru moment poate fi con
semnat ca un fapt pozitiv recenta 
declarație a președintelui Kennedy 
din care reiese că Statele Unite 
nu au acum intenția de a reîncepe 
experiențele nucleare. Acest lucru 
este însă departe de a fi suficient 
avînd în vederea că unul din prin
cipalii parteneri ai S.U.A., Fran
ța; nu se consideră legată de mo
ratoriul actualmente în vigoare și 
continuă experimentarea bombelor 
atomice și mai ales avînd în ve
dere necesitatea de a se pune capăt 
cît mai grabnic coșmarului pe care 
îl constituie pentru întreaga ome
nire posibilitatea reînceperii aces
tor experiențe pe scară largă.

FELICIA ANTIP
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PROGRAM DE RADIO
12 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică distractivă, i
9.30 Tinerețea ne e dragă, 10,10-? 
Din folclorul popoarelor, 11, 
Duete și scene din opere în in
terpretarea soliștilor noștri, 12,15 
Emisiune literară, 13,05 Muzică 
populară din Ardeal, 14,30 Mu-, 
zică ușoară, 15,10 Orchestre de 
muzică populară românească,
17.30 Vreau să știu, 18,00 Muzi
că ușoară romînească, 18,30 Pro
gram muzical 
producție din 
cultură, 19,00
20.30 Muzică 
ită la chitară, 
dio, 21,32 Din comoara folcloru
lui nostru. PROGRAMUL II. 
12,10 Muzică . populară romî
nească și a minorităților națio-, 
riale, 12,40 Cântece marinărești, 
13,20 Muzică de estradă de com
pozitori din țări socialiste, 14,30 
Melodii populare românești, 15,00 
Muzică din operele lui Moniuszko, 
15,35 Potpuriuri de muzică u- 
șoară, 16,30 Vorbește Moscova 1 
18,05 Concert de muzică din o- 
perete, 19,40 Muzică populară 
romînească, 20,30 Garnet de? re
porter: „Strada noastră", 21,30 
Aspecte de la recitalul literar 
muzical: „Mihai Eminescu" (II).

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

distractivă, i

pentru fruntași în 
industrie și agri- 
Almanah științific, 
ușoară interpreta- 

20,50 Tribuna Ra-

CINEMATOGRAFE
12 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Volga-Volga; AL. SA» 
HIA; Drumul spre înalta socie
tate; PETRILA: Aveau 19 ani; 
ANINOASA: Ursul alb; VUL» 
CAN : Șeful de gară; CRIVIDIA: 
Torentul; LUPENI: Discipolul 
diavolului. (Responsabilii cine- 
matografelor Lonea și Uricani 
n-au trimis programarea filme-, 
lor pe luna iunie).
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