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Citiți în pagina IV-a:
• Recepția -în cinstea absolve nților academiilor militare ale 

forțelor armate ale U.R.S. s.
• Un film consacrat celui mai mare eveniment din istoria o- 

merririi.
• Deși a acej 
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t convocarea1 parlamentului congolez, Kasavubu 
йёйе caffe să tacă cu neputință reluarea lucră-

Din activitatea feroviarilorFRUNTAȘI J 
|DE PE ȘANTIERE I

4Maftei Constantin, șef echipă 
de instalatori caloriferiști, 

șantierul 7 Lupeni.

Feroviarii din Petroșani des
fășoară o rodnică activitate pen
tru asigurarea unei bune func
ționări a traficului pe calea fe
rată. Eforturile lor sînt îndrep
tate în special spre îndeplinirea 
și depășirea volumului de trans
port, reducerea orelor de stațio
nare și manevră, economisirea 
combustibilului convențional și 
repararea la timp a vagonetelor.

Iată cîteva din realizările ob
ținute în această direcție de că
tre ceferiștii din Petroșani.

e-

învățăminte! de stat 
in discuția deputății or

De la începutul anului și pînă 
în prezent Ia Depoul G.F.R. Pe
troșani s-au realizat economii de 
combustibil în valoare de peste 
800:000 lei.

Kiss Alexandru, zidar, șan
tierul 6 Petroșani.

Economii de combustibil 
convențional

Obținerea de cît mai mari 
conomii de combustibil conven
țional este una din preocupările 
de seamă ale echipelor de meca
nici de la Depoul C.F.R. Petro
șani. In luna iunie, pe întregul 
depou s-a realizat o economie de 
peste 600 tone de combustibil 
convențional. Cu cantitatea de 
combustibil economisit în -acest 
iimp.se pot remorca 110 trenuri 
de marfă pe distanța Petroșani— 
Simeria și retur. Cele mai bune 
rezultate le-au dobîndit echipele 
mecanicilor de locomotivă Bogă- 
țeanu Nicolae, Marcu Aurel, Că- 
tuțoiu Ioan, Tripon Nicolae și 
Șleth Carol Aceștia, folosind 
forța vie a mașinilor, au econo
misit 23—40 tone.de combuști.-_ 

convențional.
«
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Hărănguș Ariton,, șef de ей î 
chină instalatori electrici, î 

șantierul 7 Lupeni. .
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Angajamentele 
îndeplinesc cu cinste

Aținerii de la Uricani luptă cu 
însuflețire pentru îndeplinirea 
sarcinilor de producție și a an
gajamentelor. In luna aceasta, 
pînă la data de 7 inclusiv, pe 
baza unei productivități sporite 
a muncii, ei au extras peste pla
nul prevăzut de producție 1012 
tone de cărbune. In fruntea în
trecerii se află sectorul I care 
are un plus de 587 tone de căr
bune. Producția extrasă peste 
plan de la începutul anului este 
de 28.000 tone de cărbune față 
de 30.000 de tone cît este anga
jamentul anual. Se poate spune 
deci că angajamentele luate de 
minerii de la Uricani se înfăp
tuiesc cu cinste, ei situîndu-se 
în același timp în fruntea luDtei 
pentru calitate, avînd cel maî 
redus procent de cenușă în căr
bune față de cel admis, în com
parație cu celelalte mine din Va
lea Jiului. :

Preparatorii din Lupeni raportează 
noi realizări în muncă

Muncitorii și tehnicienii pre- 
parației Lupeni raportează obți
nerea unor însemnate realizări 
în îndeplinirea sarcinilor și a 
angajamentelor asumate în în
trecere In primul semestru al 
acestui an ei au depășit planul 
la producția netă cu 8,1 la sută, 
au recepționat în plus cu 4,2 la 
sută mai mult cărbune și au 
livrat centralelor siderurgice cu 

. 7,2 la sută mai mult cărbune 
• cccsificabil față de prevederile 
planului. In ce privește îmbună
tățirea indicelui de recuperare a

cărbunelui, rezultatele 
sînt de asemenea bune, 
rarea producției globale 
bune s-a îmbunătățit cu

La timp și în bune condițiuni

Colectivul atelierului de zonă 
Petroșani1 este mic. Gii toate a- 
cestea, realizările pe care el le 
obține în muncă sînt mari, im
portante. In cursul lunii trecute, 
muncitorii dte aici și-au depășit 
sarcinile de plan cu 7 la sută, au 
sporit productivitatea muncii cu 
5 la sută față de cea planificată 
și au redus prețul de cost cu 3 
la sută. In acest timp ei au ob
ținut succese frumoase la repa
rarea în bune condițiuni și la 
timp a vagoanelor de cale ferată. 
In numai 28 de zile din luna 
iunie au fost efectuate reparații 
la un număr de 188 vagoane de 
marfă. S-au evidențiat în mod 
deosebit lăcătușiii Gălățean Du
mitru, Godeanu Ioan, Colceru 
Nicolae, tîmplarii Benchea loan, 
Voica Serghie și alții.,

de

Pentru îndeplinirea 
angajamentelor

Muncitorii de la revizia 
vagoane Petroșani obțin rezul
tate frumoase în lupta pentru 

'îndeplinirea angajamentelor' asu- 
—i—mate în întrecere. In fiecare lu- 

eă care a trecut din acest an, 
colectivul reviziei și-a depășit 
planul de producție în medie cu 
peste 3 la sută. Productivitatea 
muncii a crescut cu circa 20 la 
sută față de plan.

Prin reviziile efectuate la timp 
și de calitate, numărul vagoa
nelor defecte s-a redus cu peste 
60 la sută, fapt care a contribuit 
în mare măsură la buna desfă
șurare a transpotrului pe calea 
ferată.

obținute 
Recupe- 
de căr- 

2 la 
sută. Numai la cărbunele spe
cial indicele de recuperare a cres
cut in acest an cu 0.8 la sută.

O contribuție importantă la 
obținerea acestor realizări au 
adus-o muncitorii din schimbu
rile și echipele conduse de En- 
ciu Gheorghe, Ionici Adrian, 
Gyorgy Ștefan, Drotzinger An
drei, Dâscălu Ștefan și alții din 
secțiile separare, spălare, flota- 
ție și întreținere.

Cea de a V-a sesiune a Sfatu
lui popular al orașului Lupeni 
a analizat de curînd felul în ca
re s-a desfășurat învățămîntul 
de stat în orașul Lupeni precum 
și măsurile care trebuie luate 
pentru anul viitor.

Cu acest prilej a fost prezen
tat în fața sesiunii de către de
putatul Lorintz Francisc, direc
torul școlii nr 1 — secția ma
ghiară — un referat asupra des
fășurării muncii instructiv-edu- 
cative pe anul școlar recent în
cheiat. Atît referatul cît și par- 
ticipanții la discuții au scos în 
evidență faptul că sub îndruma
rea comitetului orășenesc de 
partid și a sfatului popular șco
lilor le-au fost create toate con
dițiile didactico-materiale. Astfel, 
școlile au fost dotate cu mobi
lier nou, au fost triate și repa
rate materialele didactice, toate 
clasele au fost renovate și zu
grăvite. Școlilor le-au fost re
partizate fondiuri pentru desfă
șurarea în bune condițiuni .a în- 
vățămîntului.

Prin redeschiderea școlii de 7 
ani din colonia Ștefan, a fost 
rezolvată o problemă destul de 
importantă, problema spațiului 
școlii medii unde își desfășoară 
activitatea și cursul seral.

O latură a muncii. educative 
care a preocupat corpul didac
tic a fost și urmărirea elevilor 
acasă, în familie,- prin vizite, a- 
supra felului cum respectă regi
mul de zi, cum rezolvă proble
mele și își învață lecțiile.

In orașul Lupeni funcționează 
o școală de 4 ani, 4 școli de 7 
ani, o școală medie de zi, o 
școală medie serală și școala 
profesională în care au fost cu
prinși 3.409 elevi. Vorbitorii au 
apreciat că față de anul trecut, 
procesul de promovați a crescut 
cu mult. Faptul îmbucurător este 
că din cei 338 elevi înscriși la 
școala serală au promovat în a- 
cest an 264 elevi.

Printre profesorii și învățăto
rii care au obținut rezultate bu
ne în procesul de învățămînt în 
anul încheiat recent, se numără 
Florescu E., Boynoczki E., Ciucu

Aurelia, Goja Veronica^ 
Maria,
Elena, 
Maria, 
cule seu 
Aldica

Groza 
Dudas Olivia-, Cernăianu 
Tcttileanu Emil, Nedelcu 
Nereanțu Valentina, Voi- 
Margareta, Surcel Maria, 
Aurelia și alții.

In cuvîntul 
Cristea Aron, 
profesionale a spus printre al
tele : „Este necesar ca un număr 
cît mai mare die elevi care ter
mină 7 clase să fie îndrumați 
spre școala profesională".

Pentru anul școlar viitor, Co
mitetul executiv al Sfatului 
popular orășenesc Lupeni a luat 
încă de pe acum măsurile ne
cesare pentru desfășurarea în 
bune condițiuni a procesului de 
învățămînt. Astfel, au început 
deja reparația și zugrăvirea șco
lilor, se vor lua unele măsuri 
pentru mărirea spațiului școlar, 
se vor organiza din timp ore de 
meditații pentru elevii corigenți 
etc.

In toamnă, deputății se vor a- 
duna din nou pentru a discuta 
felul cum a fost îndeplinit pla
nul stabilit acum și ce mai tre
buie făcut.

său, deputatul, 
directorul școlii

A. MICA 
corespondent

Brigadă fruntașă 
pe sector

Intre brigăzile miniere din ca
drul sectorului IV de la mina 
Petrila se desfășoară o vie. în
trecere pentru câștigarea drape
lului de brigada fruntașă pe sec
tor; с In luna trecută această dis
tincție i-a revenit brigăzii de ti
neri mineri conduse de Cardoș 
Gavrilă care s-a situat în frun
tea întrecerii pe sector. Lucrînd 
în abatajul cameră nr. 1 est a- 
ceastă brigadă, din care fac par
te minerii Hangan Aurel, Miti- 
telu Nicolae, Glaga loan și alții, 
a extras peste plan 201 tone de 
cărbune de bună calitate. Ran
damentul obținut este de 5,03 
tone cărbune pe post, față de 
4,04 tone pe post cît avea pla
nificat.
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Pață de înfățișarea sa tristă 
din trecut, Vulcanul zdelor noas
tre pare de nerecunoscut. Noul 
cartier format din buchetul de 
blocuri moderne din centrul ora
șului se întinde tot mai mult 
de-a lungul localității. In aceas
tă primăvară acest buchet s-a 
îmbogățit: au apărut noi blo
curi. Unul dintre ele, blocul A, 
și-a primit gazdele cu o lună 
în urmă, bloctd В, a fost recep
ționat de cîteva vie. Și la feres
trele acestuia, ca de altfel și la 
cele locuite mai demult, vor apa
re glastre cu mușcate.

Sînt pe terminate și celelalte 
blocuri. In jurul și în interiorul 
lor e un adevărat furnicar de oa
meni. Cu deosebită intensitate se 
lucrează mai ales în interiorul 
blocurilor: se finisează tencuia
la, se montează ușile, geamurile. 
Cu multă migală muncesc mai 
ales zugravii. Ei sînt aceea care 
spun ultimul cuvînt în finisarea 
interioară a apartamentelor.

...Ne aflăm pe una din scările 
blocului C care urmează să fie 
predat în curînd. Această scară e 
denumită „scara etalon', denumire 
ce i-a fost dată de constructori 
cu o semnificație deosebită în 
privința ridicării continue a cali
tății finisajelor. „Scara etalon1 
este o inițiativă. In tdtimele luni 
problema calității lucrărilor de 
construcții, a finisajelor îndeosebi,

0000000000000000000000000000000000000000-00
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IN MESERIE
a constituit 
importanță 
Rezultatele, 
tot nu mulțumeau. Putem face 
mai mult! — și-au zis construc
torii. Și într-o consfătuire de 
producție a șantierului s-a făcut 
propunerea ca una din scările 
noului bloc să fie etalon pen
tru viitoarele blocuri în privința 
calității finisajelor. Astfel s-a 
născut inițiativa scării etalon. 
Toate lucrările, de la zidărie pî
nă la tencuieli și instalații, au

un obiectiv de -primă 
pentru constructori, 

deși înseninate, parcă

■ Ин

fost executate la timp și de bu
nă calitate, pe măsura cerințelor 
ce se pun la o lucrare model. 
Executarea finisajelor a fost în
credințată celor mai bune echipe 
de zugravi și tîmplari. Printre a- 
cestea lucrează și echipa de zu
gravi condusă de Madaras losif. 
Misiunea acestei echipe, în mare 
măsură e terminată. Cu excepția 
ultimului etaj toate apartamentele 
scării au fost zugrăvite.

Aceste apartamente, ca de alt
fel întregul bloc, vor fi predate 
peste două săptămîni. Cei care le 
vor locui, fie mai mult sau mai 
puțin pretențioși în ale zugrăvi - 
tului, vor exclama la primii lor 
pași în noul lor cămin cu admi
rație : foarte frumos l Pereții
noilor apartamente, ai fiecărei
camere cît și bucătăriei, sînt zu
grăviți într-adevăr cu mult gust. 
In fiecare cameră te întîmpină 
un adevărat joc de culori cu 
verse nuanțe. Intr-o cameră, 
un fond albastru ca azurul 
rului, figurile trase cu rol 
culoare argintie strălucesc ca 
zele soarelui pe întinsul mării, în 
altă cameră un fond portocaliu 
se îmbină cu linii de nuanță ver
zuie. In fiecare cameră culorile 
pereților au fost combinate cu 
măestrie dînd camerelor un colo-

I. DUBEK
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Unul din blocurile care urmează- ..-------------------------------------
a fi dat în folosință în curînd. (Continuare în pagina 3-a)
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STEAGUL ROȘU

fa cttrînd fie ecntnttl cinematografului „Al. Sabia"

SE PREGĂTEȘTE 
UN NOU SPECTACOL

Instantanee petroșănene

ввLa ordin.
Intre 10—14 iulie a.c., pe ecra

nul cinematografului Al. Sahia din 
Petroșani va rula filmul „La ordin, 
să trăiți !“ o producție a studiou
rilor maghiare. Filmul are un pu
ternic caracter demascator al oro
rilor războiului, „disciplinei"

sâ trăiți 1"
Maiorul de honvezi Zoltâfi Be

nedek se crede un om corect, cu 
principii. El trăiește izolat de ca
marazii săi pe care-i disprețuieș
te pentru lipsa lor de seriozitate 
și disciplină. Față de situația lor 
de protejați pe baza titlurilor d

O scenă din film

Primii zori ai dimineții licăresc în noapte, 
Și-n orașul adormit ziua-n geamuri bate. 
Cu-a lor trîmbițe maestre, ce-nsenină zarea 
Cocoșii de prin vecini, surră deșteptarea 
La geamuri se trag rulete, se deschid porți grele 
Ies grăbiți, pe stradă, oamenii prin ele 
Tot mai mult se umple strada, toți pășesc în grabă 
Pentru ficcare-ncepe-o nouă zi de treabă.
Cursele circulă rar și' sînt arhipline 
„Fi drăguț tovarășe, stai cum șc rutine"... 
Spre mine și șantiere muncitori se ndreaptă 
Fiecare va urca graficul c-o treaptă 
Ca și-ntreaga țară, și pe aceste locuri 
Harnicii noștri constructori, ridică noi blocuri 
Iat-aici spre Livezeni, ieri erau căscioare 
Azi se-nalță blocuri noi, strălucind în soare. 
Pretutindeni simți viață, vezi cum se muncește 
Pefroșariiul nostru drag mereu reînnoiește. 
Sus pe boltă soarele, urcă de cinci suliți 
Iar începe forfota și zarva pe ullțf 
Ies muncitorii din șut, veseli spun așa 
„Să l-om locuri la tribună Jiul joacă-n „A" !“ 
O mașină de la I.C.O. udă-ncet asfaltul
Cînd ajuhge-n dreptul tău, prcgătește-țl „saltul" 
Ce căldură s-a făcut, te topești nu alta 
Hai în parc, că de-htîrzii se ocupă banca
Către seară-n schimb e bine, chiar puțin răcoare 
Ре-așa timp să stai în casă ? Haide la plimbare! 
Oamenii inundă strada ca într un ocean 
Unii discutînd se plimbă, alții au program 
La teatru, restaurant, sau la film s-au dus 
Dacă nu, găsesc bilet stau.,, „la unu n p1us“.

M. PIRJOL 
corespondent

' Opt perechi de ochi 
priveau spre instructor. 
In sală se făcuse liniște 
deplină. Indicațiile de 
regie asupra piesei pe 
care în scurtă vreme ur
mau s-o pună , în scenă 
îl interesa la fel de mult 
pe fiecare. Instructorul 
formației de teatru, în
cepu să releve conținu
tul piesei : „Familia Fo- 
linsby, din orășelul mi
nier Maysberry în cate 
se petrece acțiunea piesei 
lui Lukovsci, „Inimi frîn- 
te“, ascunde o mare tra
gedie : David fiul pen
sionarului miner John 
Folinsby este bolnav da
torită radiațiilor atomi
ce. David păstrează acest 
secret cu strășnicie, ere- 
Zînd că în felul acesta 
ajută pe părinți. Dar eve
nimentele ce se înlăn- 
țuiesc în jurul lui îi tre
zesc conștiința și cu aju
torul prietenului său ia 
hotărîrea de a sacrifica 
falsa liniște rezervată pă
rinților săi spunînd ade
vărul tuturor.

Și acum — conchide 
iMCfUctOtul — ce trebuie 
să râtnînă dat spectato
rului ? Că ceea ce se în
tâmplă in această familie 
nu este un caz izolat. 
Oamenii care suferă din 
câUăa experiențelor ato
mice sînt mulți la nu
măr și numai lupta îm
potriva acestor experien
țe, numai lupta pentru 
pace poets feri omenirea 
de un dezastru total. Vom 
reuși să redăm acest lu
cru ?

— Ne vom strădui — 
se auzi răspunsul în cor 
al artiștilor amatori. 
, — Atunci, fiindcă în

la șezătoare

ca

se

majoritate rolurile sînt 
învățate, să trecem la 
mișcarea în scenă.

Artiștii amatori G. Ne- 
gtaru, A. Guran, Florica 
Cosma, E. Lattnyi, bine cu- 
noscuți publicului anino- 
sean, se priviră veseli. 
Doar cîțiva dintre inter- 
preți păreau oarecum 
stingheriți. Erau Aurora 
David, dr. Nicolae Vă- 
caru și Mircea Asproiu, 
cei care cu această piesă 
iși vor face debutul 
artiști amatori.

Sala de repetiții
transformă îndată într-o 
cameră cu ieșiri spre bu
cătărie, terasă, curte iar 
la măsuța de scris se a- 
șează — timizi la înce
put — Augustin și Au
rora — cei care vor in- 
terperta rolul a doi tineri 
plini de vioiciune, fran
chețe și candoare, ale 
căror dorințe nu sint u- 
șor de îndeplinit.

Constantin Ștefănescu 
— instructorul — își în
cepe munca. Tinerii îi ur
mează sfaturile. Par stîn- 
gact la primele mișcări, 
apoi 
ce in

Descurajare

AZI
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IN CLIȘEU : 
oarbe care era Introdusă prin toa
te căile în vechea armată hortistă. 

Acțiunea^ filmului începe în a- 
junul izbucnirii celui de-al doilea 
război mondial, în Ungaria hor
tistă.

se corectează din 
ce mai bine.
Dacă vom repeta 
de seară — snune 

nu mă
seară
instructorul
îndoiesc că peste o săp- 
tămînă noua noastre pie
să va vedea lumina ram
pei. Aveți ceva împo
trivă ? Nu ? Vă mulțu
mesc. Să continuăm deci. 
Și peste cîteva zile mun
ca noastră va fi răsplă
tită prin aplauzele spec
tatorilor mineri.

Să ne străduim să 
merităm din plin.

LICIU LUCIA

le

De la terminarea fazei orășenești a celui de-al 
VI-lea concurs al formațiilor artistice, brigada ar
tistică de agitație de la U.R U.M.P. nu a măi pre
zentat decît un singur spectacol, la stația de ra- ; 
dioficare, la cîteva zile după concurs. De atunci, 
deși au trecut cîteva luni, brigada fiu a mai dat 
nici un spectacol, întrerupînd orice activitate. Toți 
cei aproape 20 de tineri, membri ăi acestei brigăzi, 
răspund' în același fel la întrebarea de ce nU acti
vează brigada : „Sîntem descurajați" ! Este ade
vărat Că la faza orășenească a concursului amintit 
tinerii artiști amatori din brigada U.R.U.M.P. s-au 
evidențiat prin interpretare, prin străduința lor de 
a găsi forme artistice variate și atrăgătoare. Dar 
apreciindu-le meritul în privința interpretării, ju
riul a stabilit, pe bună dreptate, că programul nu 
este cel specific brigăzii artistice de agitație ci mai 
mult tte revistă, neavînd un caracter combativ, 
concret, cu aspecte din cadrul uzinei. Pentru acest 
fapt brigada nu a ocupat decît locul III. Dar mem
brii brigăzii, determinați în special de instructorul 
lor, Druță Vasile, s-au simțit „neîndreptățiți" și 
„descurajați" fapt pentru care nu au mai montat 
nici un program. Acesta este însă un pretext. Cau
za adevărată trebuie căutată în delăsarea și co
moditatea instructorului, în neglijarea acestei for-

trecuți, șeză- 
ere mijlocul

In satul anilor 
loarea sau daca 
prin care moșierii și chiaburii 
îi adunau pe țărani pentru a le

sau pretext
mâții dte către comitetul sindi
catului și comitetul U.T.M. din 
uzină.

Acum, cînd se apropie faza o- 
rășenească a concursului cultu- 
ral-sporliv, cînd oamenii muncii 
se pregătesc să întîmpine marile 
sărbători — Ziua minerului și 
23 August — și tinerii artiști a- 
inatori trebuie să-și intensifice 
activitatea și să pregătească pro
grame speciale așa cum fac cei 
de la C.C.V.J., „6 August", sin
dicatul sanitar care, la fel ca și 
cei de la U.R U.M.P. nu 
pat locul I la concurs 
sînt nici „descurajați".

Brigada artistică de 
de la U.R.U.M.P. are 
trebuie pentru a pregăti 
zenta spectacole bune, 
deoarece în uzină 
ceeași tineri ca și acum un an 
cînd brigada era cunoscută și a* 
preciată, iar fapte de viață se 
găsesc (fin belșug în uzina ce 
clocotește în fiecare moment de 
muncă, de realizări. Pornind la 
treabă, tinerii de la U.R.U.M.P. 
se vor încuraja singuri, iar cînd 
vor prezenta spectacole vor fi 
încurajați și de spectatori.

D. MIHAIL

âu ocu- 
dar nu

agitație 
tot ce î 
și pre- 
eficace, 

lucrează a-

noblețe ți avere, Benedek se află 
într-o situație de inferioritate. Ei 
încearcă să-i înfrunte cu demnita
te. Pedant și manierat el se com
portă la fel și cu superiorii și cu 
inferiorii „conform regulamentu
lui". Dar iată că o întîmplare ne
obișnuită îl obligă pe maiorul Be
nedek să aleagă : In cazarmă au 
fost găsite manifeste antifasciste, 
care demascau pregătirea războiu
lui criminal împotriva Uniunii So
vietice. Domnii de la statul ma
jor și de la siguranță clocotesc de 
mînie. Sînt căutați comuniștii care 
au introdus aceste manifeste în 
cazarmă. Un capăt al firului e 
descoperit ; fratele vitreg (după 
tată) al maiorului Benedek. Se 
descoperă și persoane din cazar
mă care au ascuns și distribuit 
manifeste. Dar cine e persoana 
de legătură ? Maiorul Benedek e 
suspectat. Intimplător el descope
ră verigile de legătură. Ce va 
face el în această situației? Iși va 
trăda fratele și pe cei în cauză ? 
Care va fi sensul Vieții sale ? Cum 
se va comporta pe front ? Ce se 
va întîmpla cu acest om „conform 
regulamentului"?.

Iată întrebări la care filmul răs
punde prin mijloace artistice reu
șite.

Filmul „La ordin, să trăiți !“• 
este o strălucită caracterizare a 
rînduielilor din armata de altă
dată. El zugrăvește un episod din 
lupta comuniștilor, prigoniți și ur
măriți de siguranță pentru lupta 
lor fermă, împotriva războiului, 
împotriva fascismului, pentru a 
asigura astfel fericirea poporului 
lor.

muncî gratis, dîndule voie să... 
vînte, să spună snoave, povești, 
să făcă haz. Literatura vremii 
menită să ascundă mizeria, foa
mea/ adevărul îmbrăca șezăto- 
rile în haina roză a pastoralelor 
prezentîndude ca momente „de 
un farmec natural ale vieții ne
prihănită și tihnită a satului". 
Țăranii neștiutori de carte nu 
puteau citi asemenea aberații. 
Munceau și uneori cîntau pentru 
că în om a existât întotdeauna 
dorința de a-și face viața mai 
frumoasa.
» » . a

Dbpă-amiaza, căminul 
tal deVine atît de strimt de ai 
dori să deschizi toate ferestrele 
pentru 
Vesele 
inună. 
ști cv 
gă de 
cînlec 
totdeauna. înainte vreme, doar 
baba Lean a — „buletin interna
țional de informații" — putea 
Să spuflă Ce se petrece în țară 
și peste hotare, ce a fost și ce 
Va fi. Azi, oaftifenii se string cU 
aceeași curiozitate ți sete die a 
ști rit mai multe la căminul

I
■ • î •

cultu-

ea vocile gălăgioase și 
să străbată întreaga co- 
Dorința oamenilor de a 
se întîmplă în lumea lar- 
a«și îndulci viața cu un 

sau un joc a existat îfi-

cultural. Aici, colecțiile ziarelor 
le pun la dispoziție informațiile 
dorite, radioul transmite zilnic 
ultimele știri, biblioteca le oferă 
un izvor nesecat de învățăminte 
prețioase. Alături de cămin, sala 
cinematografului sătesc adună 
zilnic zeci de țărani prezentîn- 
du-le pe ecran fapte de viață in-
іНооодоыДОЭв&жюооошаомѳоовѳамс

G&ninui cultural 
$i viat» satului

аойомм—IM——aw—ut

structive și pline de conținut.
Azi la șezătoare ai să întîl- 

nești repetiții la dansuri, la bri
găzi artistice de agitație, la pie
se de teatru. Cu adevărat o via
ță culturaiă menită să ducă lo
cuitorii satelor la un grad de 
cultură corespunzător timpurilor 
noastre.

Iată, de pildă, o după-amiază, ’ 
mai precis, cea de joi, 6 iulie, la 
căminul cultural din Țscroni. A- 
proape de stația C.F.R., de par
tea cealaltă a șoselei de curînd 
betonate îți apare căminul cul
tural. Pe ușă un afiș mare a- 
nunțl: „Rulează filmul „Un om 
între oameni". Aproape 90 dte 
spectatori (atîtea locuri are sala) 
priveau cu admirație minunata 
realizare a cinematografiei so
vietice. De două ori pe săptămî-

nă sătenii din Iscroni văd un 
nou film în trei spectacole. Ală
turi, e sala căminului propriu 
zis. Cam neîncăpătoare pentru 
numărul din ce în ce mai maire 
al sătenilor care vin aici. Lîngă 
aparatul de radio (care necesită 
o mică reparație) stau cele a- 
proape 500 fișe ale cititorilor; 
cîfeva sute de volume au fost 
parcurse în 6 luni de locuitorii 
Iscroniului. In aceeași sală în 
care sătenii joacă șah și citesc 
au loc și repetițiile la piesa pusa 
de curînd în montare „Aripă de 
rîndunică" de Stito Andras O 
mînă de tineri, 12 la număr, vor 
prezenta peste puțin timp pe 
scenă un moment din viața și 
munca a două gospodării agri
cole colective. Directoarea cămi
nului, Ben^us Gheorghița, bi
bliotecara Kemenyi Ekaterina, 
tinerii Ignat Dumitru, Piper 
Gheorghe, Copil Olga, Szakacs 
Alexandru, Petris Gurino și mulți 
alții sînt hotărîți să aducă -și 
în acest an noi diplome, distinc
ții, premii și locuri fruntașe la 
concursurile căminelor culturale, 
așa cum au obținut și în anii 
trecuți. Deși mai sînt însă multe 
de făcut, căminul cultural a de
venit izvorul nesecat de cunoș
tințe, de știință șl cultură al în
tregului sat.

M. DUMITRESCU

Un program artistic bogat
A intrat în obișnuința oame

nilor muncii din Loneâ ca în 
fiecare sîmbătă și duminică sea
ra să ia parte la spectacole, pro
grame artistice, concursuri or
ganizate în sala de spectacole 
din localitate. Duminică seara, 
de pildiă, pe scenă și-a făcut a- 
pariția, în cadrul unui program 
artistic prezentat de formațiile 
clubului și corul, pe care lonenii 
îl ascultaseră în dimineața ace
leiași zile la posturile noastre 
de radio. Seara, „pe viu“ spec-

. ----- O
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PRIMĂVERII 
trații de Ion 
neretului, 
(cartonat).

«>i

Ă R T
v.,

— povestiri. Ilus-
Drugă. Editura ti- 

130 pag. — 11 tei

Busch W., 
re de Lazăr 
neretului, 64

PALATUL

ALBUM. Traduce-
11 ie seu. Editura ti- 
pag. —- 5 lei.

Panteleev L., CUVINTUL DE 
ONOARE. Traducere de Mihail

tatorii au apreciat încă odată 
valoarea formației lor corale a- 
plaudînd îndelung melodiile in
terpretate. Pe scenă au urcat a- 
poi soliști instrumentiști și vo
cali precum și nelipsita echipă 
de fluierași. Programul artistic 
s-a terminat cu un concurs „Cine 
știe cîștigă" pe tema „Să cu
noaștem Uniunea Sovietică'*. 
Cele mai bune răspunsuri au fost 
date de Navradi Laurențiu, (lo
cul I) șl Silinca loan (locul II).

I N O I
Calmîcu. Coperta șl 
de Negrea Dumitru, 
neretului, 24 pag. —

ilustrațiile 
Editura ti- 
1 leu.

Prilejaeva Maria, SUB < 
RUL NORDULUI — roman.

Drabkina E., TOAMNA AU< 
R1E — povestiri. Traducere de 
Victor Kernbach și Eleonora 
Mircea. Editura pentru literatură 
universală, 128 pag. — 2,50 lei.
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Una din căile principale de 
întărire a legăturilor organiza
țiilor de bază P.M.R. cu masele, 
de mobilizare a oamenilor mun
cii la traducerea în viată a sar
cinilor trasate de partid și gu
vern o constituie lărgirea și 
munca permanentă cu activul 
■ară de partid. Creșterea rîndu- 
rilor activului fără de partid de 
pe lingă organizația de bază de 
la Uzina electrică Petroșani do
vedește preocuparea comuniștilor 
de aici fată de numea cti acti
vul fără de partid.

Biroul organizației de bază 
(secretar tov. Jurca Ștefan) s-a 
preocupat cu răspundere de a- 
tragerea în activul Iară de partid 
a celor mai buni muncitori frun
tași de la turbine și cazane, e- 
leCtricieni, lăcătuși, inovatori și 
raționaliZatori, activiști obștești 
din fruntea grupelor și secție* 
sindicale, tovarăși care au dove
dit prin fapte atașamentul lor 
fafă de partid și se bucură de 
încrederea întregului colectiv de 
ntuncă. Dacă la începutul anului 

^numărul tovarășilor din activul 
fără de partid nu se ridica nici 

■ măcar la 10 tovarăși. în prezent 
peste 20 la sută din salariații 
uzinei iac parte din rîndurile ac
tivului fără de partid.

Biroul organizației de bază 
s-a îngrijit ca fiecare tovarăș 
din activul fără de partid să 
aibă o sarcină concretă, strîns 
legată de specificul locului de 
muncă, de principalele probleme 
Ce stau în fața organizației dfe 
paftld. Așa de exemplu, electri- 

’ clanul Pavel Ioan a primit sar
cina să se ocupe de activitatea 
gazetei de perete, tehnicianul Ic
nete Ioan, electricianul Albu 
Iban, ajutorul de fochist Barbu 
Nicolae au fost confirmați agi
tatori. De asemenea, tov. Andrei 
Nicolae răspunde de calitatea re
parațiilor utilajelor de la stocul 
de cărbune, iar tovarășii Bran- 
ga Ioan și Budișan Gheorghe 
au primit sarcina să sprijine ac
tivitatea grupelor sindicale din 
uzină.

Periodic, tovarășii din activul 
fără de partid sfflt invitați la a- 
duftârile generale deschise unde 
prezintă scurte informări despre 
felul fn care fși duc la îndeplini
re sarcinile, se prelucrează cu ei 
diferite hotărîri ale partidului și 
guvernului, ale organizației de 
bază din uzină. De asemenea, 
tovarășii din activul fără de 
partid au audiat la sfîrșitul lu
nii trecute un instructaj despre 
sarcinile ce stau în fata activu- 
lui fără de partid în perioada 
actuală, despre căile de îmbună
tățire a procesului tehnologic. 
In mod deosebit, de instruirea 
activului fără de partid' din u- 
zină se preocupă tov. Caracon- 
cea Nicolae, membru în biroul

organizației de bază, care infor
mează periodic adunarea gene
rală de felul în Carb tovarășii 
din activul fără de partid își duc 
la îndeplinire sarcinile încredin
țate.

Mai mulji comuniști, printre 
care tov. Bolboacă Sever, Ben- 
ceat Iosif, Budu Aladar, Lucaci 
Dragomlr, Țelegredfean Nicolae 
și alții au primit sarcina să se 
□cupe <te pregătirea politico- 
irteologică â tovarășilor din ac
tivul fără de partid pentru ca ei 
să devină buni candidați de 
partid. Munca perseverentă a co
muniștilor pentru educarea acti
vului fără de partid a fost în
cununată dfe succes. Majoritatea 
tovarășilor din activul fără de 
partid au devenit fruntași în 
producție. Așa de pildă, tov. Bîcă 
Nicolae, Hașcfiu Gheorghe, Ha- 
dolu Constantin, reușesc să-și 
depășească cu regularitate sar
cinile de producție, iar tov. Ne
gru Gheorghe șl Mîțu loan a-au 
situat luna trecută în fruntea 
întrecerii pe prdiesii pentru titlul 
de rtcei mai bun“.

Demnă de remarcat este și ac
tivitatea tovarășului Miki Ioan a 
cărui fotografie se află la loc de 
cinste pe panoul de onoare, său 
a tov. Kresztel Paul, fruntaș în 
producție, care prin raționaliza
rea adusă a îmbunătățit proce
sul de funcționare a pompei pen
tru deservirea turbogeneratorului 
nr. 3. Succese de seamă în buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție a obținut și tov. Brașo- 
veanu loan, tot din activul fără 
de partid, care împreună cit lă
cătușii din echipa sa, șl-a adus 
contribuția la realizarea celor 
132.660 lei economii pe uzină.

AlUrlCa cu activul fără de 
partid este deosebit de rodnică 
și In alte privințe. Tov. Cătuțoiu 
loan, Albu Eugen, Boantă Nico- 
lae, Proci Pevel, Mototolea Ttt- 
dora și alțl membri șl candidați 
de partid primiți din rîndtîrife 
activului fără de partid fac cin
ste colectivului uzinei prin com
portarea șl munca lor entuziastă.

in «copul îmbunătățirii conti
nue ă muncii eu activul fără de 
partid zilele trecute, comuniștii 
din organizația de Pază dfe la 
Uzina electrică au analizat po
sibilitățile de lărgire a activului 
fără de partid. în discuțiile lor 
purtate cu această ocazie comu
niștii BoCz lakob și Coloji Ti- 
beriu au arătat ci la uzina e- 
lectrică sfnt elemente capabile, 
muncitori direct productivi care 
merită să facă parte din activul 
fără de partid. El au arătat că 
activul fără de partid din uzină, 
crescut și educat de comuniști a 
devenit un sprijin de nădejde al 
organizației de bază în îndepli
nirea sarcinilor c«-i stau în față.

[IN амии POLITICA
au apărut:

V. I. LENIN
Opere alese vol. 1

888 pag. 23,90 lei
Volumul 1 al culegerii: V. I. 

Lenin, Opere alese, în 3 volume, 
apărută în U.R.S.S. în ajutorul 
celor ce studiază istoria P.G.U.S., 
cuprinde lucrări scrise de V. I. 
Lenin în perioada 1897 — ia
nuarie 1917, dintre care mențio
năm : articolele „Karl Mafx", 
„Friedrich Engels", „Trei izvoare 
și trei părți constitutive ale mar
xismului" și lucrările „Ce-i de fă
cut ?“, „Un pas înainte, doi pași 
înapoi", „Două tactici ale social- 
democrației în revoluția demo
cratică", „Imperialismul, stadiul 
cel mai înalt al capitalismu
lui" etc.

I. MARIN, A. PASTRĂNAC , 
I. BOTA

Organizarea consfătuirilor 
de producție
80 pag. 1,15 lei

Lucrarea prezintă activitatea 
desfășurată de organele sindicale 
de la uzinele „Steagul Roșu", fa
brica de postav „Partizanul roșu" 
din Brașov și de la Combinatul 
chimic „Karl Marx" din Tîrnă- 
veni în organizarea consfătuirilor 
de producție pe locuri de muncă 
și pe secții, consfătuirilor de 
producție comune ale secțiilor 
care colaborează la realizarea a- 
celuiaș produs și a celor pe în
treprindere.

„Aptișii"
în mesepie

(Urmare din pagina l-a)

rit plăcut, odibnitdri Cu multă 
migală du fost alese fi modelele 
care diferă de la cameră, la came
ră, de la apartament la aparta
ment. lată doar cîteva modale 
folosite în „scara etaloti' : pereți 
și tavan oglindă, sistem covor, 
colțuri semirotunde simple fi 
duble etc. ComMrtărea culorilor 
în diferite nuanțe, a modelelor 
în diferite Ilariante par lă primă 
vedere o realizare de artă, Și 
intr-adevăr diferența dintfe Mufri 
Cit Zugravilor din echipa lui Ma~ 
dahis lOsif did Vulcdn și operă 
Unui artist fiu pare prea nia?C. 
Bătrinul maistru, care s-a dedi- 
cat de zeci de ani meseriei de 
zugrav, precum și Cei 9 ulemiști 
din eebipa lui, Mladin Ilărie, 
Horvatb Ladislau, Mladin loan, 
Domnișoru Pall, Mike Ștefan șl 
ceilalți, care tot de el au fost cres
cuți, pe școala șantierelor Văii 
jiului, pun suflet în munca lor 
ca orice artist, Ія aceasta constă 
secretul realizărilor lor pe Calea 
îmbunătățirii calității lucrărilor.

— Pe viitor i —I spune mais
trul zîmbind cu subînțeles băieți
lor lui — „tot mai bine'* aceasta 
ne e lozinca. Să facem aparta
mente tot mai frumoase, lot mal 
bune.Z, Ș U ȘT AC

• nooâ edific o gazdei de perete „ninerai*
• La gaketa de perete „Minerul", 
organ al comitetului de partid șl 

, al comitetului sindicatului minei 
Lupeni a apărut o nouă ediție. 
Ca întotdeauna ediția a fost pri
mită cu mult interes de către mi
nerii exploatării. Este firesc să 
fie ața. Ediția tratează probleme 
strîns legate de preocupările mi
nerilor, de activitatea exploatării.

Unul din articolele ediției inti
tulat „După muncă ți răsplată" 
semnat de tov. Baciu Adalbert, 
șeful serviciului muncă și salarii 
al exploatării, tratează despre 
principiul sodalist de retribuire 
a muncii, despre grija partidului 
și statului nostru față de ridică- 
rea nivelului de trai al oameni
lor muticii, al minerilor. Articolul 
are un pronunțat caracter mobili
zator prin exemplele pe care le 
enumeră în privința cîștigutilor rea * 
Uzate de minerii care își înde- 
plinesc cu regularitate sarcinile 
de producție și obțin importante 
depășiri de plan. Iată cîteva din 
aceste exemple: minerii din bri

gada condusă de tov. Ghioancă 
Săbin, prin depășirea planului de 
producție cu 9,(i te sută au rea
lizat un Qștig dfe 109 lei pe post. 
Un dștig și mai bun au obținut 
minerii din brigada comunistului 
Muszta Alexandru care prin reali
zarea planului ta proporție de 134 
te sută au ciștigat 118 lei pe post.

Intr-un alt articol intitulat 
„Disciplina în muncă, factor im
portant în realizarea sarcinilor de 
plan" semnat de ing. SzOwser An
drei din sectorul I A, se vor
bește despre brigăzile conduse de 
tov. Feher Vasile, Căilă Varite, 
Gligor Nicolae, Rotaru Dumitru, 
Spînu Petru și multe altele de 
te mina noastră, care datorită dis
ciplinei în muncă obțin rezultate 
din cele mai bune.

Articolul „Brigăzile de muncă 
patriotică 1a lucru'* arată că ti
neretul de te mina Lupeni orga
nizat în brigăzi de muncă patrio
tică obține frumoase rezultate in 
colectarea de fler vechi cît șl în 
alte acțiuni obștești

Tinerii minai Lupeni au adunat 
pîflă în prezent pesta 600 tone 
fier Vechi. Nuffiai cele 7 brigăzi 
de muncă patriotică din cadrul 
sectarului ѴШ —* transport au e- 
fectuat peste 3.000 ore muncă vo
luntară colectînd peste 70 tone 
fier vechi, depășind astfel sarci
na trasată de comitetul U.T.M. de 
a colecta 40 tone fier VCChi în 
cutsul anului.

Brigăzile de muncă patriotică 
din cadrul sectorului VIII, au luat 
totodată Inițiativa de a alege căr
bunele din sterilul scos din aba
taje ce urma să fie trimis 1a hol
dă. Ele au dat astfel 40 tone de 
cărbune de calitate bună.

Acestea sînt cîteva din mate
rialele apărute 1a ultimă ediție 
a gazetei de perete „Minerul" care 
participă 1a concursul organizat 
de către Ziarul „Drumul socialis
mului".

I. CARPEN 
activist de partid
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O. C. L. Produse Industriale Petroșani
Anunță cumpărători) că prin magatinele de 'sol

duri din Petroșani, I.upeni și Vulcan s au pus în 
vînzare cantități importante de articole de îmbră
căminte și de uz gospodăresc cu prețuri reduse îfi* 
tre 30—50 ia sută.

lată cîteva din articolele pute In vinzafe i
Preț vechi Prfeț nou

Costume bărbați - 457 330
îafoare f-mei 818 200 :
Sacouri bărbați „Trotuș*4 141 80
Hantalom 154 78,80
Rochii de olandină 120 66
Baionseide femei colorate 429 250
Cizme cauciuc cu fermoar 66,50 30
Stofă costum kangarn 280 210
Stofă pentru rochii 171 90
Sacoșe 155 100
Saci merinde 78 40

Vizitați magazinele noastre »prt a vă cumpăra

Urina le іеііізі stilai minier Pelinul
Organizează în data de 20 Iulie 1961 uft concurs 

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de 
maiștri:

MAISTRU SUDOR
maîsiru Lăcătuș construcții metalice 
maistru
MAISTRU
MAISTRU 
MAISTRU
Condiții de prezentare Ia concurs i
—• Cetera
— Diplomă (fii copie) de absolvire 

tehnice ds 
echivalente 
de 1 iulie 
în renefin

•— Autobiografie,
f - Certificat de naștere tip R.P.R. (copie).

Actele se 
la d?ta de

Lămuriri
Organizarea

reparații Mecanice
TINICHIGIU
SCULER
TURNĂTOR £
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școli 
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data
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maiștri in specialitate sau
sau acte din cart să reăulte că te
1996 candidatul â ăvtft 12 ftfti vechimi 
de maistru,
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pot depune la secretariatul uzinei pini 
І.І Iulie 1961.
suplimentare se pot pritni lă serviciul 
producției.

II
Exploatarea minieră Vulcan
Organizează în xiua de 17 iulie la sediul ex

ploatării un concurs pentru ocuparea urmâtoarulof 
posturi :

— malftH mineri 
maiștri electromecanici

Ceterite însoțita de actele neceiâre se pot dă- 
pune xiinlc la sediul exploatării miniare Vulcâia, 
unde se pot obține și informațiile necesare.
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Exploatarea minieră Lupeni
Ține în silele de 20 și 21 iulie 1961 la sediul 

exploatării un concurs peiiftii ocuparea următoare
lor pOltUri J

— maiștri principali mineri
— maiștri mineri

Doritorii vor depune cererile însoțite de acte
le necesare la sediul exploatării miniere Lupeni* str. 
Vitos Gavrilă lift 1 pini la data de 10 iulie 1961» 
unde pot obține și informații suplimentare..
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ІМІИІ9 l! loiillle li ІКіІИІ FSTRO $ ANI 
ANUNȚĂ

Ift conformi tata cu deci* ia Comitetului «xectitlv al Sfatu
lui popular *i orașului regional petroșani hr, 353 di» 27 iunie 
1961 șl a normelor Р.С«ІЧ întreprinderea de locuințe și lo
caluri Petroșani, începînd CU data de 1 iulie 1961, va exeeutâ 
în mod obligatoriu, contra cost, curățitul coșurilor te toate 
Imobilele din Valea Jiului.

Contravaloarea serviciului de curățitul coșurilor de 1. ă- 
boflafil întreprinderii, se Va Incasa conform declxlei Comitetu
lui executiv al Sfatului popu Iar regional nr. 414 din 19M.

Locatarii imobilelor proprietate particulară, sînt invitați la 
sediile sectoarelor I.L.L. din localitățile: Lone a, Retrita, Pe- 
troșatil, Anlnoasa, Vulcan șl Lupeni pentru încheierea contrac
telor.
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STEAGUL ROȘU
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MOSCOVA : Recepția în cinstea absolvenților 
academiilor militare 

fforfelor armate ale U.R.S.S.ale
MOSCOVA 8 (Agerpres) e-
La 8 iulie, Comitetul Central 

al P.G.U.S. și Consiliul de Mi
niștri ăl U.R.S.S. au oferit în 
Palatul Mare al Kremlinului! o 
recepție în cinstea absolvenților 
academiilor militare ale forțelor 
armate ale U.R.S.S.

Mareșalul Malinovski, minis
trul Apărării, a rostit lai recep
ție o cuvîntare.

In numele absolvenților aca
demiilor, locotenent-colonelul Ni-

colai Kozlov a mulțumit Comi
tetului! Central al Partidului co
munist și guvernului sovietic 
pentru grija lor neobosită față 
de perfecționarea forțelor armate 
sovietice, față de pregătirea ca
drelor militare.

Au luat de asemenea cuvintul 
gcneraluHocotenent L Vasaglo 
și colonelul-inginer Mitrofan Sa- 
musenko.

Apoi a rostit o cuvîntare N.S, 
Hrușciov.

----------- O--------- 
„Anexartitos Typos'* : AmerrcaffH sînt urîți 

indezirabilă în Grecia
1957 și pînă astăzi în diferite re
giuni ale Greciei s-au întreprins 
sondaje care au dat rezultate pu
țin îmbucurătoare pentru ameri
cani. S-au dat răspunsuri neplă
cute pentru americani la întrebări 
în legătură cu U.R.S.S. și S.U.A.; 
cu sateliții Pămîntului lansați de 

externă a-

și prezenta lor este
ATENA 8 (Agerpres). —■ ;;A- 

mericanii sînt urîți și prezența lor 
este indezirabilă în Grecia. La 
a:|?.menea concluzii au ajuns dife
rite servicii americane din Gre
cie, care subliniază • cu neliniște 
că prestigiul S.U.A. în Grecia 
este ; foarte scăzut și înregistrea
ză o continuă descreștere"; scrie 
ziarul „Anexartitos Typos".

După cum relatează ziarul, din
--- O---  -----  

„Liniște" în Republiea 
Dominicană

• CIUDAD TRUJILLO 8 (Ager
pres).

Departe de a confirma decla
rațiile comisiei de anchetă tri
misă de organizația Statelor A- 
mericane în Republica Domini
cană, în legătură cu liniștea ca
re ar domni aici, situația po
litică din această țară devine pe 
zi ce trece tot mai încordată

După cum anunță agențiile de 
presă, la 7 iulie, la Ciudad Tru
jillo a avut toc o mare demon
strație a populației. Sub lozin
cile „Jos dictatura", „Tiranii la 
zid", „Afară cu Trujillo" parti- 
cipanții la demonstrație și-air 
manifestat ura nemăsurată îm
potriva regimului dictatorial al 
lui Balaguer, care preluînd pu
terea după asasinarea dictatoruJ 
lui Trujillo a instaurat cu aju
torul fiului acestuia o teroare și 
mai deșănțată decît în timpul 
fostului dictator.

Manifestanții s-au întrunit în 
parcul orașului și s-au îndrep
tat spre clădirea postului de ra
dio. In fața palatului guverna
mental ei au fost întîmpinați de 
poliție care a deschis focul, în- 
cercînd să-i împrăștie. Miile de 
demonstranți au înaintat, totuși, 
spre clădirea postului de radio 
care a fost incendiată.

Demonstrația politică, relatea
ză Agenția Associated Press, a 
uimit deoarece nu s-a mai văzut 
ceva asemănător de 30 de ani“.

U.R.S.S.; cu politica 
mericană ș.a.m.d.

Grecii îi urăsc pe 
pentru privilegiile speciale de care 
se bucură aceștia în Grecia; pen
tru modul lor de viață nedemn; 
pentru faptul că nu plătesc im
pozite; nu sînt controlați de au
toritățile grecești, pentru faptul că 
sub influența lor crește numărul 
stabilimentelor rău famate și se 
extinde prostituția; pentru că ei 
se îndeletnicesc cu contrabandă, 
nu respectă regulile circulației.

;;Anexartitos Typos" arată că ne
mulțumirea în rîndurile populației 
grece este stîmită de asemenea 
și de faptul că americanii lucrea
ză 
de

americani

mină în mină c*i fel de fel 
afaceriști.

/

LEOPOLDVILLE 8 (Ager
pres).

Agenția France Presse anunță 
că, nemaiputînd să se împotri
vească presiunilor populare, Ka- 
savubu a fost în cele din urmă 
nevoit să. semneze ordinul de 
convocare a parlamentului con- 
golez pentru data de 15 iulie. 
Aceasta nu înseamnă însă că el 
este hotărît să-și lase soarta în 
mîinile organului legal al țării, 
întrucît este convins că îl poate 
aștepta o aspră pedeapsă pentru 
nenumăratele crime săvîrșite pî
nă acum Astfel, el a început 
prin a crea toate condițiile ca
re să facă cu neputință relua
rea lucrărilor. Potrivit agenției 
France Presse, „autoritățile" de 
la Leopoldville nu intenționează 
să respecte una din clauzele 
principale ale acordului încheiat 
cu reprezentanții guvernului le
gal, potrivit căreia în timpul lu
crărilor parlamentului armata și

poliția congoleză de la Leopold
ville vor trebui să-și lase arme
le în depozite. Marionetele de la 
Leopoldville au declarat că „nu 
acceptă această cerere și că nu 
se poate pune problema depune
rii armelor de către forțele ar
mate și poliția din Iecpoldville". 

Pe de altă parte, în pofida a- 
cordului încheiat ia 17 aprilie 
a. c. de către Kasavubu și re
prezentanții O.N.U. cu privire la 
plecarea din Congo a persona
lului militar și paramilitar și a 
tehnicienilor belgieni sau de alte 
naționalități care nu depind de 
O.N.U., Justin Bomboko, minis
trul de Externe al „guvernului" 
din Leopoldville, a declarat joi 
că „toți tehnicienii străini, inclu
siv experții militari, a căror ac
tivitate va
lila pentru bunul mers al Con- 
goului, vor fi menținuți în func
ții".

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

Autoritățile guatemaleze continuă 
acțiunile represive împotriva 

maselor
GUATEMALA CITY 8 (Ager

pres) .
Autoritățile guatemaleze con

tinuă acțiunile represive împo
triva maselor populare care cer 
libertate și drepturi democrati
ce. Recent, poliția l-a asasinat 
pe căpitanul Alejandre de Leon 
Aragon, far pe studentul Fran
cisco Augusto Lemus l-a arestat 
în mod arbitrar și l-a bătut 
crunt. Poliția a pătruns, dte a- 
semenea în mod ilegal în sediul 
Sindicatului muncitorilor fero-

Greva minerilor 
din Kuribga

RABAT 8 (Agerpres).
A intrat în a doua săptămînă 

greva a 12.000 mineri din Kurib
ga — centrul de extracție a ies- 
foritelor — care cer majorarea 
salariilor și ținerea în termen a 
alegerilor de delegați ai munci
torilor pentru supravegherea 
condițiilor de muncă ale mine-, 
rilor. Greva a fest declarată din 
inițiativa „Uniunii marocane a 
muncii".

Străduindu-se să zădărnicească 
greva, autoritățile locale au a- 
restat un număr de conducători 
sindicali.

Greva minerilor din Kuribga 
se bucură de un sprijin larg în 
rîndurile minerilor din toată 
țara.

fi recunoscută ca u-

Un film consacrat celui mai mare 
eveniment din istoria omenirii

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 9 iulie spectatorii de ci
nematograf vor vedea pentru 
prima oară pe Iuri Gagarin Iu- 
crînd în cabina navei cosmice 
în timpul zborului ei, alimen- 
tîndu-se din tuburi speciale, 
menținînd legătura cu P'ămîn- 
tul prin sistemul de radiocomu- 
nicații. Ei îi vor auzi glasul 
venind dintr-un spațiu în care 
nu a mai fost nimeni pînă la el 

Aceste secvențe fac parte din 
noul film documentar în culori 
„Primul raid către stele", care 
va fi prezentat la 9 iulie, de ziua 
Flotei aeriene a U.R.S.S., la 
Festivalul internațional al Fil-

mului de la Moscova.
Filmul este consacrat celui 

mail mare eveniment din Istoria 
omenirii, primul zbor în 
mos al pilotului' sovietic, 
Gagarin, și pregătirii sale 
tru acest zbor.

Filmul este elaborat de 
dioul central de filme documen
tare și Studioul de filme de ști
ință popularizată de la Mos
cova.

Secvențele fiimulul 
filmate timp de mai 
de 26 de operatori sovietici 
re au imprimat pe peliculă 
meroase pagini din istoria 
cerîriî Cosmosului.

Cos- 
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tactică obstrucționistă. Șeful dele
gației grupului de la Savannaket 
a refuzat să discute problema for
mării unui guvern de coaliție.

populare
viari și a deschis focul împotri
va muncitorilor aflați aici.

In urma acestor acțiuni ma
sele populare și-au intensificai 
lupta împotriva guvernului lui 
Ydigoras Fuentes. Protestele ho- 
tărîte au constrîns în cele din 
urmă guvernul să-I destituie pe 
șeful poliției. Tot sub presiunea 
protestelor populare parlamentul 
din Guatemala a adresat o in
terpelare ministrului Afacerilor 
Interne, cerîndu-i să explice ac
tele de tortură, arestările ilegale 
și abuzul de putere.

împotriva luptei dîrze a po
porului! guatemalez, guvernul lui 
Ydigoras recurge și la metode 
„mai subtile" încercînd să in
ducă în eroare pe cetățenii țării 
și să justifice represiunile săl
batice împotriva luptătorilor 
pentru libertate.

O declarație a Partidului 
Muncii din Guatemala demască 
o grosolană provocare a guver
nului. Astfel organele guverna
mentale au tipărit și au difuzat 
sate de mii de manifeste cu în
demnuri la jaf și rebeliune pe 
care le-au iscălit în mod fals cu 
numele unor cunoscuți conducă
tori comuniști. In dorința lor de 
a pregăti și dezlănțui acțiuni 
antipopulare, autoritățile guate
maleze difuzează de asemenea 
informații false despre „planuri 
comuniste agresive", care să jus
tifice aceste acțiuni antipopulare. 
Aceeași declarație a Partidului 
Muncii din Guatemala mențio
nează că guvernul dictatorial „a 
organizat bande anticomuniste 
înarmate pentru exterminarea 
fizică a unor cunoscuți condu
cători ai poporului".

Criza desfacerii 
cărbunelui în R. F. G. 

De la începutul anului 10.0^ 
de mineri concediați

BONN 8 (Agerpres).
In Germania occidentală se 

înregistrează o agravare a cri
zei de desfacere a cărbunelui. 
Potrivit datelor apărute în pre
să, în intervalul dintre începu
tul lunii februarie și 10 iunie 
a. c„ stocurile de cărbune ne- 
vîndut au crescut cu 1.750.000 
tone și au totalizat 12.250.000 
tone. In vederea reducerii artifi
ciale a extracției de cărbune în- 
tr-o serie de mine din regiunea 
Ruhr au fost introduse din nou 
așa-numitele schimburi nelucră- 
toare Ca urmare a situației crea
te de la începutul acestui an au 
și fost concediați 10.000 de mi
neri.

„Criza cărbunelui se agravea
ză din nou, scrie ziarul „Nene 
Rbeîn Zeitung". Minerii din 
Ruhr amenință cu noi demon
strații pentru a sili guvernul de 
la Bonn să ia măsuri eficieute 
împotriva crizei".

----- O-----
Populația Bizertei cere 
evacuarea bazei militare 

franceze din Tunisia

BIZERTA 8 (Agerpres).
Populația Bizertei continuă să 

protesteze cu mînie împotriva 
faptului că pe teritoriul tunisian 
se află o bază militară navală 
și aeriană franceză. Corespon
dentul agenției Reuter transmite 
din Bizerta că peste 1.000 de 
persoane au participat la demon
strația de protest împotriva fap
tului că în Tunisia se află trupe 
franceze.

In semn de protest în oraș a 
avut loc o grevă de șase ore 
organizată de secția locală a 
partidului de guvernămînt Neo- 
Destur. Au fost închise institu
țiile și magazinele. O delegație 
formată 
populației 
rului un 
evacuarea 
Bizerta.

din reprezentanți aî 
a înmînat guvernato- 

mesaj în care se cere 
bazei franceze de la
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LENINGRAD. La 7 iulie, l.i 
Palatul Muncii, a avut loc o în> 
tîlnire prietenească între delega
ția -C.C.S. din R. P. Romînă, 
care se .află în Uniunea Sovie
tică, și activul sindical al Le
ningradului.

DELHI. Congresul Național al 
sindicatelor din India — una din 
cele mai mari organizații sindi
cale ale clasei muncitoare din In
dia — a dat publicității o decla
rație în care adresează un salut 
frățesc poporului algerian erou și 
condamnă politica colonialistă a 
Franței și manevrele ei prin ca
re se urmărește scindarea Alge
riei.

SAN JOSE. După cum trans
mite agenția 
Congresul ] 
Rica a 
de lege 
terzicerea
Ridicîndu-se în apărarea dreptu-*

rilor acestui partid, deputatul 
Marcial Agilus a declarat că a-: 
cest proiect de lege „a fost su
gerat de către Departamentul 
de Stat al S.UA.".

LONDRA. Presa relatează că 
organizația din Birmingham a 
Partidului laburist a adoptat o 
rezoluție în care cere ca Anglia 
să renunțe în mod 
arma nucleară și 
toate bâzele pentru 
tă de pe teritoriul

TEL AVIV. La 7 iu
lie, în Izrael a fost re
luată circulația pe căile ferate, 
întreruptă la 3 iulie în urma 
grevei feroviarilor. Muncitorii de 
la căile ferate au încetat greva 
după ce o mare paite din re
vendicările lor au fost 
cute.

satisfă-

unilateral la 
să lichideze 
arme rache- 
britanic.

zile a 
de ca- 

„Pirelli"

ROMA, Greva de 19 
muncitorilor de la Uzina 
roserii de automobile 
din Torino s-a încheiat cu victo
ria lor deplină. Greviștii; strînsLONDRA. La 7 iulie s-au în

cheiat lucrările celui de-al Vl-lea - uniți în jurul revendicărilor for- 
Congres al Uniunii internaționale 
a arhitecților care a avut loc la 
Londra.

Prensa
Republicii 

aprobat un 
cu privire 

Partidului

Latina, 
Costa 

proflect 
la in- 

Socialist.

HANOI. După cum se anun
ță din Laos, tratativele tripartite 
de la Na Mon n-au putut fi re
luate Ia 7 iulie. Deși reprezen
tanții grupului de la Savannaket 
s-au prezentat la tratative, ei au 
continuat să aplice vechea lot

mulate de Confederația Generală 
a Muncii din Italia au lichidat 
contractul separat încheiat între 
administrație și reprezentanții sin
dicatelor scizioniste. Patronii au 
fost siliți să accepte toate reven
dicările muncitorilor referitoare 
Ia majorarea salariilor și înceta
rea practicii trecerii muncitorilor 
în munci în care își pierdeau ca
lificarea.

PROGRAM
10

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului; 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară din țări 
socialiste,’ 9,30 Tinerețea ne e 
dragă, 10,10 Melodii populare 
romînești și ale minorităților 
naționale, 11,03 Cîntăreți romîni 
de operă, 12,15 Să citim împre
ună pagini din romanul „Dună
rea revărsată" de Radu Tudoran, 
14,00 Orchestre de muzică ușoa
ră, 15,30 Fragmente din opereta 
„Văduva veselă" de Lehar, 17,30 
Vreau să știu, 18,00 Muzică u- 
șoară de compozitorul H. Măli- 
neanu, 18,30 Program muzical 
pentru fruntași în producție, din 
industrie și agricultură, 19,00 
Almanah științific, 20,50 Tribu
na Radio, 21,35 Din folclorul po
poarelor. PROGRAMUL II. 
12,40 Muzică distractivă, 13,20 
Concert de prînz, 15,00 Muzică 
din operele lui Hândel, 15,35

DE RADIO
iulie

Muzică ușoară, 16,30 Vorbește 
Moscova! 17,35 Muzică popu
lară din Ardeal. 18,05 Muzică 
din operete, 19,40 Tinerii inter- 
preți de muzică populară romî- 
nească, 20,40 Muzică de estradă 
de compozitori romîni.

CINEMATOGRAFE
10 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEMy 
BRIE : Dragostea și pilotul se
cund; AL. SAHIA : La ordin, să 
trăiți!; PETR1LA ; Dragostea te 
așteaptă; ANINOASA: Soldați 
fără uniformă; VULCAN : In- 
tîlnire în întuneric; CRIVIDIA: 
In iureșul focului: LUPENI : 
Vîrsta dragostei. (Responsabilii 
cinematografelor Lonea, Livezeni 
și Uricani n au trimis progra
marea filmelor pe luna iulie).
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