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Probleme asupra cărora noul birou 
îndrepte atenția

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Viteze sporite de avansare
Minerii 

acei care 
Lucrările 
orizonturi 
producțiile viitorului.

OrgajMzîndu-și tot mai bine munca o seamă de 
brigăzi de mineri din sector s-au remarcat prin 
vitezele de avansare sporite obținute, ca și prin 
calitatea lucrărilor efectuate. Așa de exemplu bri
gada minerului Boteaniu Nicolae efectul nd 
crare specială la orizontul 14 a realizat o 
medie lunară de 73 m.

Jfn galeria de legătură de la orizontul 11 
cest minerii din brigada condusă de Toth 
Ei âu săpat lunar peste 42 m. de galerie, lucrările 
executate fiind de bună calitate.

De relevat faptul că toate brigăzile de mineri 
sectorul XI își realizează ritmic sarcinile de

sectorului XI investiții de ia Petrila șînit 
deschid căile spre straiele de cărbuni, 
miniere pe care ei le execută la noile 
ale minei constituie puntea trecerii la,

o lu-
viteză

mun- 
Geza.

din 
plan

O

«

Organizația de bază din sec
ția mecanică este prima de la 
U.R.U.M.P. în care a avut loc 
adunarea generală pentru darea 
de seamă și alegerea noului bi
rou al organizației dte bază. Co 
muniștii celei mai importante 
secții a uzinei au întîmpinat a 
cest eveniment cu succese de 
seamă în întrecerea socialistă. 
Pentru dtepășirea lună de lună a 
sarcinilor de plan, pentru redu
cerea rebuturilor la 0,2 la sută 
— față de 0,5 la sută cît este 
admis —, pentru cei peste un 
milion lei economisiți la prețul 
de cost, secției i s-a decernat pe 
merit drapelul de fruntașă pe 
uzină.

De o bună apreciere s-a bucu
rat activitatea depusă dte biroul 
organizației de bază, de majori
tatea membrilor și candiidaților 
de partid pentru întărirea răs
punderii fiecărui muncitor din 
secție față de calitatea produc
ției. Principalul obiectiv al con
sfătuirilor de producție, al între
cerii pe profesii, al muncii poli
tice de la om la om a fost cali
tatea produselor. In același scop 
biroul organizației s-a ocupat în-

------------O------------
Scrisori de la mineri

deaproape de organizarea cursu
rilor de ridicare a calificării ca
re sînt frecventate cu regulari
tate de un însemnat număr de 
muncitori, îndeosebi tineri. In 
darea de seamă au fost evidten- 
țiați tovarășii Bocșa loan, Ciora 
Iosif, Szilagyi Alexandru, Svo
boda Adalbert, Manta Augustin, 
Man Petru, inovatorii Seres 
Gheorghe, Măgureanu Dezideriu, 
Cioban Maria care s-au situat 
în fruntea luptei colectivului 
pentru o producție sporită, de 
calitate, pentru economii.

Adunarea a reflectat o trăsă
tură minunată a comuniștilor, 
aceea de a-și îndrepta în primul 
rînd atenția spre lipsurile care 
mai există, de a stabili ce tre
buie făcut pentru înlăturarea 
lor. De acest spirit a fost pă
truns cuvîntul majorității celor 
care au participat la discuții. 
Fierarul comunist Ghezu Nicolae 
a arătat că economiile în secție 
puteau fi mult mai mari dacă 
vechiul birou al organizației de 
bază s-ar fi ocupat de econo
miile așa zis mărunte, care a-

(Continuare in pag. 3-a)

Șosea nou asfaltată
ultimile două luni,

muncitori
In

colectivul de 
constructori de In lotul 
Petrila, a obținut un fru
mos succes în 
asfaltat 1 bm.
între. Petrila
Acum panglica
asfaltului se întinde pînă 
lîngă ■ clădirea . sfatului 
popular.

muncă : a 
de șosea 

și I-onea. 
lucioasă u

La acest succes o con
tribuție însemnată a a- 
dus-o echipa de asfal- 
tatori a lui Stoica Ilie, 
în cadrul căreia munci
torii Ilie N. Gheorghe, 
Ilie Logadic, Basatnete 
Dumitru. Briceag Ilie și 
Florescu Ilie, au lucrat 
cu abnegație folosind din 
plin fiecare oră bună 
de lucru.

inițiativă lăudabilă
ședințele colec- 
din cadrul co- 

din Lenea 
Nici o

Intr-una din 
tivului cultural 
mitetului femeilor 
s-a născut inițiativa „
stradă fără cerc de citit'1.

Inițiativa a fost îmbrățișată 
de multe gospodine din Lonea 
și astfel, pînă în prezent au 
luat ființă mai bine 
cercuri de citit.

Pe strada Gheorghe 
ghiu-Dej, la o casă o 
ție anunță 
de citit 
Ileana".

Comitetul femeilor din Lo
nea este hotărit să sprijine 
frumoasa inițiativă, ca ea să 
se extindă.

1 ULIANA SZALO 
corespondentă

de 90

Gheor- 
inscrip- 

„Aici se află cercul 
condus de Nagy

Trei blocuri cu 96 apartamente predate și deja 
locuite de mineri, este bilanțul dte pînă acum al 
constructorilor din Vulcan.

IN CLIȘEU : Vedere a blocului D, pregătit pen- 
p red a re.',tru

o

primul loc

Inaiste te іегвеп
Secția dte vul

canizare 
drul 
Vulcan 
de

nei.
adin ca- 

A.C.fe.E 
condusă 

vulcaiiizato-
rul Matei loan, 
a primit de cu- 
rînd o comandă 
specială. Coman
da prevedea e- 
xecutarea unor 
piese din cau
ciuc pentru apa
ratele NEMCEK, 
folosite în mină 
la captarea pra
fului.

Vulcanizatorul 
Matei loan, cu 
ajutoarele lui 
Turcu Gheorghi- 
ța și Mocanu 
Maria a execu
tat comanda cu 
mult înainte de 
termen.

B. MARTIN
corespondent

Din abatajele secto
rului III al minei 
Lupeni se extrage zil
nic o bună parte a pla - 
nului de cărbune al mi- 

In prima jumătate 
lunii . septembrie co

lectivul sectorului a a- 
dăugat la realizările an
terioare încă 1119 tone 
de . cărbune cocsificabil 
peste prevederile planului. 
Sporul de producție a 
fost obținut pe 
seama creșterii 

productivității 
muncii cu 12 
la. sută față de 
cea planificată. 
Brigăzile de mi
neri conduse de 
Ghioancă Sabin 
și Spînu Petru 
sînt fruntașe pe 
sector.

Și în . privința 
îmbunătățirii ca
lității cărbunelui 

sectorului 
realizează 
împortan-

tc. Desfășurînd întrecerea 
sub lozinca „Nici un va
gonet de cărbune rebu
tat" ei au redus în a- 
ceastă lună procentul de 
cenușă din cărbune cu 5,3 
la sută față de norrtiele 
admise. Datorită rezulta
telor frumoase dobîndite 
in muncă colectivul sec
torului III se situează din 
nou pe primul loc în în
trecerea pe exploatare.

I

Putem mări avansarea în frontal
Cu fiecare 

vin minerilor 
sînt mereu mai mari. Minerilor 
li se cere 
tități tot 
și la un 
creșterea 
nădejdea 
aportul frontaliștilor. Abatajele 
frontale — în str.atele groase și 
subțiri — constituie sistemul dte 
exploatare care se pretează cel 
mai bine la mecanizarea tot mai 
completă a operațiunilor de tă
iere. încărcare și transportare a 
cărbunelui, precum și moderni
zarea susținerii. Or, tocmai de 
aceste îmbunătățiri- tehnice eșțe 
condiționată creșterea producti
vității muncii și a producției în

> abataje; -
In cei 11 ani de cînd lucrez 

ca frontalist am putut vedea 
cum producția în abatajele mi
nei Vulcan s-a mărit necontenit, 
pe măsura îmbunătățirilor inter
venite în dotarea tehm și or
ganizarea muncii. In frontalul 
nostru din stratul 3 am ajuns 
acum la o producție de 250 tone 
cărbune în medie pe zi. Uneori 
prodlucția a atins și cifra de vîrf 
— 300 tone. Dar asta, ce-i drept.

an, sarcinile ce re- 
din planul de stat

să dea cărbune în căn- 
mai mari, de calitate 
preț de cost redus. In 
producției de cărbune 
stă mai cu seamă în

rar. Pe bună dreptate noi, mem
brii brigăzii, ne punem întreba
rea 
mai
Vulcanului: Am ajuns oare cu 
nivelul producției la o limită de 
ca-re nu se mai poate trece ? Fi
rește că nu. In condițiile tehni
cii noi, avansate, asigurată de 
statul nostru democrat-popular 
pentru continua dezvoltare a in
dustriei extractive, există rezer
ve nebănuite de sporire a pro
ducției de cărbune. Una din a- 
ceste rezerve este aceea în jurul 
căreia s-a deschis o discuție în 
paginile ziarului „Steagul roșu" 
și anume: sporirea vitezei de 
avansare în abatajele frontale. 
Am citit într-un număr recent 
al ziarului interesantul articol 
scris de tov. Roman Petru, di
rectorul tehnic al C.C.V.J. și 
m-am convins și mai mult de 
faptul că realizarea a „trei fîșiî 
pe două zile" este posibilă și în 
abatajul nostru.

GHEORGHE DROB
șef brigadă în frontal 

sectorul III — mina Vulcan

care de 
multă

altfel frămîntă de 
vreme frontaliștii

(Continuare în pagina 3-a)
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Mîndria Lupeniului

Anii trecuți, alături de blocuri de locuințe, la Vulcan au fost 
construite și două cămine munci torești de dte 340 locuri fiecare.

In acest an, cele două cămine au fost tencuite exterior, înche- 
indu-se astfel la ele lucrările de finisaj.

IN CLIȘEU: Unul din căm inele muncitorești de la Vulcan, 
în frumoasa haină a tencuielii noi.

Deși sînt cunos
cute fotografiile 
celor de pe pano
ul fruntașilor din 
centrul orașului, totuși oamenii se 
opresc în fața lor, privesc figurile chipul lui era aci lingă al oame- 
Zimbitoare, citesc micile explica
ții de sub ele.

Mai zilele trecute, o femeie 
bătrînică, puțin adusă de spate, 
cu o basma neagră legată sub 
bărbie își aranja ochelarii cu 
ramă groasă și începu să cerceteze 
cu interes figurile înfățișate de fo
tografiile de pe panou. Asupra 
unei fotografii se opri mai mult. 
O privi insistent căutînd să des
cifreze în zîtnbetul ei ceva ce 
numai ea știa. Căuta să asemene 
figura celui de pe panou cu o~ 
mul care — cu 32 de ani în ur
mă tot într-o dimineață de vară — 
s-a dus 
întors.
întoarce 
tat și-l

Două 
de cristal i se opriră pe cutele 

adinei din bărbie. Dedesubtul 
fotografiei pe care o privea în
delung desluși inscripția „Ъ Au
gust". Acest cuvînt a făctlt ca 
în fața ochilor minții să-i apară 
și mai puternic figura soțului ei, 
care alături de alți zeci de mi
neri și-a dat viața răpus de gloan
țele jandarmilor pentru o bucată 
de pîine și un trai mai omenos.

O voce de femeie o făcu să 
tresară.

— Hai mamă Ani acasă.
— Vin, dragă vin. M-am uitat 

și eu o țîră la chipul omului 
ăsta; tare seamănă cu fostul meu 
bărbat care a murit în ’29. Ce

bine era de trăia. Poate că șt

mior ăștia. Era un om tare тип
' citor, bun și drept. Dar ce să'i 

faci ? Am suferit eu mult după 
moartea lui. Acum am de toate 
numai pe el nu-l am...

Bătrîna, după ce se depărta, îșt 
mat aruncă privirea spre panou.

la mină și nu s-a mai 
Deși știa că nu se mai 
niciodată ea l-a așteț 

așteaptă mereu...
lacrimi ca două mărgele

căutînd parcă să mai vadă odată 
fotografia care i~a amintit de cel 
drag.

...Lîngă cinematograful din Lu
peni în colțul străzii ce urcă spre 
mină, panoul fruntașilor în pro
ducție de la exploatarea minieră 
Lupeni îți atrage atenția. Alături 
de fotografia hăt rinului m:ner 
Fazekas Bela, șef de brigadă la 
sectorul V sud cu trăsături se
vere și fața brăzdată de Cute 
adinei, stă cea a lui Diana Cbițu 
de la sectorul IV A, tînârul care 
prin muncă și-a cîștigat aprecie
rea binemeritată a întregului co
lectiv al mittei din Lupeni. El 
conduce cu competență o brigadă 
într-un abataj cameră. înconjurai 
de ortacii săi, tînărul șef de bri
gadă Gbioancă Sițbin din sec-

torul III, înalt și 
subțire are ceva 
timid în înfățișa
rea sa. Dedesub

tul pozei o mică explicație : Bri
gada lui Gbioancă Sabin a a- 
doptat inițiativa minerilor din Te- 
liuc. „Nici un vagonet de cărbune 
rebutat pentru șist vizibil". Exem
plul lui a fost urmat și de alte 
brigăzi de mineri din Valea Jiu
lui.

Colegul său, Spînu Petru de. la 
același sector, e înalt, spătos; 
figura lui exprimă optimism și 
încredere. Brațele sale viguroase 
și a ortacilor lut explică simplu 
rezultatele muncii pline de rod : 
în 8 luni brigada a dat peste 
plan 4000 tone de cărbune. Bl 
medie cu ISO la sută își depășesc 
sarcinile de plan frontaliștii con
duși de - comunistul Nagy Andrei, 
Aceasta este o altă explicație din 
centrul panoului care înfățișează 
un grup de mineri. In mijlocul 
grupului, distingi figura unui om 
de statură potrivită cu fruntea 
înaltă și fața lunguiață. Pe piep
tul lui strălucesc ordine și meda
lii ca răsplată a muncii lui pline 
de abnegație.

Pe panoul fruntașilor de la 
mina Lupeni mai sînt încă multe 
fotografii. Ele reprezintă pe cei 
mai. destoinici mineri ai exploa
tării, care în lupta cu munții au 
săvîrșit adevărate acte de eroism.

Și e normal să te oprești de 
multe ori în fața panoului. Pri
vind figurile lor găsești întot 
deauna ceva nou la ei, te încearcă 
un sentiment de respect față de 
acei care sînt mlndria Lupeniului.

FL. ISTRATE



STEAGUL ROȘU2

Pe ecranul cinematografului „7 Noiembrie"

„О Д R E M 0
Incepînd de ieri 16 septembrie 

pe ecranul cinematografului „7 
Noiembrie" din Petroșani, rulează 
filmul „Oameni pe pod" o produc
ție a studioului „Mosfilm".

Acțiunea filmului este inspirată

Urmărind viața pe care o duc 
pe șantier membrii familiei bătrî" 
nului inginer Ivan Bulighin, filmul 
împletește aspecte din munca lor, 
cu problemele din viața lor 
personală. Personajele principale

IN CLIȘEU : O scenă din film.

In mijlocul sălii — perechi, 
perechi de dansatori echipați 
pentru repetiție — tineri cuprinși 
de ritmul noii melodii. Pe lîn- 
gă parapet, alți tineri, și ei dan
satori, membri ai formației de 
dansuri, de astă dată transfor
mați în critici-spectatori. In
tr-un colț al sălii, violonistul 
Mogoșilă, acordeonistul Lăcă
tuș, clarinetistul Maghiar și con. 
trabasisțul Balog sînt stăpîniți 
de dorința de a executa cît mai 
bine melodia învățată de curînd, 
melodia unui nou joc : „Suita de 
la Făgăraș".

Dansatori, spectatori și „cri
tici", cu toții artiști amatori ai 
clubului din Lupeni ascultă cu 
atenție melodia în ritmul căreia 
perechi, perechi — 12 la număr 
— se avîntă In joc, în dansul 
care, după strădaniile depuse de 
a-1 Învăța cu siguranță va fi

* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ e

♦ ♦
♦ ♦♦ .. .... ................. ...........
X sionați pe care i-am întilnit la
♦ clubul sindicatelor din Petroșani.
♦ După o cunoaștere fie chiar
♦ parțială a acestor neobosfți cer- 

! seama cu
ușurință de verva, de pasiunea, 
de perseverența și asiduitatea cu 
care erudiții clubului cerceiettf 
domeniul sacru al activității lor 
de neega'at. Pentru cei care trec 
: rin sala de lectură a clubulu 
este o cinste să le spună bună 
Ziua nu pentru că nu i se r#s-

Oricit ai
inepuizabil 
nu 
atît 
poată

tăuta in 
al limbii 
găsi un 

cuprinzător

II

mil

poți
de

denumi neasemuiții

tezaurul 
noastre 
termen 

incit si 
pa-

In ritmul dansului

din munca și viața oelor care înal
ță marile construcții ale Siberiei. 
Bătrîni și tineri, oameni sosiți din 
întreaga țară, muncesc cu însufle
țire pentru înflorirea acestei re
giuni a Uniunii Sovietice. Filmul 
prezintă interes prin actualitatea 
problemelor pe care le dezbare, 
cum este de exemplu o poziție 
critică pe care o ia față de acei 
intelectuali care nu vor șă plece 
din capitală, preferind viața de bi
rou, celei de șantier.

sînt bine conturate, filmul scoțînd 
în relief patosul muncii creatoare, 
faptele eroice ale constructorilor, 
expresie a patriotismului socialist. 
Totodată filmul combate unele tră
sături negative de caracter, rămă
șițe ale trecutului, arătînd primej
dia pe care o reprezintă ele dacă 
nu sînt lichidate. Filmul prezintă 
un dgosebiț interes prin actualita
tea problemelor dezbătute, prin 
diversitatea caracterelor zugrăvite.
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„ Trei generații*
Ca în fiecare an, deschiderea 

stagiunii e prilej de sărbătoare, 
prilej de bilanț și de angaja
mente pentru dăruiri care să se 
fructifice tot mai rodnic. Cu 
conștiința acestei datorii, Teatrul 
de stat al Văii Jiului și-a reluat 
munca în cel dte-al 14-lea an al 
existenței sale. Urmînd o tradi
ție statornicită a respectului 
pentru creația dramatică romî- 
nsască, și în acest an teatrul va 
ridica cortina pentru prezenta
rea unei piese originale „Trei 
generații" a apreciatei scriitoa
re Lucia Demetrius.

Piesa „Trei generații" este 
una din lucrările dramatice bine 
construite, cu semnificații ideo
logice clare, o piesă mereu nouă 
după aproape 6 ani de la pre
miera ei, după șute de specta
cole pe mai multe scene.

In piesa Luciei Demetrius o 
singură dramă revine pe scenă 
în trei ipostaze diferite, în trei 
perioade de fknp, distanțate în
tre ele, de-a lungui unei jumă
tăți de veac. Tema de interes 
deosebit si încă эеіоаііі ar pu
tea ii identificată în poziția fe
meii te cadrul familiei și a so
cietății. E tratată în trei varian
te în funcție de cadrul timp : 
1896. 1925 și 1959. E roii care e-

răsplătit cil aplauze, ca de altfel 
fiecare dans nou, prezentat ade- 
văraților spectatori — publicul 
lupcnean

— Gata, începem — se auzi 
glasul instructorului Viloaică 
Dumitru. La acest semn timpul 
parca s-a oprit în loc pentru 
cele 12 perechi avîntate în joc 
și pentru „criticii" lor, pentru 
instructorul ce urmărește cu ochi 
de specialist fiecare mișcare a 
dansatorilor. „Suita dte la Făgă
raș" a fost bine „prinsă".

— încă odată. — răsună che
marea instructorului. Perechile 
se prind din nou la joc. Iată-1 
pe Iușan loan învîrtind-o pe 
sub mină pe dansatoarea Mar- 
git Rozalia, perechea sa de dans. 
Iată-i și pe Albu Costache cu 
lacob Rozalia, pe Sofii Grecu — 
Nicolae și Anuța, dansînd cu 
multă grație și măestrie, pe 
Florean loan și Radu Ioan, de 
curînd mutați într-un bloc nou, 
executînd figurile noului dans 
cu naturalețe.

...Muzica interpretează o nouă 
melodie. De data aceasta „fecio
rii" devin spectatori în timp ce 
fetele se prind în horă. După 
„Hora fetelor" urmează un alt 
joc nou „Brîul pe șase" inter
pretat numai de 6 dansatori, 
apoi se repetă „Oșenescul", 
„Suita de pe Șomeș" șj celelalte 
dansuri, cu care formația clubu
lui și-a cîștigat un bun renu
me, cu prilejul spectacolelor pre
zentate pe estradele Văii Jiului, 
în cadrul concursului cultural- 
sportiv.

MARGARETA MICA
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ț punde, ci pentru că el are drep-
♦ tul să-i deranjeze pe neobosițu 
, cercetători de la activitatea lor 
X titanică.
♦ De aceea denumirea de ERU
a DIȚI consemnată în dicționarul 
X limbii rgmtne, volumul II, pa-
♦ gina 219 și care înseamnă : per-
♦ toane ce posedă cunoștințe te- 
» meinice și vaste căpătate in ur- 
J та unor studii îndelungate este 
j totuși săracă p-ntru a
♦ acești mai mult decit 
» domeniul cercetat fără 
î dimineața pină seara
♦ dată de seara pină ................
«• Pasiunea pentru domeniul către
♦ care și-au îndreptat activitatea

acești „învățați" este atît de
mare ineft ei au renunțat, de
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... *obținute în studiu, cu sume de ♦ 
la 1 la 100 lei (în funcție di. ♦
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etudtți s-a impus mult datorită 
abilității in descoperirea celor 
mai dibace poziții. La fel de a~ 
preciat este însă și Demeter Bela, 
care are o rapiditate atît de mare 
în efectuarea calculelor studiului 
incit colegii i-au dat numele ce
lui mai mare fotbalist al lumii : 
Pele (pină acunt un an a jucat și 
fotbal!). Specialitatea lui este 
driblingul, bineînțeles științific 
incit ceilalți sînt mereu... depă
șiți. Cei trei consacrați în între 
gime cercetărilor de la club, a~ 
vînd un mate sprijin in SuluțUt 
tot... liber profesionist și erudit, 
și-au format un colectiv de cola
boratori între care Cioran Viorel, 
Radvanschi, Cazacii, Munleanu 
alții care iși consacră țot timpul 
liber pentru a-i ajuta pe experți 
in descoperirea noilor șoluții.

Interesant de reținut : Erudiții 
au un sistem ingenios de pre
miere reciprocă, pentru rezultatele

★

în premieră la teatrul Văii Jiului
voluează, în dramă deși se schim
bă, rămîn — printr-o ciudățenie 
lesne înțeleasă — aceiași. Spa
țiul însă, martor a! destinului 
celor trei generații, deși pare a- 
celași, se schimbă totuși odată 
cu trecerea timpului.

In miezul conflictului e lupta 
dintre dragoste și interes, între
аеоѳѳоеоооооаоееооесооооооооеееееоооо

Avancronică
оооосаасэооэооооооооооооооооооооооос

înaripările firești ale sufletului 
și prejudecata meschină care se 
impune ca lege în societatea bur
gheză. Piesa e povestea a trei 
generații de femei martirizate, 
mutilate sufletește de relațiile 
feudalo-burgheze pe care' era 
clădită familia în orîndiuirea so
cială apusă. Piesa acuză, piesa 
condamnă în numele umanității. 
In același timp însă proclamă 
un drept cîștigat prin luptă, 
prin sacrificii și-1 încunună prin 
victoria unei lumi noi.

Alegînd această piesă pentru 
începutul stagiunii curente, tea
trul minerilor își asumă o sar
cină grea dar onorabilă, prin 
care contribuie nemijlocit la o- 
pera de cizelare a conștiinței

caracteriza 
savanțt în 
odihnă de 
și nu 

dimineața»
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4

л bună voie, la viața de studenți,
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4
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4
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J a ajunge la adevărul absolut al
• acestui domeniu.
* Deși uneori nu sînt creiate con- 
« diții optime, la înălțimea misiunii
• și eforturilor lor, stînd cu feres-
♦ trele închise ore întregi, intr-un 
, fum de țigare de-l tai cu cuțitul.
J renunțînd uneori la masă (aceasta X 

, ♦ pentru că renunțînd l<ț servi- ♦
• ciu, la o alta meserie decit cea ♦
* de la club, nu au bani), perse- ♦
* verența lor este atît de neclintită
♦ incit nimic din ceea ce se pc-
• trece in jurul lor nu-i intere- 
X sează rămjnînd întrutotul capt'-
♦ vați de rezultatele „studiului",
* Dar cine sînt acești eruditi (nu 
*mi ți astfel cu modestie). Primul 
X și cel mai cunoscător fiind recit
♦ noscuț de toți „marele expert"
♦ este Sofonea Mircea, fost student, 
Xazi cu a cincea cerere de repri-
* mire la Institutul de mine... în
♦ anul II. El cunoaște atît de pro- 
»fund obiectul de cercetare de la
* club, incit pe burtă dreptate, co-
* laboratorii șî asistenții l-au nu-
♦ mit Sofodes. Al doilea —Nica 
J Constantin, — zis Jimmy, deși nu 
t participă de mult timp la acti-
X vitatea febrilă a acestui grup de ♦
♦ •

spectatorului nou. Realizarea ar
tistică nu poate fi decît pe mă
sura valorii conținutului de idei 
al piesei. Echipa, căreia îi re
vine această obligație, îndreptă
țește însă — credtem — așteptă
rile spectatorului.

Cititorii ziarului nostru au a- 
vut recent prilejul să cunoască 
pe interpreții celei dte-a 107-a 
premiere a teatrului Văii Jiu
lui. Considerăm însă că o reve
nire este necesară în cadrul unei 
avancronici. De-a lungul celor 
3 acte evoluează actori în mare 
parte cunoscuți publicului : Ele
na Columbeanu va interpreta pe* 
Sultana, timorata victimă a scla
viei conjugale; Ana Colda are 
de răspuns multiplelor probleme 
ale rolului Ruxandrei, persona
jul care face legătura dintre cele 
trei generații și al cărui destin* 
ne reflectă imaginea relațiilor 
sociale în dezvoltarea societății 
din ultima jumătate de veac; 
Milena Rizescu e chemată să dea 
expresia vieții sacrificate a Eli- 
zei, iar Stela Popescu eliberării 
Veronicăi.

In ceea ce privește pe Dana 
Pantazopol, rolul domnișoarei 
Maeri cea mică, o solicită în re- 
diarea tragicului și ridicolului 
unei ființe condamnate să râ-

la servicii, la orice alta activi
tate, consacriridu-se fără rezervă 
cercetărilor, pînă în cele mai 
mici amănunte, țină la detalii 
nebănuite de alții în dorința de

miză și deschidere). S-a consta
tat că nu exista în nici-д altă 
parte specialiști mai mari în jo\ ♦ 
cui de rummi ajuns azi fără ,,tai~ 
ne" pentru experțti de mai sus. 
Direcțiunea clubului merită feli
citări pentru eforturile pe care le 
face, sprijinind acești neobosiți 
cercetători ai jocului de rummi. 
Și încă ce felicitări / Poate s-or 
găsi și cei care să facă acest lu~ , 
cru I X
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...Duca loan емп Lupeni or» 
de cile ori interpretează muzică 
populară este întotdeauna ascul
tat cu plăcere de publicul spec
tator.

mînă „fată bătrînă". In sfîrșit 
Maria Munteanu interpretează 
pe Ținea. In rolurile de bărbați 
loan Negrea va compune în Io- 
niță rapacitatea cîinească a so
crului tată de familie, găunos 
și viciat, Mircea Zabâîon, va 
fixa tipul unui flușturatic fiu de 
boier condamnat ia aceeași de
crepitudine morală și fizică, 
Vasile Bojeseu va înfățișa cinis
mul și perversitatea lui Chirii, 
Gheorghe lordăneșcu va inter
preta pe Alexandru, avocatul 
uns cu toate unsorile, Lucian 
Temelie pe pianistul Șerban, cel 
din inima și amintirea Ruxan- 
direi, loan Cristescu pe doctorul 
Radu, care sfarmă iluziile Eli- 
zei, Gheorghe Miclea pe tînărul 
Pavel, reprezentantul lumii noi, 
iar Vaier Donca pe Ștefan tre
pădușul afacerist lipsit de ome
nie și el aruncat peste bord de 
talazul puternic al noii societăți.

Regizorului Marcel Șoma îi 
revine sarcina de a asambla a- 
ceste destine și de a tălmăci con
ținutul de idei al piesei Luciei 
Demetrius, pentru care pictorul 
scenograf Emil Moise a creat 
decorul.

Cu spectacolul „Trei generații" 
considerăm că teatrul petroșă- 
nean va înregistra satisfacția 
unei bune realizări, iar publicul 
o satisfacție estetică așteptată.

D, CAPITANU

MINERUL
Ci nd intră-n șut minerul 
Azur duce-n privire, 
Cu el poartă tot cerul, 
Tot ce-i frumos în fire.

Căldura de la soare 
O ține-n felinare
Și-i dă puteri să-nfrunte 
Stihiile din munte.

Un vultur, spre lumină 
In zbor înalt, îți pare, 
Ci nd iese-apoi din mină 
învingător și mare!

Pentru cei mici

Cînd doarme papușioa
Cind doarme păpușica 
Nu suflu atîtiea
Și larma încetez
Ca somnul să-i veghez,.,

l-așez la căpătîi 
Pernifa; mai întii 
Apoi o învelesc 
De frig să o feresc...

Dacă tresare-n pat 
O liniștesc îndat —
O leagăn ușurel
Și-î cînt „Dormi cătinel" !...

Și nu e vina mea 
Dacă adorm cu ea...

1RIM1E STRAUȚ



STEAGUL ROȘU 3

Probleme asupra cărora noul birou 
să-și îndrepte atențiatrebuie

(Urmare din vag. l-a)

dunate la un loc puteau aiduce 
secției realizări mult mai mari 
în acest domeniu. Biroul n-a 
sprijinit îndeajuns mișcarea dfâ 
inovații, din care cauză multe 
propuneri prețioase au rămas 
fără rezultat. Cu multă atenție 
a fost ascultat cuvîntul ingine
rului Sîrbu Sofronie, șeful sec
ției, care a remarcat că deși re
buturile au fost reduse la 0,2 la 
șută, nu sînt folosite toate posi
bilitățile în această direcție. 
Vorbind pe baza unor cifre con
crete, el a arătat că atunci cînd 
organizația de bază s-a ocupat 
din plin de această problemă, 
rebuturile scăzuseră cu 0,02 la 
sută. Vechiul birou a crezut pro- 
Labil că lucrurile pot merge de 
aici înainte de la sine, și a slă
bit preocuparea în această di
recție, iar rebuturile au crescut 
la 0.2 la sută.

S-a analizat, de asemenea, 
Viața internă de partid, reieșind 
unele lipsuri da remedierea că
rora noul birou al organizației 
de bază trebuie să se ocupe cu 

<■ toată răspunderea. Așa de exem- 
4 piu, de la ultimele alegeri și pînă

--------- ----- ---------

Pufem mări avansarea în frontal
(Urmare din pag. l-a)

In prezent viteza de avansare 
ce o obținem în1 frontalul nr. 1 
A este de 1,5 metri pe zi. Am 
izbutit uneori să înaintăm cu 
frontul și 2 metri într-o zi, dar 
asta sporadic. Pentru a ajunge 
la o producție superioară celei 
realizate pînă acum, va trebui 
să sporim avansarea, să ajun
gem să extragem din abataj cîte 
trei fîșii pe două. zile. Recunoaș
tem că pentru a se ajunge la o 
asemenea avansare și a o per
manentiza în abataj la noi mai 
sînt multe de pus l*a punct,. Mai. 
întîi de toate -e-necesar să ajun
gem la un grad --mai înalt- de 
mecanizare în abataj, cel puțin 
la nivelul la care am auzit că 
tea ajuns în sectoarele IV В și 
411 -de la mina Lupeni. De mare

Pregătiri de iarnă
La linia a V-a silozuri vechi 

din cadrul preparației Petrila, pi* 
nă mai zilele trecute acționarea 
benzii de transport se făcea prin 
intermediul unor roți dințate. A- 
cest sistem de acționare s-a do
vedit necorespunzător ritmului 
producției și crea neajunsuri mun
citorilor. El a fost înlocuit cu un 
nou sistem de acționare.

La sectorul de transport al pre
parației, încă de pe acum au în
ceput să se facă pregătiri pentru 
iarnă. Cu acest prilej s-a trecut 

în prezent, această organizație 
de. bază a primit doar 3 can
didați, deși — așa cum a re
marcat tov. Cosma Ioan, delegat 
din partea comitetului de partid 
al uzinei — în secție lucrează 
un mare număr de muncitori ti
neri, înaintați, care nu primesc 
sprijinul necesar spre a intra în 
rîndurile candidațiior. Vechiul 
birou a neglijat repartizarea de 
sarcini concrete membrilor și 
candidațiior de partid, făcînd a- 
ceasta doar pe hîrtie. Pe. altfel, 
aceasta este una din cauzele ca
re au făcut ca unii membri de 
partid din aeeaștă organizație 
de bază, între care tov. Pavel 
Romulus, Nandu Petru, Boldura 
Nicolpe, Chivu Radu, precum și 
cc.ndidații Mihart Elena,. Lunga 
Dumitru să rămînă de multă 
vreme inactivi. Mulți dintre 
participanții la discuții și-au 
pus întrebarea : cum se face că 
acești membri . și candidați de 
partid nu participă la adunări. 
Ia munca de partid ? In afară 
de lipsa de preocupare pentru 
repartizarea de sarcini concrete 
și controlul îndeplinirii lor, s-a 
putut vedea că vechiul birou a 
neglijat stimularea atitudinii

folos ne-аг fi un transportor blin
dat care, pe lîngă un debit ma
re, dă posibilitatea de a se puș
ca cărbunele sau să se poată 
lucra pe el cu haveze și com
bine. Noi pușcăm, ce-i drept și 
acum pe crater, dar este ceva 
improvizat, pierdtem mult timp 
cu protejarea craterului. Acele 
poduri de lemn cu care acope
rim crațerul în timpul pușcării 
trebuie fixate pe el, apoi trase 
afară din cărbunele pușcat pen
tru a se putea da drumul la cra
ter.

De bună seamă că îmbunătă
țiri esențiale vor surveni și în 
sistemul de armare. Armarea 
metalică cu stîlpi tip U.R.U.M.P. 
și grinzi paralele cu frontul pre
zintă încă de pe acum unele 
lipsuri. De asemenea, pentru a 
putea accelera tăierea (cu puș-

a preparațta Petrila
ІЙ verificarea rețelei de aburi, iar 
în conductele de scurgere au și 
fost introduse conducte cu aburi 
pentru evitarea înghețurilor.

Pentru asigurarea ritmicității în 
transport s-au făcut lucrări pentru 
întreținerea liniilor normale, înlo
cuiri de încrucișări de cale nor
mală, la linia Vulcan, reparații 
generale la linia parapet și alte 
reparații la liniile 1, 2 și 4, de 
la capătul de sus al spălătoriei.

C. BĂBUȚĂ 
corespondent 

critice împotriva lipsurilor, nu 
s-a ocupat de creșterea combati
vității comuniștilor. De altfel, 
chiar în adunare, unii membri 
dfe partid la adresa cărora s-au 
făcut observații critice, au cău
tat să se scuze, evițînd să-și re
cunoască deschis lipsurile. Așț) 
s-au petrecut lucrurile, de exepn 
piu, cu tov. Ionică Petru, căruia 
i s-a arătat că trebuie „invitat’’ 
să-și plătească cotizația, a lipsit 
uneori de la învățămîntul de 
partid, iar în muncă a avut u- 
nele abateri. Pentru fiecare din 
cele ce i s-au arătat tov. Ionică 
a găsit cîte o scuză. Din aceas
ta s-a desprins pentru noul bi
rou sarcina de a lupta pentru 
creșterea combativității membri
lor și candidațiior de partid, 
pentru cultivarea intransigenței 
față de lipsuri.

Hotărîrea comuniștilor din a- 
ceastă organizație de bază de a 
ridica nivelul muncii de partid 
în secție, a fost reflectată și de 
faptul că ei au ales în noul bi
rou membri de partid care au 
dovedit prin întreaga lor acti
vitate că știu să muncească pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasa
te de partid.

care) fîșiei ne-ar fi necesar un 
lot de perforatoare electrice. Ae
rul comprimat necesar funcțio
nării ciocanelor și perforatoare
lor pneumatice să ajungă în a- 
bataj la cel puțin 4 atmosfere, 
iar aprovizionarea brigăzii cu 
materiale, vagonete goale să se 
facă ritmic, aș spune în concor
danță cu succesiunea ciclurilor 
de lucru în abataj. Cînd toate 
acestea vor fi rezolvate, ceea ce 
ne mai rămîne nouă membrilor 
brigăzii de făcut este organi
zarea lucrului. Legat de aceasta 
vreau să arăt un lucru bun din 
brigadă, care este important 
pentru realizarea ciclurilor. Mi
neri ca Buciunea Dumitru, Ră- 
făilă Isidor. Ohrjan Pinen și 
alții au calificare corespunză
toare și experiență practică în
delungată de muncă complexă. 
Ei execută în mod curent orice 
operație •— tăiere, montare, ră
pire. După o ciclogramă potri
vită. la întocmirea căreia să se 
țină seama de gradul de meca
nizare a muncii în abataj și sis
temul de susținere, condițiile de 
zăcămînt, ne vom putea astfel 
organiza munca încît fiecare 
ciclu să se termine în timpul 
stabilit. Cu ajutorul tovarășilor 
din combinat, a conducerii mi
nei și a sectorului sîntem siguri 
de succes. Vom reuși să reali
zăm în frontalul nostru tre» fîșii 
pe două zile, și odată cu aceasta, 
producția va face un mare salt 
cantitativ, calitativ și economic.

ooooeoeooooooooooooooocoeoo.x

Prima zi de școala
Prima zi din fiecare an șco 

Iar are un farmec deosebit aitît 
pentru elevi cît și pentru profe
sori și părinți. Este acea reve
dere emoționantă dintre elevi și

Școlari primind cărțile
profesori, dintre elevi și școală 
cu lumea ei d? cărț>, de apara
te, de planșe. Parcă niciodată 
însă această primă zi de școală 
nu a fost trăită cu atîta inten- 
sitate ca în acest an. La aceas
ta a contribuit desigur și fap
tul că aproape 1500 de elevi au 
pășit în acest an în clase noi, 
iuînd loc în bămei noi, frumoa-

Micuții sînt preocupați de
se. Ca și anul trecut învățătorii 
și profesorii au avut grijă să 
așeze pe bănci manualele îm
părțite gratuit elevilor, $i, în 
primul moment, cînd aceștia au

clasă întreaga lor a- 
fcst îndreptată către

intrat in
tenție a
prietenii de care nu se vor des
părți un an întreg — cărțile.

Pentru cei care au venit în

distribuite gratuit.
prima zi de școală însoțiți de 
părinți, pe primul lor drum, că
tre locul unde își vor petrece o 
parte dim viață, această dimi
neață nu va fi uitată nu numai 
pentru mulțimea buchetelor d© 
flori, pentru dra.țcstea cu care 
au fost întâmpinați ci și pentru 
faptul că primind abecedarul 
au trecut un nou prag al vie-

noutatea ce le-o oferă școala. g 
ții devenind școlari. Iată-і cît g 
de atenți și preocupați au de- g 
venit! De azi sînt doar școlari | 
și toată lumea le-a urat SPC>R R 
LA ÎNVĂȚĂTURĂ. jl
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La ora aceea matinală, pe șan
tierele Petroșaniului constructorii se 
pregăteau să înceapă o nouă zi do 
muncă. In coroanele vergi ale co
pacilor încep să apară pete ruginii, 
semn că a sosit toamna. Semn, 
totodată, că pe șantiere trebuie 
grăbit ritmul lucrărilor că, zilele 
încă senine trebuie folosite din 
plin.

Unul dintre constructori, fierarul 
betontst Ursu Constantin, munci
tor, membru de partid, nu era la 
acea oră la locul lui de munca, P 
planșeul noului cămin Studen
țesc ce șe înalță pe strada Institu
tului. Venise să se întîlnească cu 
secretarul organizației de bază, to
varășul Găvan Petru, cu Dobrică 
Marin, membru al biroului, într-o 
chestiune care nu suferea amânare.

— De fapt ar fi trebuit să lu
crez acum, spunea fierarul beto- 
nist Ursu, scugindu-se parcă. Avem 
lucrări urgente, dar am sacrificat 
cîteva minute pentru că e vorba de 
un- om, de un candidat de partid 
de la care colectivul așteaptă cu 
totul altceva. Iarăși a venit beat 
pe șantier. Iarăși a încercat să pro
voace scandal...

Așa a venit vorba de Носа Con
stantin. căci el este cel în caugă. 
E unul din muncitorii vechi ai 
șarțientlui. crescut aici, odată cu 
noile cartiere ale Petroșaniului, a~ 
preciat pînă r.u de mult drept un

0 DISCUȚIE DESPRE UN Wl DE DE ȘANTIER
constructor de nădejde. Nu odată, 
cînd a fost chemat la o lucrare 
urgentă, sau să rămînă în plus la 
terminarea unei armături pentru ca 
a doua zi să se toarne betonul, el 
nu s-a dat de o parte. Muncitor 
bun — așa l-au apreciat membrii 
de partid din organizația de bagă, 
acum un an și ceva, cînd i-au a- 
cordat marea încredere și cinstea 
de a fi primit în r'tndul candida~ 
ților.

Ce s-a întîmplat între timp ? 
Носа Constantin s-a împrietenit cu 
un alt cetățean, pe nume Rauliuc 
Mihai, și el de pe șantier, care- de. 
cele mai multe ori își consacră tim
pul liber ...paharului. Nimeni n-ar 
fi fost împotriva acestei apropieri, 
dacă Носа s-ar fi străduit săi 
aducă pe Rauliuc pe drumul bun, 
să~l ajute să înțeleagă că petrecîu- 
du-și timtml liber numai cu pa- ‘ 
harul în mină înseamnă să-și bată 
joc d" propria-i Viață. Dar lucru
rile n-au evoluat pe această cale. 
Rauliuc l-a atras pe Носа spre 
pahar. Și nu numai pe el, ci și pa 
un alt muncitor, Marin Dumitru. 
La început, tovarășii de pe șantier 
credeau că e ceva îniîmplător, căci 
tov. Носа Constantin, care fusese 
primit candidat, ■ participa cu regu
laritate la adunările generale, la 

învățămîntul de partid, lua cuvîn
tul. Cînd s-a văzut că din cînd în 
cînd întrece măsura la băutură, 
lui Носа i s-a atras atenția.

— Nu faci bine. Mergi pe un 
drum greșit.

Носа a sărit în sus. A încercat 
să explice că pentru el serviciul e 
serviciu, îndatoririle sînt îndatoriri,

Pe teme educative

le îndeplinește pe toate și că în ce 
privește viața sa particulară n-are 
dreptul nimeni să se amestece. Iar 
cînd i s-a arătat că e candidat de 
partid, el a dat o replică asemă
nătoare : Vin la adunări, la învă~ 
țămînt. In rest — e treaba mea. 
Cu alte cuvinte, după părerea lui 
Носа, un membru de partid tre
buie să fie comunist numai la șe
dințe. Or lucrurile nu stau așa. Un 
om înaintat nu poate fi decît exem
plu atîl in mutică, cît și în viața 
personală. Nu poți fi prețuit de to
varășii tăi de muncă, atîta vreme 
cît te tăvălești în noroi. Și nu se 
poate ca felul de trai să nu in
fluențeze și asupra muncii. Aceas
ta s-a dovedit și la Носа Cons

tantin. Uneori n-a mai așteptat 
pînă la sfârșitul programului de lu
cru și împreună cu Rauliuc, Mihai, 
cu Marin Dumitru au prins obi
ceiul să dea cite o fugă pînă la 
bufetul din colț „să-și astâmpere 
setea". Uneori rămîneau mai mult, 
întoreîndu-se pe șantier afumați 
de-a binelea. In cîteva rînduri, ve
nit pe șantier într-o asemenea stare. 
Носа a încercat să sară la bătaie, 
să amenințe, împiedeeîndu-i in 
muncă șî pe ceilalți constructori. 
Ar trebui amintit, venind vorba 
despre asemenea apucături care nu 
țol fi îngăduite intr-o întreprin
dere socialistă, că cei care se fac 
vinovați de asemenea abateri n~au 
fost trași la răspundere de șeful 
lotului Straie Nicolae, că unii 
maiștri de pe șantier se feresc 
să le atragă atenția pentru simplul 
motiv că, în drum de la un lot 
la altul, se „împiedică" și ei în 
cîte un bufet...

Discutînd despre cazul lui Носа 
Constantin, tovarășii din biroul 
organizației de bază au putut trage 
unele concluzii, pe care ar fi fost bine 
să le tragă mai de mult. Și-au 
amintit că lui Носа i-a expirat 
stagiul de candidatură și cu strân
gere de inimă și-au pus întreba
rea: cum se pa prezenta în fața 

adunării generale atunci cînd la 
ordinea de gi va figura discutarea 
cererii lui de primiig în rîndul 
membrilor de partid ? A crescut el 
în perioada stagiului, ș-a ridicat, 
la nivelul cerințelor ? întrebări la 
care в greu de dat un răspuns. 
Cu atît mai greu, dacă ții seama 
de faptul că nici organizația de 
bagă, nici comitetul sindicatului și 
nici conducerea șantierului nu ș-au 
gândit să facă ceva pentru a atra
ge muncitorii constructori, în tim
pul lor liber, la activități cultural- 
educative-

Așa cum s-a stabilit, purtarea 
lui Носа Constantin va fi pusă în 
discuția tovarășilor săi de brigadă 
chiar la locul de muncă. Vei avea 
oare, tovarășe Носа, tăria să-ți 
privești tovarășii în ochi cînd te 
vor judeca pentru aceste fapte ca
re пи-ți fac cinste ? Те-ai gtndit 
la giua cînd. va trebui ca organiza
ția de bază să analigege cum te~at 
pregătit în perioada stagiului de 
candidatură pentru, a merita în
crederea ce ți-a fost acordată de 
membrii de partid de pe șantier ? 
Va trebui să te gândești ța toate 
acestea și să înțelegi că drumul 
pe care ai pornit, nu duce de
parte. Iți este larg deschiș un alt 
drum : al muncii- cinstite, al unei 
vieți demne. Pe acest drum te 
cheamă tovarășii tăi de muncă.

B. iONESCU
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C.  ̂Eaton
Gaeada să-și păstreze 
Beeiralitatea în domeniul 

politicii externe
NEW YORK 16 (Agerpres).
Financiarul american Cyrus 

Eaton, care este originar din Ca
nada, a propus ca în domeniul 
politicii externe Canada să păs
treze neutralitatea.

Canada, declară Gyrus Eaton 
în mesajul pe care l-a adresat 
celei de-a doua conferințe națio
nale de la Edmondton (Canada) 
în problema dezvoltării Nordu
lui trebuie să-și caute viitorul 
în dezvofâarea bogatelor sale 
resurse naturale și să nu ducă 
o politică în slujba intereselor 
Washingtonului.

--—O-----
Demonstrație antifascistă 

în Franța
PARIS 16 (Agerpres)
In leglătură cu atacarea de că- ■ 

tre fasciști a sediului organiza
ției de partid din Levallois-Pe- 
rret, cetățenii progresiști din aceas
tă suburbie a Parisului își mani
festă solidaritatea cu comuniștii, 
iar la Levaălois-Perret a avut loc 
o demonstrație antifascistă. Lo
cuitorii au adunat fonduri pentru 
repararea sediului.

-----O-----
FMtru dezarmarea generală 

și totală
CANBERRA 16 (Agerpres). 

TASȘ transmite:
Comitetul executiv al partiza

nilor păcii din statul Victoria a 
publicat o declarație în care 
cheamă la desfășurarea uneii 
vaste campanii în cadrul căreia 
să se ceară dezarmarea gene
rală. In declarație sînt sprijinite 
propunerile sovietice.

in Taivan
Taifunul a provocat 

nari distrugeri
Potrivit ultimelor date, taifu

nul care s-a abătut asupra Tai- 
v.anuiui la 12 septembrie a pro
vocat 120 de victime, iar 27 die 
oameni au dispărut. Au fost dis
truse complet 7.000 de locuințe, 
Iar 20.000 de locuințe au suferit 
deteriorări considerabile.

$

in №80 Două treimi din bogățiile 
industriale ale lumii var fi produse 

de fdrnle socialiste
MOSCOVA 16 (Agerpres). — TASS transmite:
Doua treimii din bogățiile industriale ale lumii vor fi pro

duse în 1980 în țările socialiste — iată rezultatele calculelor 
aproximative efectuate de colaboratorii Institutului de cercetări 
științifice în domeniul ectmotniri al Consiliului Economic și Ști
ințific de Stat al IK&S.

Autorii consideră că in următorii 20 de ani producția in
dustrială a tarilor socialiste va spori anual în medie cu 11 
Ia sută și, prin urmare, (rină în I960 volumul producției indus
triale a acestor țări va crește de opt «1.

Concluziile autorilor se baautti *e studierea comparativă 
a dezvoltării economice a celor două sisteme sociale și a po
sibilităților lor.

L...
------------O------------

Battling; Să se încheie Tratatul de pace 
cu Germania

devină o țară demilitarizată, nu 
o țară înarmata cu arme nucleare, 
a declarat Pauling. El a con
damnat măsurile pentru instruirea 
soldaților vest-germani în vede
rea folosirii armei nucleare. Pau
ling s-a pronunțat pentru crearea 
unei zone demilitarizate în Eu
ropa centrală.

BERLIN 16 (Agerpres)
După cum transmite agenția 

A.D.N., cunoscutul fizician ame
rican L. Pauling, laureat al .Pre
miului Nobel, a luat cuvîntul la 
o adunare din Essen și a făcut 
apel să se înceapă imediat tra
tative asupra încheierii Tratatului 
de pace cu Germania. Este ne
cesar ca Germania occidentală să

o-

Japonia a înlăturat Anglia 
de pe pia^a

LONDRA 16 (Agerpres),
Japonia a înlăturat Anglia de 

pe piața americană. Aceasta este 
concluzia la care ajunge ziarul 
„Daily Herald" după analizarea 
dării de seamă asupra comer
țului exterior publicată de Mi
nisterul de Finanțe. Din datele 
Ministerului de Finanțe, scrie 
ziarul, reiese că Anglia a avut 
de suferit mai mult decît toate 
celelalte țări din cauza reduce
rii importurilor americane.

Anul trecut, 
gliei în S.U.A.
11,5 la sută, iar exporturile Ger
maniei occidentale în S.U.A. cu 
numai 3 Ia sută. Japonia și-a 
îmbunătățit simțitor pozițiile co
merciale și a înlăturat Anglia die 
pe locul doi (pe primul loc con
tinuă să se mențină Canada) în 
importul S.U.A. Exporturile en
gleze în S.U.A. s-au redus a- 
proape la toate articolele, cu ex-

americană
cepția băuturilor alcoolice, 
special whisky. Astfel, exportul 
de automobile engleze s-a redus 
cu peste 30 la sută.

în

fle-al ll-lea [own

exporturile An- 
s-au redus cu

CONAKRY 16 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La Conakry s-a deschis într-un 
cadru solemn cel de-al 
Congres al organizației 
neret din Guineea. !

Seku Ture, președintele 
blicii Guineea, a rostit în fața 
delegaților la congres o cuvîn- 
tare de salut. Raportul „Orien
tarea și organizarea" a fost pre
zentat de Jean Tunkara Faraguet, 
membru al Biroului Politic al 
Partidului Democrat dlin Gui
neea.

Raportorul a subliniat printre 
altele că în prezent cînd în 
Guineea au fost lichidate vechile 
orînduiri coloniale, cînd ea a

doilea 
de ti-

Repu-

devenit un stat suveran, inde
pendent tineretul țării participă 
activ la construirea vieții noi, la 
întărirea cuceririlor revoluționare 
ale poporului din Guineea. Ra
portorul s-a oprit asupra nece
sității luptei tineretului pentru 
lichidarea analfabetismului, moș
tenire rușinoasă a trecutului co
lonial. In raport tineretul, din 
Guineea este chemat să dezvol
te legături prietenești cu toate 
organizațiile de tineret democra
tice antiimperialiste din lume, 
precum și să dezvolte legături 
cu tineretul din alte țări ale A- 
fricii în lupta pentru indepen
dența și unitatea continentului 
african.

C-

Мшмйіогіі din NtofttevHee cer sporim 
sătenilor

MONTEVIDEO 16 (Agerpres). 
Muncitorii și salariații muni

cipalității orașului Montevideo 
(Uruguay) au organizat pe stră
zile orașului o mare demonstra
ție în sprijinul revendicărilor lor 
privind mărirea salariilor, îmbu
nătățirea asistenței sociale, re
zolvarea problemei locuințelor și 
îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și viață. Salariații din 
întreprinderile comerciale și in
dustriale din oraș .au organizat, 
de asemenea, o demonstrație în 
sprijinul cererilor lor de îmbu
nătățire a condițiilor de muncă

---- ------- ~ ---- — -------

A.C.I. pregătește o nouă intervenție 
împotriva Cubei

HAVANA 16 (Agerpres).
Ziarul cuban „Revolution" 

demască într-un editorial noile 
acțiune agresive puse la cale de 
către S.U.A. împotriva Cubei. 
„Recentele provocări contrarevo
luționare ale clerului, precum și 
atentatul săvîrșit împotriva lui 
Carlos Rafael Rodriguez, direc
torul ziarului „Noticias de Hoy" 
și lider al organizațiilor revolu
ționare integrate — scrie ziarul 
— sînt opera Agenției centrale 
de investigații ,a S.U.A. care în
treprinde în ultimul timp vaste 
activități de sabotaj în țară". 
Ziarul demască accelerarea pre-

gătirilor din Congresul ameri
can pentru .aprobarea unui pro
iect de lege prin care S.U.A. să 
acorde ajutoare directe forțelor 
contrarevoluționare cubane.

In acest scop — scrie ziarul 
— Agenția centrală de investi
gații și cîteva oficine de pro
pagandă, s-au lansat într-o iste
rică campanie anticubană, în- 
demnînd la intervenție directă 
împotriva Cubei. In încheiere, 
ziarul .arată că poporul cuban 
înfierează acțiunile S.U.A. și 
este ferm hotărît să lupte împo
triva oricăror acte criminale ale 
cercurilor imperialiste.

Comentariul zilei : SITUAȚIA DIN CONGO
înlăturarea regimului lui Chom- 

be din Katanga restabilește uni
tatea Republicii Congo pentru ca
re au luptat cei mai buni fii ai 
poporului congolez. Acțiunea de 
miercuri constituie, pe de altă 
parte, dovada că s-ar fi putut de 
mult pune în aplicare fără difi
cultăți prea mari hotărîrile Adu
nării Generale O.N.U. și ale Con- 

, siliului de Securitate cu privire la 
evacuarea mercenarilor străini și 
restabilirea unității Congoului, evi- 

' tîndu-se astfel prelungirea unei si- 
' tuații care a avut repercusiuni a- 

tît de dureroase pentru poporul 
congolez.

Adevărul bine cunoscut este, în
să, că cei care au uneltit împo
triva independenței Congoului, a- 
vîndu-1 în solda lor pe Hammar- 
skjoeld au fost interesați în pre
lungirea confuziei și anarhiei din 
Congo. Și dacă acum autoritățile 
O.N.U. s-au hotărît să nu se mai 
împotrivească eforturilor de reu- 
nificare a Congoului, aceasta re
flectă, fără îndoială, amploarea 
luptei forțelor patriotice congoleze 
care au zădărnicit comploturile 
colonialiștilor.

Pentru a nu pierde și ultima 
fărîmă de prestigiu, reprezentanții 
O.N.U. au trebuit să renunțe la 
sprijinirea bandelor de mercenari 
ale lui Chombe. Hammarskjoeld 
încearcă să evite criticile severe 
care se așteaptă să-i fie aduse

la apropiata sesiune a Adunării 
Generale de un mare număr de 
membri ai O.N.U. Tocmai de a- 
ceea, după cum scrie ziarul „New 
York Times"; Hammarskjoeld, 
„încearcă să obțină reglementarea 
definitivă a problemei Katangei 
înainte de începerea celei de-a 
16-a sesiuni a Adunării Generale".

Restabilirea unității Republicii 
Congo constituie o răsunătoare 
înfrîngere a colonialiștilor. Fap
tele dovedesc însă, că imperialiștii 
nu au capitulat. Există în rîndul anu
mitor cercuri imperialiste dorința de 
a nu accepta ca definitivă înlă
turarea regimului lui Chombe. In 
acest sens este semnificativ faptul 
că principalii criminali și dușmani 
ai unității Congoului au reușit să 
scape ;,în împrejurări necunoscute" 
sub supravegherea forțelor O.N.U. 
Chombe nu numai că a reușit să 
se sustragă acestei supravegheri, 
dar a primit azil la consulatul 
britanic, pentru ca în cele din ur
mă să se reinstaleze în palatul 
său „prezidențial". In ce privește 
criminalul numărul doi; Munongo, 
el aflase, după cum relatează co
respondentul agenției Associated 
Press, încă cu un ceas înainte că 
urma să fie arestat, așa că a avut 
tot timpul să fugă în Rhodesia de 
nord. Mercenarilor străini li s-a 
permis să se regrupeze, ceea ce 
pune în primejdie restabilirea uni
tății Congoului. Desfășurarea eve

nimentelor în ultimele zile arată 
că colohialiștii nu numai că nu au 
depus armele dar nu se dau în 
lături de la nici un mijloc pen
tru a recuceri pozițiile pierdute. 
Provoacă, de asemenea, o profundă 
neliniște manevrele cercurilor co
lonialiste engleze și agitația ra
siștilor albi din Rhodesia de nord.

Manevrele imperialiștilor împo
triva independenței Congoului nu 
au încetat nici pe plan militar. 
Ziarul Ghanez „Evening News", 
referindu-se la surse bine infor
mate, relatează despre pregătirea 
de către clica' lui Mobutu a unor 
provocări împotriva noului guvern 
congolez. Ziarul arată că Mobutu 
și clica sa sînt nemulțumiți de 
noul guvern și de politica sa. 
Mobutu își transferă soldații cre
dincioși lui în diferite regiuni ale 
țării sub fel de fel de pretexte. 
In kercurile parlamentare congole
ze,. scrie ziarul, se dedată în le
gătură cu aceasta că Mobutu in
tenționează să-și folosească sol
dații pentru provocarea unor noi 
dezordini în țară. „Evening News" 
subliniază că aceste manevre ale 
clicii lui Mobutu sînt aprobate de 
diplomații occidentali, printre ca-* 
re se află și diplomații americani. 
Un om politic american, scrie 
ziarul, și-a exprimat nu ide mult 
în cursul unei convorbiri cu Ka- 
savubu neliniștea în legătură cu 
adoptarea unei politici de neutra
litate pozitivă de către Congo.

Pe de altă parte, presa occiden
tală scrie în ultima vreme foarte 
mult despre ajutorul de care ar 
avea nevoie Congoul pentru însă
nătoșirea economiei sale. „Pentru 
reanimarea economiei (Congoului 
— n.r.), scrie fără ocol ziarul л- 
merican „Wall Street Journal", 
sînt necesare milioane’ de dolari 
ca ajutor din partea unchiului 
Sam“. Este evident că imperialiș
tii americani, care au sprijinit în 
permanență pe colonialiștii bel
gieni, caută acum să pună mîna pe 
pozițiile acestora din urmă. „Nu 
este încă limpede, scrie tot Wall 
Street Journal", ce sumă va primi 
Congoul dar S.U.A., s-au arătat 
nu de mult de acord să ofere noi 
subsidii în valoare de 12,9 mili
oane dolari pe, care toți le con
sideră aici numai un început". 
Unele monopoluri americane au și 
pătruns într-o importantă măsură 
în economia congoleză. Nu este 
un secret că o atracție deosebită o 
exercită asupra monopolurilor a- 
mericane bogățiile minerale ale 
Katangei care aduce profituri uria
șe monopolurilor belgiene.

Toate acestea dovedesc că lupta 
pentru independența , deplină a 
Congoului nu s-a sfîrșit. După 
cum subliniază postul de radio 
Cairo într-un comentar consacrat 
problemei congoleze, „Congoul 
trebuie să devină liber de orice 
influență străină, ceea ce înseamnă 
că nu este suficient de a-1 elibera 
numai de imperialismul ■ belgian".

N. RATEȘ

w.
și de trai. Cererile demonstrai^ 
ților sînt susținute de deputății 
din partea partidelor comunist 
și socialist din Uruguay.
------- ------O-------

Greva minerilor 
din Grecia

ATENA 16 Agerpres). B.T.A.
De aproape 40 de zile conti

nuă greva minerilor din Lavron, 
care au hotărît să nu se prezinte 
la lucru cit timp guvernul nu 
va satisface cererea lor cu pri
vire la majorarea salariilor. 
Toți membrii comitetului de gre
vă au fost arestați și deferiți 
justiției, iar președintele comite
tului, Gambelas, â- fost deportat.
w•»»<.% -- --------.Q----------

S.U.A. AU EFECTUAT 0 EXPLOZIE 
NUCLEARĂ SUBTERANĂ

WASHINGTON 16 (AgerprerX. 
Președintele S.U.A., J. Kennedy? 
anunțat la 15 septembrie căa

S.U.A. au efectuat o explozie sub
terană la poligonul experimental 
din statul Nevada. Această explo
zie, a declarat J. Kennedy, a fost 
efectuată sub pămînt și este pri
ma din seria exploziilor proiec
tate.

PRMRAM DE
18 septembrie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 9,30 
Tinerețea ne e dragă, 10,08 Con. 
cert de muzică populară rornî- 
nească și a minorităților națio
nale, 11,03 înregistrări de la e- 
tap,a a Ш-a a Concursului In
ternational „George Enescu" — 
1961, 12,15 Din schitele tînăru- 
lui scriitor Dionisie Sincan, 13,05 
Din cîntecele și dansurile po
poarelor, 14,00 Formații de mu
zică ușoară din țări socialiste,
15.30 Selecfiuni din operete,
17.30 Vreau să știu, 19,00 Al. 
manah științific, 19,30 Program 
muzical pentru fruntași în pro
ducție din industrie și agricul
tură, 20,30 Cîntă Simona Cassian 
și Gică Petrescu. PROGRAMUL II 
12,40 Cîntece marinărești, 13,20 
Concert de prînz, 14,30 Melodii 
populare romînești, 15,00 Muzi
că din opere cerută de ascultă
tori, 15,35 Din creajia de mu
zică ușoară a compozitorilor 
noștri, 16,30 Vorbește Moscova ! 
17,00 Cîntece și jocuri populare 
romînești, 18,05 Muzică din o- 
perete.

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

CINEMATOGRAFE
18 septembrie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Oameni . pe pod;
LONEA: Foma Gordeev; PE
TRI LA i Fotografia pierdută; 
ANINOASA: Setea; VULCAN: 
E lung drumul pînă acasă; CRI- 
VIDIA: Soldați fără uniformă; 
LUPENI: Corabia zburătoare.
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