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Nici un vagonet de cărbune rebutat pentru șist

Pornind de ia o adunare 
de partid

— Să alegem fiecare bucată de 
șist vizibil. Aceasta este singura 
soluție, tovarăși, pentru a nu mai 
avea nici un vagonet de cărbune 
rebutat. Trebuie să muncim în 
așa fel încît exemplul nostru, al 
comuniștilor, să fie urmat de în
tregul colectiv al sectorului.

Cei prezenți la adunarea de 
partid au gîndit mult asupra an
cestor cuvinte rostite de tov. Cu- 
ciuc Profir, secretarul organizației 
de bază din sectorul IV al minei 
Ѵцісап.

. Sînt și eu de acord cu această 
topunere. Avem muncitori har

nici în sector, capabili să îndepli
nească asemenea sarcini — a spus 
tovarășul Cazan Petru. In brigada 
mea, am mineri de nădejde cum 
sînt comuniștii Șușu Mihai, Ioana 
Grigore, Miron Nicolae și alții 
care încă din primele zile au îm
brățișat cu drag inițiativa mineri
lor de la Lupeni „Nici un vagonet 
de cărbune rebutat pentru șist", 
situîndu-se în fruntea luptei pentru 
calitate.

— Să ne gîndim bine, producția 
curată, fără șist vizibil face cinste 
fiecărei brigăzi de mineri, între
gului colectiv al sectorului, a spus 
un alt comunist, tov. Bălău Petru. 
Cu toate că stratul pe care lu
crăm prezintă intercalații de steril, 
totuși putem da cărbune de cali
tate. Pentru aceasta însă trebuie 
să asigurăm o pușcare selectivă 
a frontului de lucru, iar după puș
care întreg schimbul să treacă la 

.alegerea șistului vizibil, să lucrăm 
: în așa fel încît să nu avem re
butat nici un vagonet de cărbune.

Aceste cuvinte au fost rostite 
dc mai mulți comuniști într-una 
dJj adunările generale ale organi
zației de partid din sector. Sarci
nile stabilite în privința extin
derii inițiativei minerilor de la 
Lupeni erau concrete și mobiliza
toare. Comuniștii Beleanu loan și 
Ghimiș Savu, candidatul de partid 
Popa Ovidiu și alții au fost che
mați să răspundă de calitatea căr
bunelui în schimburile din care fac 
parte, iar tovarășii Șipoș Moise, 
Dima Ioan, Parîia Ioan, toți va
gonetari, au primit ca sarcină să 
aleagă și ei șistul la gurile de ros
togol.

Va reveni Șmelner pe drumul cel bun ?
Cîteva ciocănituri abia percep

tibile și ușa se deschise încet. 
De biroul șefului, exploatării se 
apropie, abia pășind, o bătrînică 
scundă, adusă de spate, îmbră
cată în negru. Prin vălul de dan
telă, tot negru, ce-i acoperă pă
rul, se zăresc fire argintii.

— Pentru Șmelner am venit...
— Șmelner ? 1 Da, îl cunosc, 

spuse șeful minei. Ne-a făcut 
multe necazuri. Se vede treaba 
că tot ajutorul nostru de pînă 
acum nu i-a folosit, dar...

Pe fata bătrînei, brăzdată de 
riduri, încep să se scurgă la
crimi.

— El... el, îngînă bătrîna, ve
de acum că a greșit... Să mai în
cercăm. E nepotul meu... E încă 
copil... De acum n-o să mai 
facă...

Expresia de bunăvoință și în
țelegere de pe fata șefului ex
ploatării îi dădu bătrînei mai 
mult curaj.

— Bine. Dar unde e el a- 
cum ?

— Afară, așteaptă, spune bă- 
trînica.

Peste cîteva clipe în biroul șe
fului exploatării apăru un tînăr 
destul de înalt, bine făcut, cu 
privirea atintită în pămînt. ' I și 
ține capul mereu plecat/Nu și-1 
ridică nici cînd șeful exploatării 
i se adresează cu o întrebare.

Spune Șmelner, ce ai făcut

Rînd pe rînd s-au repartizat 
sarcini tuturor membrilor și can- 
didaților de partid ce lucrează în 
cărbune. Urma ca biroul organiza
ției de bază, printr-o susținută 
muncă politică de masă, să asigure 
mobilizarea întregului colectiv la 
înfăptuirea masurilor propuse. In 
această privință a fost instruit acti
vul fără de partid, agitatorii care 
au desfășurat o muncă rodnică în 
fiecare abataj. Așa de pildă, tov. 
Jina Ștefan, Cerceja Vasile, Jurja 
loan, toți agitatori au organizat 
convorbiri cu muncitorii la locurile 
de muncă, au arătat importanța e- 
conomică pe care o are alegerea 
șistului vizibil din cărbune, au în
demnat minerii să facă tot ce le 
stă în putință încît pe benzile pre- 
parației să nu pătrundă nici o bu
cată de șist vizibil.

La numai cîteva săptămîni de 
la adunarea generală, activitatea 
comuniștilor din sector în privința 
îmbunătățirii calității producției a 
început să-și arate roadele. Dacă 
în luna mai colectivul sectorului 
IV a avut rebutate 118 tone căr
bune pentru șist vizibil, în iunie, 
numărul acestora a scăzut la 2.6. 
In fruntea luptei pentru calitate 
s-au situat tov. Iovi Traian, Doja 
Vicențiu, Cerceja Vasile și alții, 
care au muncit cu stăruință pentru 
ca producția extrasă să fie de bu
nă calitate. Fotografiile lor se află 
la loc de cinste pe panoul de o- 
noare al exploatării.

Dacă pe iunie conținutul de ce
nușă în cărbune a scăzut cu 0,9 
la sută față de sarcina’ planificată, 
organizația de bază, comitetul de 
secție și conducerea sectorului mai 
au încă mult de făcut în ce pri
vește îndeplinirea ritmică a planu
lui de producție și îndeosebi a in
dicelui privind productivitatea 
muncii.

Fără îndoială că membrii și can- 
didații de partid știu precis ce au 
de făcut și în această privință. Ei 
sint hotărîți să lupte cu însuflețire 
pentru realizarea tuturor indicilor 
de plan, să muncească în așa fel 
încît în cinstea Zilei minerului și 
a zilei de 23 August să nu aibă 
nici un vagonet de cărbune rebutat 
pentru sist vizibil.

Z. ȘUȘTAC

tu în ultimele 6 luni, din ce ai 
trăit ?

Tînărul întîrzie cu răspunsul. 
Apoi spuse pe un ton abia auzit 
că a cerut bani împrumut de la 
prieteni, l-a mai ținut bunica. 
Dar în ultimul timp prietenii 
l-au părăsit. Vrea să muncească.

— Dar pînă acum de ce n-ai 
lucrat ?

Întrebarea a rămas fără răs-
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puns. Tînărul a continuat să stea 
cu capul plecat.

Tînărul Șmelner Adolf are 19 
ani. A crescut în Vulcan, a co

pilărit în mijlocul minerilor. Bu
nicul lui tot miner a fost. Timp 
de 40 de ani a lucrat în adîncu- 
rile minei robotind din greu pe 
vremea burjuilor. Tatăl lui, deșî 
în vîrstă, continuă să lucreze la 
fel de cinstit în cadrul exploa
tării. De la ei tînărul n-a avut 
de cît lucruri bune de învățat, la 
fel ca și de la școala profesio
nală din Lupeni unde a fost u- 
cenic timp de trei ani.

Tatăl lui, bunica așteptau plini 
de speranțe ca Adolf sa crească, 
să le fie de ajutor. In anul 1960 
absolvise cu succes școala pro
fesională din Lupeni. Devenise 
deci muncitor cu o meserie fru

hofltasi

Ghilea Mihai, 
bobinator, Uzina 
electrică Vulcan

Popescu Rozalia, 
depănătoare, 

Filatura Lupeni

zidar, șantierul 7 de 
construcții. Lupeni
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moasă, aceea de lăcătuș subte
ran. De bucurie că a terminat 

cu bine școala profesională bu
nica i-a cumpărat, din pensie, un 
ceas frumos de mînă, pe care tî- 
nărul îl poartă și azi.

Și iată-1 pe Șmelner Adolf pă
șind în viață. După absolvirea 
școlii este angajat ca lăcătuș în 
cadrul sectorului II al minei 
Vulcan. I s-au creat condiții pen
tru ca muncind cinstit, dtevenind 
un sprijin și o mîndrie a fami
liei, a colectivului din care fă
cea parte, să răsplătească grija 
și dragostea părintească de care 
a fost înconjurat.

Dar Șmelner Adolf n-a fost la 
înălțimea acestor așteptări. In 
cadrul colectivului în care a mun
cit i-a mers faima de chiulan
giu. In loc șă fie demn de în
crederea ce i s-a acordat odată 
cu, certificatul dte muncitor ca
lificat, el nu și-a îndeplinit nici 
obligațiile din producție. „Cer
tat" cu tovarășii lui a părăsit 
lpcu! de muncă, absentînd zile 
în șir. Șmelner Adolf a devenit 
dezertor. A preferat să stea aca
să „ofensat de pretențiile" to
varășilor lui de lucru care-i ce
reau să muncească cinstit. La 
intervenția unui unchi, a fost 
reprimit la mină, ca muncitor

I. DUBEK

(Continuare în pagina 3-a)

Alături de ttaeri, hi secțiile 
cooperativei

Un cadrul cooperativei Jiul din Petroșani lucrea
ză aproape 100 tineri utemiști împărțiti în 17 uni
tăți din oraș. Majoritatea sînt cizmari, croitori, 
frizeri. Ca în toate colectivele de muncitori, și aici 
există frămîntări, preocupări și căutări pentru a 
produce mai bine și în primul rînd pentru forma
rea omului de înaltă conștiinciozitate. Iată de pil
dă cîteva aspecte privind această muncă din ca
drul cooperativei, în rîndurile tineretului.

„Să-ți faci conștiincios datoria"
In secția de cizmărie — comandă nț. 19 lucrează 

și tineri. Activitatea lor se desfășoară sub îndru
marea lucrătorilor mai vîrstnici, meseriași price- 
puți, oameni serioși. Iată de pildă ce ne spune 
Dima Ilie, tînăr cooperator despre cele ce a în
vățat el în această secție: „Eu știu că un tînăr 
este apreciat, că este mulțumit și el și oamenii cu 
care lucrează atunci cînd își face conștiincios da
toria. Meseria noastră nu ne pune probleme prea 
r.iarî. Ea este simplă și. frumoasă dacă o îndră
gești și... numai este nevoie să spun, cît de utilă 
este". Am fost apoi la secția nr. 9 de croitorie — 
dame. Aici lucrează și utemiste. Viata lor, efor
turile pentru o muncă de Calitate, năzuințele sînt 
același ca și la ceilalți tineri. De pildă, patru au 
terminat Școala profesională din Ploiești, iar a- 
cum se pregătesc să intre în clasa a VIII-a la li
ceul seral.

In momentul de față, la cooperativa Jiul se de
pun eforturi susținute pentru ca tinerii să-și ri
dice mai mult nivelul cultural, să aibă o viață, 
înafara atelierului, bogată, cu. un conținut educa
tiv, folositor. Tocmai pentru acest lucru, tovarășul 
Szilagyi Eugen, unul dintre cei mai buni frizeri 
(a cîștigat locul II pe regiune și III pe țară la 
un concurs recent) a fost criticat pentru că nu este 
un exemplu și în privința muncii de organizație, 
nu caută să împărtășească și altor tineri din ex
periența sa profesională

„Al cui exemplu îl urmezi ?“
— Era o fată liniștită, cuminte, modestă. De la 

un timp însă s-a schimbat foarte mult în rău. In- 
tîrzie, răspunde obraznic, nu face ceea ce îi cere 
șefa de unitată — iată cum ne-a fost caracteri
zată Nicolae Elena de la secția nr. 13 coafură.

Incercînd să afle care e cauza schimbării ei, ce
lelalte colege lucrătoare harnice și conștiincioase 
ca Marca Ecalerina, Grumberger Ecaterina, Mă
ciucă Maria, Hirsckvogel Terezia și celelalte au 
observat că de fapt Nicolae Elena a apucat un 
drum greșit pentru că urmează exemplul lui Szoke 
Maria din aceeași unitate cate nu, a făcut cinste 
cu nimic secției și cooperativei. Eforturile tinere

lor coafeze se îndreaptă acum către a- 
ceastă tînără pentru a-i oferi exemple 
cu adevărat demne de urmat. Ele sînt 
convinse să Nicolae Elena va fi din nou
o fată liniștită, cuminte, modestă.

D. MIHAIL

Prin magazinele din Aninoasa
Oamenii muncii din țara noas

tră depun eforturi susținute pen
tru a da produse numai de bună 
calitate. Minerii se străduiesc ca 
zilnic cărbunele scos de ei din a- 
dîncuri să fie cît mai curat, fără 
șist în el. Din uzine și fabrici, 
oamenii muncii raportează cu mîn
drie noi succese în lupta pentru 
produse mai bune. Rezultatele e- 
fortului colectiv depus pentru o 
calitate superioară a produselor 
sînt elocvent oglindite în magazi
nele comerțului socialist. Acestea 
sint aprovizionate cu mărfuri din 
ambundență, de tot felul, de ca
litate tot mai bună, mărfuri care 
satisfac exigențele cumpărătorilor.

Și lucrătorii din comerț pot și 
trebuie să contribuie la această 
luptă generală pentru calitate, 
printr-0 deservire ireproșabilă, 
prin bună păstrare a mărfurilor, 
aprovizionarea la timp a magazi
nelor cu mărfurile cerute, prin es
tetica magazinelor.

Iată de pildă, cum se realizea

Consfătuirea 
interregională 

de farmacie
Societatea științelor me

dicale din R.P.R., secția] 
de farmacie pe țară, în ’ 
colaborare cu Societatea, 
științelor medicale, Fi-- 
liala Deva, Secția de far
macie și Oficiul farma
ceutic regional Hunedoa- 
ra-Deva, au organizat in 
zilele de 14—16 iulie o 
consfătuire interregională 
de farmacie în orașul Pe
troșani, la Cabana Rusu. 
La această primă consfă
tuire organizată în regiu-, 
nea noastră iau parte re
prezentanți ai M.S.P.S., ai 
Consiliului Central al sin
dicatelor, profesori-doc- 
teri, medici și farmaciști, 
delegați din toate regiu
nile țării.

In prima zi a consfă
tuirii au prezentat refe
rate : farmacistul Ionescu 
Vasile, director general al 
D.G.F. din M.S.P.S., des
pre „Realizările sectoru
lui farmaceutic din țara 
noastră" ; farmacistul La- 
bud, Andrei, directorul 
O.F.R. Deva despre „E- 
voluția sectorului farma
ceutic din regiunea Hu
nedoara în ultimii 10 
ani" ; prof. dr. Ionescu- 
Stoian Petre, director în 
I.C.S.M.C.F. București des-j 
pre „Progrese în tehnica 
farmaceutică" ; farmai i- 
tul Zișsi Eîrșirotu, SCGtOE 
I.M.E. București, despre 
„Cercetarea științifică in 
organizarea farmaceutică -? 
dr. Lepădatu Constantin, 
medic emerit de la Spi
talul unificat Petroșani 
despre „Conduita actuală 
și contribuția medicamen
telor în șocul traumatic 
și chirurgical în Combi
natul carbonifer Valea 
Jiului — Petroșani", pre
cum și alți numeroși spe
cialiști în domeniul medi
cal și farmaceutic.

Cea de-a doua zi a 
consfătuirii ă fost de
dicată „simpozionului • în 
problema sulfamidelor noi. 
unde, de asemenea, au 
conferențiat specialiști în 
domeniul farmaceutic.

Ultima zi a consfătui
rii se va desfășura la De
va și va avea ca temă 
„Dentologie — istorie — 
literatură".

ză aceste cerințe în cîteva maga
zine din Aninoasa.

Cînd lucrătorii își fac 
conștiincios datoria...

Chiar de la intrarea în magazi
nul alimentar nr. 41 curățenia și 
ordinea îți atrag atenția. Mărfurile 
frumos aranjate în rafturi, la ve
dere, cu prețurile afișate, dau un 
aspect estetic plăcut magazinului. 
Totul dovedește că aici lucrează 
gospodari buni. Personalul are o 
atitudine civilizată, cuviincioasă 
față de cumpărători, lucru consem
nat și în condică de către contro
lul obștesc. Responsabilul maga
zinului, Bodea Traian, un vechi lu
crător în comerțul socialist este un 
exemplu în acest sens. Din 1954 
este responsabilul acestui magazin. 
Pentru merite în muncă, Bodea 
Traian a fost> distins cu „Medalia 
muncii". Magazinul condus de el 
este unul din magazinele fruntașe 
în Valea Jiului. Aprovizionarea la

C. COTOȘPAN

(Continuare în pag. 3-a)
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In dimineți de vară, sub azuriul -cer. 
Trăiesc o simionie de orgi industriale; 
Puterile trezite-n cărbune și în fier 
Iți cîntă biruința prin marile furnale.

Respiră Paroșenii, ca un supus vulcan 
Dînid forță și căldură, uzinelor de azi, 
Ce se ridică zvelte cu fiecare an
In toată stema vie, de sonde, griu și brazi;

Oțelul și cimentul, cleștarul, sînt turnate 
De brațele de laur în citadini poem; 
E plin întinsul țării cu schele și palaite 
Șii fauru-i stăpînul, pe toate cîte-avem.

In mîna-i viguroasă izvoarele unite
A toate ce prin trudă se plămădesc și cresc, 
Iți cîntă imn de slavă, din roade aurite, 
Un imn de slavă, ție, — partid muncitoresc!

I. BĂLAN

MERIDIANE CULTURALE
U.R.S.S.

„Evgheni

• De curind, primele teatre 
populare din R.S.F.S.R. au sărbă
torit împlinirea a doi ani de ac
tivitate de la înființarea lor.

Cu prilejul acestei aniversări au 
fost pregătite noi spectacole. Tea
trul popular orășenesc din Birobid- 
jan, (regiunea autonomă evreiască) 
a pus în scenă piesa dramaturgu
lui american Tennesse Williams 
„Orfeu coboară în infern", teatrul 
popular al uzinei Kauciuk din 
Moscova — tragedia lui Sofocle 
„Antigona", teatrul constructorilor 
din Izmailovo (regiunea Moscova) 
opera lui Ceaikovski — 
C'neghih*’.

• Cărțile apărute 
„Detski mir" („Lumea copiilor) se 
bucură de o mare, cerere în rîndul 
micilor cititori. Numai anul trecut, 
la această editură au apărut pentru 
cititorii ei — copii de virstă pre
școlară și școlari din primele clase 
— 16.200.000 de cărți.

Editura publică versuri, poves
tiri, basme despre copii și adulți, 
lucrări cu caracter istoric-revolu- 
ționar (Despre Revoluția din Oc
tombrie, despre viața lui Lenin, 
despre 
versuri 
plante

in Editura

organizația de pionieri), 
și povestiri despre natură, 
fi animale.

R. P. BULGARIA

• In satele bulgare se desfășoară 
o intensă activitate culturală, ins
pirată din izvoarele nesecate ale 
creației populare. La sate funcțio
nează 4.277 de cămine culturale, 
2.857 colective de dramă, 1.980 
coruri, 289 de orchestre, 1265 echi
pe de dansuri și 567 ansambluri 
de estradă.

Femei

zilei, citind 
de literatu-

regional al

prietene 
ale cărții

Una din formele de culturali
zare a maselor de femei gospodi
ne, în afară de cluburi și alte ins
tituții de cultură, este și cercul de 
citit organizat de către comisiile de 
femei. Aici, gospodinele sint puse 
la curent cu evenimentele interne 
și externe la ordinea 
în același timp și cărți 
ră beletristică.

Comitetul orășenesc 
femeilor Petroșani, pentru a îmbu
nătăți continuu activitatea cultu
rală în rîndul femeilor, a preco
nizat întărirea cercurilor de citit 
existente, precum și crearea altora 
noi, in așa fel încîț toate femeile 
gospodine să fie cuprinse în aces
te cercuri. Pînă in prezent cele mai 
bune rezultate le-au obținut co
mitetele de femei din Petroșani, 
Lupeni și Uricani. De pildă, la 
Lupeni activează în prezent 32 de 
cercuri de citit cuprinzînd aproxi
mativ 600 femei. Și zi de zi numă
rul femeilor —■ prietene ale cărții, 
care Se înscriu în cercurile de citit 
este tot mai mare.

R. P. CHINEZA

• In ultimii ani cinematografia 
Republicii Populare Chineze se 
dezvoltă deosebit de repede. In 
perioada 1958—1960 au fost pro
duse 252 filme artistice și 77 de 
filme documentare de scurt me- 
traj. In anul 1957 cinematografele 
din R.P. Chineză au fost frecven
tate de 3 miliarde spectatori, iar 
în anul 1960 numărul lor a atins 
cifra de 54 miliarde.

R.P.D. COREEANA

• Institutul de limbă și literatu
ră al Academiei de Științe a 
R.P.D. Coreene a editat primul 
volum al dicționarului limbii co
reene. Acesta va apare în șase vo
lume, cuprinzînd 170.000 titluri de 
cuvinte. Primul volum cuprinde 
31.050 titluri de cuvinte.

R. D. GERMANA

• Recent, unul din cele mai mari 
studiouri cinematografice din Ger
mania — DEFA — a împlinit 15 
ani de existență. In primii ani de 
după război colectivul său era for
mat dintr-un mic grup de cineaști 
entuziaști. In prezent colectivul 
studioului este alcătuit din cîteva 
mii de colaboratori, regizori, sce
nariști, operatori, tehnicieni. Filme
le realizate după război de către 
acest studiou — „Asasinii printre 
noi", „Consiliul zeilor", „Supusul’’ 
— au intrat în tezaurul artei cine
matografice.
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La toate consfă
tuirile, schimburile 
de experiență în- -£ / (Ус-,/ HllLLll
tre conducerile clu
burilor, la cursurile de instruire 
precum și în instrucțiunile privind 
activitatea din club s-a stabilit cu 
certitudine că primul punct de care 
depinde succesul in activitatea du
hului este întocmirea din timp a 
unui program bogat în conținut și 
atrăgător. Această certitudine a 
fost nu odată dovedită de prac
tică, deoarece la cluburile unde 
conducerea, în colaborare strînsă 
cu comisia muncii culturale de pe 
lingă comitetul sindicatului, a întoc
mit un program adaptat la speci
ficul localității, s-au înregistrat și 
cele mai frumoase rezultate, la toa
te acțiunile fiind prezenți un mare 
număr de oameni ai muncii. De 
pildă, la dubul din Lupeni (dat 
exemplu în acest sens de multe 
ori) ai să întîlnești la mină, la di
ferite întreprinderi și instituții, la 
locurile de afișaj de pe străzi pro
grame mari, tipărite și lucrate cu 
gust, atrăgătoare în fața cărora se 
opresc tot mai multi cetățeni. Con- 
sultîndu-1, oamenii muncii au po
sibilitatea să aleagă din noianul 
de acțiuni, simpozioane, conferin
țe, seri de odihnă, joi literare etc., 
ce anume acțiune îi interesează, 
data cînd pot lua parte la ea, pla- 
nificîndu-și astfel din timp parti
ciparea la acțiunea respectivă. Iată

Pe urmele materialelor

Brigada nu e 
d&scaraptă“ 
„Pagina culturală'* 

săptămîna trecută a fost publicat 
articolul „Descurajare sau pre
text" în care era criticată bri
gada artistică de agitație de la 
U.R.UM.P. care nu-și mai des
fășoară activitatea pe motiv că 
este „descurajată" în urma „in
succesului" de la faza orășe
nească a celui de-al VI-lea con
curs al ^formațiilor artistice. Iată 
ce ne răspunde un grup de ti
neri din brigadă :

„Cine a spus că brigada noas
tră e descurajată ? De loc ! E 
doar... stagiune închisă. A tre
cut concursul și acum gata... nu 
mai e nevoie de brigadă. O des
ființăm și ne ocupăm de cor. 
înainte cu cîteva zile de Ziua 
minerului și 23 August o înfi
ințăm din nou". Aceasta este 
părerea tovarășului președinte al 
comitetului sindical. Pentru gre
șelile făcute la concursul trecut 
brigada se desființează, membrii 
ei fiind invitați să meargă la 
cor. In ce privește condițiile, a- 
vem i Noi însă cerem un acor
deon și o baterie. Mai primim 
de asemenea și un ajutor, la pri
ma vedere, de cel mai mare preț : 
instructori — actori de la Tea
trul de stat. Dar ei ne dau „sfa
turi" numai la primele și ulti
mele repetiții. Așa s-a întîmplat 
șt cu pregătirea spectacolului 
pentru concurs. Atît tov. Codrea- 
nu cît și tov. Zabalon nu au a- 
vut nimic de obiectat în privința 
programului la primele repetiții. 
La concurs însă aceiași „instruc
tori" au spus : „Nu vă supărați 
băieți, dar programul brigăzii e 
mar mult de 
încadrează în 
concurs". Nu 
lucru1 acesta 
tiții ? :

Răspunsul
este deci următorul; nu sîntem 
descurajați și știm că brigada 
artistică de agitație, trebuie să 
prezinte programe în mod per
manent și nu numaii la concurs. 
Brigada își va îndeplini misiu
nea. Pentru aceasta cerem și mai 
insistent ajutorul celor în drept. 

A. ACS 
responsabil de brigadă

V. DRUȚA 
instructor artistic voluntar 

D. SMARANDACHE 
artist amator

estradă și nu se 
regulamentul de 

ne puteau spune 
la primele repe-

brigăzii artistice

sau „Ne vorbesc 

inima clubului inițiată cu prile- 
jul încheierii con

cursului organizat la mină „Pentru 
cea mai bună inovație", prezen
tarea marelui pictor romîn Nico- 
lae Grigorescu, conferința : „Expe
riența minerilor sovietici în săpa
rea puțurilor prin folosirea meto
delor speciale de lucru" etc. Iată 
deci un program în care sînt cu
prinse acțiuni atrăgătoare și pline 
de conținut pentru toți prietenii 
clubului.

Consiliul local al sindicatelor, 
prin instructorii culturali, va tre
bui să extindă această experiență 
și la alte cluburi unde activitatea 
nu se desfășoară la nivelul cerin
țelor tocmai datorită lipsei unui 
program corespunzător. De pildă, 
atît clubul central din Petroșani 
cît și cel al cooperativei Jiul își 
desfășoară activitatea întîmplător, 
în funcție de anumite zile festive, 
fără nici un fel de program. Or, 
programul are tocmai menirea să 
asigure în club o activitate perma
nenta și multilaterală, capabilă să 
contribuie din plin la ridicarea 
nivelului cultural al celor ce mun
cesc. Fiecare club trebuie să acor
de o atenție deosebită și primor
dială programului, deoarece, de 
nivelul lui depind și succesele în
tregii activități din cadrul clubului.

M. DUMITRESCU

deci că întregul organism al clu
bului funcționează în funcție de 
felul în care programul, această 
inimă de pulsul căreia depinde 
buna funcționare a întregii activi
tăți, cuprinde acțiunile atrăgătoare 
și pline de conținut.

Consiliul local al sindicatelor a 
căutat și caută să extindă expe
riența pozitivă ,a cluburilor din 
Valea Jiului care obțin rezultate 
frumoase tocmai datorită priceperii 
cu care întocmesc programele. Se 
poate spune că această experiență 
a fost însușită de majoritatea clu
burilor din Valea Jiului. De pildă, 
clubul muncitoresc minier din Lo- 
nea își întocmește în ultimele luni 
programe aproape la înălțimea ce
lui din Lupeni. O simplă privire 
purtată deasupra programului du- 
*bului din Lonea și ai în față ima
ginea activității multilaterale, con* 
tinue și pline de conținut ce se 
desfășoară zilnic la club. Condu
cerea clubului a căutat să includă 
în program puncte specifice pentru 
copii, tineret, vîrstnici de diferite 
profesii etc. Astfel ai să găsești 
in programul pe luna iulie dimi- 
nețe de basm, unde își dau aportul 
învățători și profesori, conferințe 
ca : „Despre istoricul minei noas
tre*- adresată în special tineretului

„Cerul Balticei , o producție a 
studioului „Lenfilm" este un film 
închinat acelor oameni care în anii 
crînceni ai războiului au apărat 
cerul și pămîntul Țării Sovietice de 
atacurile barbare ale aviației nem
țești.

Dar eroii filmului „Cerul Bal
ticei" nu sînt numai aviatori și ac
țiunea filmului nu se desfășoară 
doar în aer. Este urmărită, de ase
menea, viața și lupta locuitorilor 
orașului etou Leningrad în timpul 
blocadei instituite de cotropitori

IN CLIȘEU: O scenă din film

La Petrila

t
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Pjptewit planului de acțiune 
întocmit, cu cîteva luni î-n urmă, 
la inițierea concursului cultural - 
sportiv, între 1 iunie — 6 august 
a. c. se desfășoară cea de a doua 
etapă a concursului. In acest in
terval de timp se vor întrece 
formațiile artistice și sportive 
ale instituțiilor și întreprinderi
lor din orașul respectiv.' Ciști- 
gătorii acestei faze urmează să 
participe la cea de a Ш-a și 
ultima etapă a concursului — 
etapa orășenească — ce va avea 
loc în zilele de 23—24 august la 
Petroșani.

Pentru ca 
să participe 

mare la toate 
cultural-sportiv, conducerea clu
bului și asociația sportivă au 
luat o serie de măsuri organi
zatorice. Astfel, s-a stabilit ca 
echipele artistice să prezinte 
noi programe; echipa de dansuri, 
spre exemplu, repetă o suită 
de dansuri de pe Someș și un 
dans maghiar. Cei 120 de coriști 
participă cu regularitate la o- 
rele de repetiții, unde, potrivit

tinerii din Petrila 
în număr cit mai 
etapele concursului

i
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In centrul acțiunii se află ofi
țerul Lunin, din aviața civilă de 
transport. Pînă la război el nu 
urcase niciodată în carliga unui 
avion militar. Și iată-i acum pri
mind pe neașteptate sarcina de a 
se încadra într-o escadrilă a avia
ției de vînătoare. Fiind experimen
tat și la o vlrstă mai înaintată, 
Lunin a fost primit cu vădită ne
încredere în excadrilă.

Și totuși Lunin cutează să se 
înalțe pe cerul Balticii, ca să în
frunte stolurile de avioane dușma-

indicațiilor dirijorului V. Ureche, 
pregătesc un repertoriu bogat de 
cîntece.

La clubul din Petrila nu e zi 
ca sălile să nu fie ocupate de 
artiștii amatori ai vreunei echi
pe care se pregătesc spre a pari 
ticipa la concursul cultural-spor- 
tiv. Cu multă exigentă își pre
gătește noul program orchestra 
de muzică ușoară, iar soliștii vo
cali repetă romanțe, cîntece 
populare etc., care n-au fost pînă 
acum incluse în repertoriu. Și bri
gada artistică de agitație se pre
gătește intens pentru concurs. 
De Іа 1 iulie brigadia a prezen
tat două programe artistice în 

muncitorilor preparatei, 
bucurat de 
colectivul de 
lucrează la

De 
colectivului asociației 

a ini- 
concurs de șah la

sectoare

fața 
programe ce s-au 
succes. In prezent 
creație al brigăzii 
un text nou care va fi interpre
tat de tineri la concurs.

Alături de artiștii amatori, 
sportivii din Petrila se întrec în 
diferite competiții sportive, 
pildă, 
sportive din localitate 
țiat un 
care au participat aproape 60 
de persoane. Concursul s-a or
ganizat cu scopul selecționării 
celor mai buni șahiști pentru 
formarea echipei pe oraș. Con
cursul a dat rezultate bune.

In cadrul concursului cultural- 
sportiv, etapa a Il-a, echipa de 
șah a Petrilei a jucat cu o e- 
chîpă din Aninoasa urmînd ca 
pînă la sfîrșitul lunii să se or
ganizeze și alte întîlniri. Tot la 
șah se va organiza în cinstea 
Zilei minerului și a zilei de 23 
August un concurs pe 
dotat cu o cupă.

Merită relevat faptul 
disciplina sportivă lupte 
antrenați, în perioada concursu
lui cultural-sportiv, peste 40 de 
tineri'. Aceasta reprezintă un 
succes mai ales dacă se ține 
seama că majoritatea tinerilor 
care practică acest sport lucrea
ză în subteran. In cadrul celei 
de a doua etape a concursului 
luptătorii au susținut o întîlni- 
re cu echipele Voința din Baia 
Mare și Jiul Petroșani.

Datorită muncii depuse de or
ganizația U.T.M., de conducerea 
clubului, sub îndrumarea comi
tetului de partid, în Petrila se 
desfășoară o activitate cultural- 
sportivă bogată, urmărindu-se 
antrenarea unui număr cît mai 
mare de tineri în activitatea cul
turală și sportivă.

M. CHIOREANU

că la 
au fost



STEAGUL ROȘU

Prin magazinele 
din Aninoasa

(Urmare din pagina l-a) 

timp și în bune condiții a maga
zinului cu cele necesare a stat în 
centrul preocupărilor lucrătorilor 
de aici. Nu de puține ori lucrătoa
rele Popescu Ioana, Iacob Aurelia 
$i celelalte au fost evidențiate pen
tru deservirea ireproșabilă, lucru 
ce a atras mulțumirea consumato
rilor.

Aprecieri asemănătoare se pot 
face și despre alte magazine din 
Aninoasa.

...Și cînd își uită obligațiile
Sînt însă în Aninoasa și magazine 

in care deservirea cetățenilor se 
mai face încă defectuos. Bunăoară, 
la magazinul alimentar nr. 39. 
Deși e unul din cele mai mari ma
gazine din Aninoasa, aflîndu-se 
chiar în centrul comunei, uneori 
aprovizionarea lui și, în special 
atitudinea unor lucrători, față de 
cumpărători lasă mult de dorit, 
Vîijzătoarea Codruț Ma'ria dă unc- 

dovadă de comoditate ; mai 
muțți cumpărători au sesizat fap
tul că atunci cînd au cerut o mar
fă, vînzătoarea Codruț le răspundea 
că nu mai este, deși marfa res
pectivă se afla în cantități sufi
ciente în depozit. Așa s-a întîm- 
plat în urmă cu cîteva zile cînd 
un cumpărător a cerut să i se dea 
trei sticle cu apă minerală, Co
druț a răspuns că nu mai are. In 
depozitul magazinului se afla su
ficientă apă minerală. Mai mult, 
cînd unul din cunoscuți a cerut să 
fie servit tot cu apă minerală Co
druț M. a fost destul de promptă. 
Același lucru s-a întîmplat și cu 
cealaltă vînzâtoare, Belmeca Ioana, 
care nu a mai vrut să servească 
pe motiv că era ora de închidere, 
deși cumpărătorul se afla de mai 
mult timp în magazin, așteptînd 
să fie servit.

Defectuos merge deservirea și la 
magazinul O.A.D.L.F. nr. 9 (vîn- 
zător Bădulescu Nicolae). Aici și 
curățenia localului lasă mult de 
dorit. Cetățenii și-au manifestat pe 
drept nemulțumirea față de acest 
fel de deservire, în condiții neige- 
nice.

lucrătorii din comerț au datoria 
de a da o mai mare atenție felu
lui cum deservesc pe cumpărători, 
depozitării mărfurilor, încadrîn- 
du-se în lupta generală pentru 
lucru de calitate.
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CE SĂ CITIM
Literatură romînă

Albu Florența, FARA POPAS 
— versuri. („Luceafărul"). Edi
tura pentru literatură, aproxima
tiv 80 pagini — 3,50 lei.

Arghezi T„ CU BASTONUL 
PRIN BUCUREȘTI — tablete 
și reportaje. Editura pentru li
teratură, aproximativ 100 pa
gini — 3 lei.

încă un ca
mion încărcat 
cu fier vechi 
pornește din 
curtea minei A- 
nlnoasa spre o- 
țeîăriiie patriei. 
Tovarășul Mir- 
cescu Nicolae, 
secretarul co
mitetului U.T.M. 
al minei își în
semnează canti
tatea de fier 
vechi. Angaja
mentul anual de 
a colecta 250 
tone fier vechi 
în curînd va fi 
îndeplinit. Tine
rii din brigăzile 
de muncă pa
triotică conduse 
de tov. Tat loan, 
Demen Petru, 
Ваши L„ Florea 
N, se pot mîndri 
cu acest succes.

ÎNSEMN AR E

Ce se poate vedea la o grădină de vară 
cînd te așezi mi aproape de bar

ospătară, ca să le ducă consu-Iulie, zile călduroase de vară 
pe care le-am așteptat de-a lun
gul unei primăveri ploioase, reci. 
Cît e de plăcut ca într-o astfel 
de zi să te așezi la masa unei 
grădini de vară și să-ți poto
lești setea cu o halbă de bere re
ce, umplută pînă la dungă, proas
pătă și bună. Plăcut nu ?

Da, plăcută, dar nu întotdea
una. Mai ales dacă ai nefericita 
inspirație să treci poarta gră
dinii de vară de lîngă restau
rantul „Minerul" din Petroșani, 
lucru pe care l-a făcut deunăzi 
muncitorul subteran Maroși Ale
xandru de la mina Petrila.

Era către seară, după ora 7. 
In gradină era lume puțină, și, 
ca să fie servit mai repede, a 
ocupat o masă mai aproape de 
bar, unde se distribuia berea. 
„Poziția" ocupată i-a asigurat 
nu atît o servire mai promptă, 
ci mai ales posibilitatea de a 
face cunoștință cu unele metode 
de „deservire" care pun din par
tea consumatorilor multe între
bări.

Omul instalat a cerut o halbă 
de bere. Ospătară Rac Maria ca
re servea, i-a răspuns cu bună
voință :

— Vine ! Imediat vine.
Ospătară avea însă în mînă 

cîteva halbe umplute doar pe ju
mătate cu bere, adunate de pe 
mese, pe care le puse pe tejghea. 
De serviciu era barmana Laszlo 
Elisabeta. Ea luă repede halbele 
cu bere rămasă de la consuma
tori, turnă conținutul lor în alte 
halbe, le complectă cu puțină be
re de la butoi și le împinse spre

matorilor. Tov. Maroși, care »era 
aproape, văzu toată mașinațiu- 
nea și cînd una din aceste halbe 
ii ajunse în țață pe masă, ,se re
voltă :

— Bine tovarășă barmană, 
asta e deservire civilizată ? De 
cînd un client în loc de bere tre
buie să bea scursuri din alte 
halbe ?

Barmana Laszlo ieși din să
rite :

— Vai de mine, dar grozav 
d- pretențios mai ești ! Dar asta 
nu i tot bere? Crezi dumneata 
c“ a fost făcută ca s-o arunci ?

Curînd sosi la fața locului și 
gestionarul restaurantului „Mi
nerul" pe lîngă care funcționea
ză și grădina de vară. S-a putut 
vedea că halbele strînse de pe 
mese de multe ori nici nu se mai 
spală, că „inițiativa" barmanei 
Laszlo e aplicată în mod curent.

S-a mai pus încă o întrebare : 
d’e ce pe mese rămînea bere ne
consumată ? Răspunsul constă în 
aceea că uneori se pune în vln- 
zare bere al cărei termen de con
sumare a expirat, cu sedimente 
și gust neplăcut.

Văzînd toate astea, te gîn- 
dești: de ce conducerea T.A.P.L., 
în frunte cu tov. director Taller 
Ludovic, admite asemenea prac
tici cu totul străine de comerțul 
nostru socialist ? De ce nu se iau 
măsuri severe împotriva acelor 
lucrători necinstiți din comerț, 
care sfidînd regulile unei deser
viri civilizate, ale igienii caută 
să facă „economii" în contul 
propriului lor buzunar, pe seama 
consumatorilor ?

Va reveni Șmelner pe drumul ce! bun ?
(Urmare din pag. 1-a)

în cadrul sectorului elctromeca- 
nic. Dar nici aici nu și-a făcut 
datoria. A absentat nemotivat, a 

. fost găsit dormind în timpul 
I șutului. Observațiile, mustrările 

superiorilor și ale tovarășilor lui 
l’ . de muncă nu i-au fost de folos.

Din cauză că a fost pus la un 
loc de muncă ce nu i-a „conve
nit" a dezertat din nou. Aceasta 
s-a întîmplat în luna februarie 

' a acestui an. a doua oară de la 
angajarea lui. De atunci Șmelner 
Adolt n-a făcut nimic, a trăit 

I- ca un parazit pe spinarea tată
lui său, a bunicii. Și-a găsit 
„prieteni" cu care hoinărea prin 
oraș, de la care împrumuta bani.

In sfîrșit, bunica încearcă din 
nou să-l readucă pe drumul cel 
bun și iat-o intervenind' la șeful 
exploatării pentru a fi reanga
jat la mină.

Șmelner Adolf a fost reanga
jat chiar a doua zi. Porțile ex
ploatării i s-a redeschis din nou.

1 De data aceasta el a promis so-
' lemn că se va schimba, că va

prețui munca, încrederea tovară
șilor săi. Va fi el în stare să-și 
respecte cuvîntul dat ?

La această întrebare trebuie 
să răspundă Șmelner Adolf în

suși • cel care sfidînd dragostea 
părinților și încrederea tovarăși
lor lui a disprețuit munca, s-a 
sustras de la activitatea folosi
toare, trîndiăvind luni în șir, mîn- 
cînd zilnic, fără remușcări, fără 
să muncească, porția de mînca- 
re pe care părinții i-au pus-o în 
față.

Dar pentru faptele sale din tre
cut, cît și pentru drumul pe ca
re îl va urma de acum înainte 
Șmelner Adolf, sînt răspunzători 
și utemiștii de la mina Vulcan, 
îndeosebi prietenii lui. De la ve
nirea lui la mină Șmelner s-a 
aflat de multe ori în fața unor 
greutăți ale începutului de drum, 
sie vieții în care abia pășise. Ar 
li avut nevoie uneori de îndru
mare mai atentă, de o încuraja
re. Tînărul Șmelner n-a avut un 
suport moral nici în familie. Ma
ma lui vitregă, de cînd era co
pil, și mai ales în ultimul timp, 
l-a tratat cu răceala unui pă
rinte vitreg. Singurul lui adă
post era la bunica în vîrstă de 
85 ani.

Dar ce au făcut prietenii lui, 
foști colegi de școală, de clasă 
Albescu Gheorghe, Șaucă loan? 
I-au întors spatele. Prietenul lui 
„intim", Adam Viorel, de aceeași 
vîrstă cu el, ti«. muncitor la mi

nă și utemist „și-a schimbat pă
rerea despre el“. Și atît. L-a 

neglijat și organizația U.T.M. al 
cărui membru este. De peste o- 
jumătate de an Șmelner Adolf 
n-a participat la nici o adunare 
de U.T.M., nici nu l-a chemat 
nimeni, n-a fost întrebat ce fa
ce. Cine putea să-l ajute mai 
mult, să-l readiucă pe drumul 
cel bun, să-i trezească răspun
derea pentru obligațiile sale, ci
ne putea să-l înconjoare cu căl
dura ce i-a lipsit în familie decît 
utemiștii, prietenii. Dar aceștia 
au trecut cu indiferență pe lîn
gă el.

Dar se pare a nu fi totul pier
dut. Șmelner și-a recunoscut gre
șelile de pînă acum, a făgăduit 
că va face totul pentru a de
veni un om folositor. Această ho- 
'tărîre a lui trebuie cultivată, 
întărită. Este timpul ca organi
zația U.T.M. a minei Vulcan, 
utemiștii cu care lucrează alături 
să simtă răspunderea pentru 
soarta lui Șmelner, să-l ajute 
pentru a fi la înălțimea misiu
nii lui de utemist, de tînăr mun
citor, să nutrească respectul cu
venit față de meseria pe care o 
are, față de locul lui dte muncă, 
să privească oamenii cu fruntea 
sus, cu demnitate..

PUBLICITATE șs

Iititpriiiderea le lotuinle si Mi | 

PETROȘANI
ANUNȚĂ

In conformitate cu decizia Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al orașului regional Petroșani nr. 352 din 27 iunie 
1961 și a normelor P.C.I., întreprinderea de locuințe și lo
caluri Petroșani, începînd cu data de 1 iulie 1961, va executa 
în mod obligatoriu, contra cost, curățitul coșurilor la toate 
imobilele din Valea Jiului.

Contravaloarea serviciului de curățitul coșurilor de ia a- 
bonații întreprinderii, se va încasa conform deciziei Comitetu
lui executiv al Sfatului popular regional nr. 414 din 1956.

Locatarii imobilelor proprietate particulară, sint invitați la 
sediile sectoarelor l.L.L. din localitățile: Lonea. Petrila Pe
troșani, Aninoasa, Vulcan i l.upeni pentru încheierea contrac
telor.

Exploatarea minieră Aninoasa 
organizează în zilele de 1-6 august 1961, la 
școala de calificare un concurs pentru ocu

parea următoareor posturi:

— maiștri mineri,
— maiștri mineri principali,
— maiștri electromecanici

Cererile însoțite de adele necesare se pot depune 
zilnic la sesrstariatul exploatării.

Informații suplimentare se pot obține la serviciu! 
muncă și salarii a! minei Aninoasa, str. 23 August nr. 
81 telefon nr. 12.

у-, л .O.C.L. Produse Industriale Petroșani 
ANGAJEAZĂ’. ІІ

ii ii
!| remizeri pentru desfacerea soldurilor £ 
ii de mărfuri &
ii ii

Doritorii se vor adresa pentru lămuriri la ser- if 

viciul cadre la sediul O.C.L str. Gh. Gheorghiu- ii 
ii Dej nr. 102, etaj li, camera 27. a ij

s

♦ ♦
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ANUNȚ
consumator că pe 
o frumoasă grădină 

„Cărbunele* din orașul

T.A.P.L. Petroșani, anunță puDlicul 
data de 15 iulie 
de vară pe lîngă 
Lonea

Unitatea este
preparate de bucătărie.

Muzică — antren.
Vizitați cu încredere noua unitate!

1961 se va deschide
restaurantul nr. 30

bine asortată cu diferite băuturi și gustoase

MONOGRAFIILE DE ARMAR

SI AAAtSTRI AAIMERI ’

uridudea fiert (mulului 
a, lacului de mancă
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H„Rușii doresc cu adevărat 
dezarmarea"

LONDRA 15 (Agerpres). —
„Dezarmarea este posibilă, — 

scrie ziaristul Wyland Young în- 
tr-un articol publicat la 14 iulie 
de ziarul englez „The Guardian".

Vorbind despre poziția Uniunii 
Sovietice în această problemă, 
Young subliniază : „Rușii doresc 
cu adevărat dezarmarea". După 
părerea lui Young „numai un om 
cu adevărat ignorant poate să pună 
la îndoială sinceritatea rușilor".

Young arată că în declarațiile 
făcute în mod public, personali
tăți politice occidentale și chiar 
Adenauer recunosc în vorbe nece
sitatea dezarmării1. „Nenorocirea 
constă însă în faptul că atunci 
cînd se ivește o problemă dificilă 
(ca de pildă, în prezent, problema 
Berlinului), mulți oameni de stat 
occidentali spun : „Acum nu este 
momentul să se vorbească de de-

zarmare" și încep să facă comenzi 
de noi arme. Procedeele lor sînt 
cu totul greșite".

Citind revista americană de 
specialitate „Aviation Week", care 
a descris în amănunt parada de 
la Tușino, Toth, în ziarul „New 
York Herald Tribune" subliniază 
că ;,în prezent avioanele militare 
ale sovieticilor sînt mai bune de- 
cît cele ale Statelor Unite". „Cel 

■ mai mare bombardier sovietic, ci
tează Toth din revista „Aviation 
Week", este mai mare decît cel 
mai mare bombardier cu reacție 
american de tip „B-52". Spre deo
sebire de „B-52“, bombardierul 
sovietic poate atinge o viteză de
pășind-o pe cea a sunetului. Cel 
de-al doilea ca 
bardier cu aripi 
mai mare decît 
„B-58".

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

liri Gaearin a plasat 
spre patrie

LONDRA 15 (Agerpres). —
La 15 iulie, pilotul cosmonaut 

Iuri Gagarin care a făcut o vizită 
de cîteva zile în Anglia, a plecat 
spre patrie.

Pe traseul de la ambasada so
vietică și pînă la aeroportul din 
Londra, zeci de mii de londonezi 
l-au 
torul

In 
mul 
spus 
frumoase 
caldă pe 
englez.

salutat cu căldură pe cuceri- 
sovietic al Cosmosului, 
declarația făcută pe aerodro- 

Londra, Iuri Gagarin a 
duce cu 
amintiri despre primirea 
care i-a făcut-o poporul

din
că sine cele mai

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

„A sosit timpul să se recunoască R.D.6

mărime, un bom- 
triunghiulare, este 
avionul american

Reprezentanti brazilieni 
vor vizita R.P. Chineză

PARIS 15 (Agerpres).
Cunoscutul publicist Claude 

Bourdet semnează în săptămî- 
nalul „France Observateur" un 
articol în care scoate în eviden
ță netemeinicia politicii puteri
lor occidentale în problema ger
mană și problema Berlinului oc
cidental, precum și pericolul pe 
care îl implică această politică.

„A venit de mult timpul să se 
recunoască R. D. Germană", 
scrie autorul.

Subliniind că „Occidentul nu 
a opus nimic proiectului sovie
tic de tratat dte pace", „France 
Observateur" scrie că „dacă se

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

„Ideile politice ale Bonn-alui 
sînt anchilozate*

va accepta să se acorde R. D. 
Germane un stat ca toate cele
lalte așa cum a cerut-o Hruș- 
ciov la Viena. se va consolida 
statu-quo-ul, ceea ce ar cheză- 
șui pacea...

In pofila presiunilor Bonnului, 
puterile occidentale nu au recu
noscut niciodată că Berlinul ar 
face parte sub raport juridic din 
Republica Federală. De aceea, 
pînă la reunificarea Germaniei 
este necesar să se găsească pen
tru Berlinul occidental un statut 
legal care să constituie un izvor 
de stabilitate, nu de primejdie".

Conferința tripartită de la
NA MON 15 (Agerpres).
La 14 iulie, conferința tripar

tită de la Na Mon nu și-a re
luat lucrările. Potrivit corespon
dentului. din Laos al' Agenției 
Vietnameze de Informații, dele
gația grupului din Savannaket 
a părăsit pentru a șasea oară 
ședința după ce a ridicat din 
nou problema invitării la confe
rință a reprezentanților Comi
siei internaționale de suprave
ghere Și control.

Conducătorul delegației gu
vernului regal, Fongsavang și 
conducătorul delegației partidu
lui Neo Lao Haksat, Nihak Fom-

Na Mon
savan au demascat în fața co
respondenților de presă tactica 
subversivă a grupului: de la Sa- 
vannaket.

Fongsavang a subliniat că 
sarcina conferinței de Ia Na Mon 
este de a discuta și reglementa 
probleme interne. Intrucît pro
blemele interne ale Laosului tre
buie să fie reglementate de lao- 
țieni înșiși, delegația guvernu
lui regal și partidului Neo Lao 
Haksat nu au putut fi de acord 
cu pretenția grupului de la Sa- 
vannaket ca la aceste tratative 
să participe reprezentanții Co
misiei internaționale de supra
veghere și control.

O---------------- L ■

oficial
Janio 

Minis-
]
1

Mișcarea populară valonă
BRUXELLES 15 (Agerpres). 
„Mișcarea populară valonă" 

din regiunea centrală a Belgiei 
a declarat l4|a septembrie lună 
de luptă împotriva hotărîrii 
Consiliului național al indus
triei carbonifere cu privire la 
închiderea minelor de cărbuni

din Morage în scopul 
toșirii" pieței belgiene 
facere a cărbunelui.

După cum anunță

„însănă- 
de des-

o—

Un nou partid politic 
în Vietnamul de sud

SAIGON 15 (Agerpres).
■ Potrivit agenției de Informații 

„Eliberarea", în Vietnamul de 
sud a fost constituit partidul 
radical socialist care grupează 
pe intelectualii patrioți din a- 
ceastă țară.

Partidul a dat publicității pro
gramul său. In domeniul poli
ticii interne, partidul își propu
ne să răstoarne conducerea dic
tatorială a lui Ngo Dinh Diem 
și să creeze un guvern național 
die coaliție democratică.

Pe plan extern, partidul va 
duce o politică de pace și neu
tralitate, de sprijinire a mișcă
rii de eliberare națională din 
întreaga lume.

Partidul și-a afirmat atașa
mentul față de Frontul Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud.

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

agenția 
France Presse, la Morage va 
lua ființă „o organizație de lup
tă împotriva închiderii întreprin
derilor, pentru reînnoirea econo
mică a regiunii centrale".

In semn de protest împotriva 
hotărîrii Consiliului național al 
industriei carbonifere cu privire 
la închiderea minelor, în orașul 
Morage a avut loc o demonstra
ție a oamenilor 
mii de mineri din Morage au 
declarat grevă.

muncii. Două

BRASILIA 15 (Agerpres). — 
Prensa Latina transmite :

La 15 iulie s-a anunțat 
că președintele Braziliei, 
Quadros, a dat instrucțiuni
terului Afacerilor Externe să pro
pună vicepreședintelui Braziliei, 
Joao Goulart să conducă misiunea 
economică braziliană care urmează 
să viziteze 
Chineză.

Quadros 
menea, ca
care vor face parte 
seamă reprezentanți ai industriei 
și comerțului Braziliei", să viziteze 
și alte țări din Asia.

----- O-----

Republica Populară

â recomandat, de ase- 
această misiune, din 

„cei mai de

O nouă descoperire legată 
de planeta Venus

LENINGRAD 15 (Agerpres). 
— TASS transmite :

După cum i-a declarat unui co
respondent al agenției TAȘS, cu
noscutul astronom sovietic Nikolai 
Kozîriov, în afara luminii emise 
de ionosferă, pe planeta Venus a 
fost descoperită o luminescență 
permanentă a straturilor inferioare 
ale atmosferei, datorită cărora 
stratul de nori al planetei Venus 
este iluminat în permanență cu 
aceeași strălucire cu care luna plină 
iluminează norii pe Pămînt. După 
cîi se pare este vorba de un proces 
de ardere încetinită a unor gaze 
primare, care produce formalde- 
hidă luminescență.

LONDRA 15 (Agerpres).
Mulți comentatori' englezi își 

exprimă indignarea față de po
ziția agresivă a guvernului A- 
denauer în problema germană 
și în problema Berlinului occi
dental, poziție pe care Adenauer 
și-a reafirmat-o în timpul vizi
tei sale provocatoare în Berlinul 
occidental.

Ziarul „Guardian" scrie că, 
respingînd ideea uneii conferin-

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

țe germane de pace, AdenăȘier 
„a menționat o serie de native 
neconvingătoare în sprijinul re
fuzului său categoric de a admi
te vreun compromis".

„Ideile politice ale guvernu- , 
lui de la Bonn sînt anchilozate 
— scrie în continuare ziarul — 
și Adenauer se mulțumește să 
repete că el nu va pleca din 
Berlin și respinge orice trata
tive".

In legătură cu ocuparea Kuweitului
RABAT 15 (Agerpres). TASS 

transmite;
In legătură cu ocuparea Ku

weitului de către trupele engle
ze, un reprezentant oficial al 
guvernului marocan a făcut ur
mătoarea declarație ; „Guvernul 
marocan consideră că prezența

în continuare a trupelor engleze 
în Kuweit este o piedică în ca
lea independenței acestei țări. 
Guvernul marocan cere retrage
rea lor imediată și cer tuturor 
țărilor arabe să-și unească e- 
forturile pentru a obține înfăp
tuirea acestei revendicări".

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

In scopul lichidării colonialismului 
portughez

DAKAR 15 (Agerpres). —
Agenția France Presse anunță 

că organizațiile naționaliste din 
Guineea portugheză și din Insu
lele Capului Verde au adoptat, 
în cadrul unei conferințe care a 
avut loc la Dakar, hotărirea de 
a crea „Frontul Unit al Eliberă
rii", al cărui țel principal va fi 
„lichidarea totală și imediată a 
colonialismului portughez".

„Frontul Unit al Eliberării" in
clude Mișcarea pentru eliberarea 
Guineei portugheze și a Insulelor 
Capului Verde, precum și Partidul

Puterile occidentale au adus în impas tratativele 
încetarea experiențelor nucleare

african al independenței din Gui
neea portugheză și Insulele Capu
lui Verde.

Vizita lui Strauss 
la Washington

WASHINGTON 15 (Agerpres).
Ministrul de Război al R.F.G., 

Strauss, care se află în S.U.A. 
intr-o așa-zisă „vizită de infor
mare", a dus la 14 iulie la Wa
shington tratative cu ministrul 
de Război al S.U.A., McNamara, 
și cu adjuncții săi.

Caracterul militarist, agresiv 
al acestei vizite a reieșit chiar 
dintr-o declarație a lui Strauss, 
care nu s-a jenat să declare co
respondenților că a venit în 
S.U.A. pentru a obține pentru 
Germania occidentală noii livrări 
de armament american.

I

cu privire la
GENEVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite :
„Au fost discutate documen

tele și materialele prezentate spre 
examinare conferinței. Următoa
rea ședință a 
trei puteri va 
iulie".

Acesta este 
privire la cea 
ță a Conferinței celor trei pu
teri cu privire la încetarea ex
periențelor cu arma nucleară.

După cum s-a făcut cunoscut, 
ședința din 14 iulie a celor trei 
puteri s-a ținut sub președinția 
lui S. K. Țarapkin, reprezentan
tul Uniunii Sovietice. Ea a du
rat o oră și jumătate. In acest 
timp au luat cuvîntul toți cei 
trei participanți la conferință. 
In pofida logicii și a faptelor, 
reprezentanții S.U.A. și Anglieî 
au încercat din nou să-și apere 
vechea, de mult cunoscuta po
ziție, afirmînd că propunerile lor 
ar avea un caracter „atotcuprin
zător și de compromis" și că de 
aceea ele ar trebui adoptate ime
diat.

Delegatul sovietic a arătat în 
cuvîntarea sa că delegații! occi
dentali încearcă să inducă în e- 
roare opinia publică și recurg

conferinței celor
avea loc luni 17

comunicatul cu 
de-a 328-a ședin-

în acest scop la denaturarea 
faptelor. El s-a ocupat amănun
țit de cele trei probleme, care 
prezintă importanță esențială 
pentru tratative. Acestea sînt — 
problema moratoriului, a numă
rului inspecțiilor și a organului 
executiv administrativ.

In toate aceste probleme, a 
spus delegatul sovietic, delega
țiile occidentale se mențin pe 
poziții nerealiste, apără argu
mente și teze respinse dfe mult 
de viață însăși. Poziția adoptată 
de reprezentanții occidentali în 
cadrul conferinței în probleme 
ca moratoriul arată că ei caută 
doar un singur lucru — după 
expirarea termenului moratoriu
lui să obțină posibilitatea reluă
rii fățișe a experiențelor cu ar
ma nucleară. Delegația sovietică 
se ridică împotriva acestei pozi
ții și nu va accepta propunerile 
occidentale.

Partea sovietică consideră că 
în condițiile existenței rețelei 
propuse a posturilor de control, 
este cu totul suficient să se e- 
fectueze trei inspecții pe an pe 
teritoriul fiecărui participant la 
eventualul tratat.

Delegațiile occidentale încear
că de fapt să legalizeze spiona-

jul, cerînd un număr mult mai 
mare de „inspecții", adică crea
rea unor grupuri de spionaj ca
re, la adăpostul tratatului, să 
se dedea la spionaj pe teritoriul 
Uniunii Sovietice.

Uniunea Sovietică nu poate 
accepta această propunere a Oc
cidentului, deoarece pretențiile 
puterilor occidentale nu numai 
că sînt împotriva bunului simț 
dar se află și într-o discordanță 
vădită cu tezele cunoscutului ra
port

In 
nului 
nînd 
creat 
a prezentat propuneri cu privi
re la Consiliul administrativ, 
alcătuit din reprezentanții celor 
trei grupuri de țări existente în 
prezent în lume — capitaliste, 
socialiste și neutre. Lipsiți de 
simțul realității, delegații occi
dentali refuză chiar să discute 
propunerea sovietică în această 
problemă.

Adoptînd o poziție vădit ne
gativă în aceste probleme extrem 
de importante; delegații occiden
tali nu contribuie la succesul 
tratativelor și au adus în impas 
conferința celor trei puteri.

al experților.
ce privește problema orga- 
executiv administrativ, ți- 

seama de situația care s-a 
în lume, guvernul sovietic

REDACTIA SI ADMINISTRAȚIA f Petroșanii Str. Gh. Gheorghiu-Dej ur. 56. TeL interurban 322 automat 269.

PROGRAM DE RADIO
17 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 9,30 
Tinerețea ne e dragă, 10,10 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor, 
11,03 Concert de muzică din o- 
pere, 12,00 Muzică distractivă, 
13,05 Cîntece și jocuri populare 
romînești și ale minorităților 
naționale, 14,00 Muzică ușoară,
15.10 Muzică populară din Re

publica Populară Ungară, 15,30 
Concert de muzică din operete,
17.30 Roza vînturilor, 18,00 Mu
zică ușoară de compozitori ro- 
mîni, 18,30 Program muzical 
pentru fruntași în producție din 
industrie și agricultură, 19,00 
Almanah științific, 19,30 Pagini 
orchestrale din operele lui Ri
chard Wagner, 20,30 Cîntă Ma
ria Sereea și Valentin Teodorian, 
21,38 Doine și jocuri populare 
romînești. PROGRAMUL II.
12.10 Muzică populară romî- 
nească, 13,20 Concert de prînz,
14.30 Orchestre de muzică popu
lară romînească, 15,00 „Cele 
mai bune programe muzicale al
cătuite de ascultători", 16,30 
Vorbește Moscova! 17,35 Din
cele im' cunoscute melodii popu
lare romînești, 18,05 Răsfoind 
albumul cu operete, 19,40 Cîntă 
Alexandru Grozută, 20,40 Muzi
că de estradă, 21,30 Lectură dra
matizată

CINEMATOGRAFE
17 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Cerul Balticei; AL. SA- 
HIA : Strada Preeriilor; PETRI- 
LA: Insula fără nume; ANI- 
NOÂSA ; Pinionul buclucaș; 
VULCAN: Vîrsta dragostei';
CR1V1D1A : Darclee; LUPENI : 
Intîlnire în întuneric.

Tioarul .fi August" — Poligrafie


