
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular
Anul XIV (XIX) Nr. 3925 j Duminica 27 mai 1962

Ședinfa Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne

ta 25 mai a.c. a avut loc la 
Palatul Republicii ședința Consi
liului de Stat al R.P. Romîne, 
prezidată de tovarășul Gheorghe 
Ghorghiu-Dej.

Au fost adoptate o serie de 
decrete privind construirea de noi 
obiective industriale, economice și 
social-culturale, printre care fi
gurează centrala de termoficare 
din cadrul complexului industrial 
Craiova, fabrica de prefabricate 
de beton pentru lucrări miniere 
de la - Oradea, centrala telefonică 
automată — Reșița, amenajarea 
de noi exploatări miniere, cons
truirea de drumuri forestiere, 
construirea a 185 blocuri de lo
cuințe cu circa 14.000 apartamen
te, 20 școli cu 210 săli de clasă, 
cămine și cantine studențești cu 
2.000 locuri, colonii muncitorești 
case de cultură, dispensare medi

încheierea lucrărilor plenarei Consiliului 
Central al Sindicatelor din R. P. R.

Simbătă au luat sfîrșit lucră
rile plenarei Consiliului Central 
al Sindicatelor

La lucrările 
ti ci pat tovarășii 
șescu, membru 
tic, secretar al 
Leonte Răutu, membru supleant 
ăl Biroului Politic al С. C. al 
P.M.R.» membri ai C.C. al P.M.R. 
ș' ai guvernului.

In ședința de simbătă, tovară
șii Ludovic Csupor și Aurel Ar- 
deleanu, secretari ai C.C.S., a» 
prezentat la cel de-al patrulea 
punct ăl ordinei de zi rapoarte 
privind execuția . bugetului asigu 
rarilor sociale și bugetului sindi
catelor pe anul 1961 și prevede 
rile pe 1962. Plenara a aprobat 
ambele rapoarte.

La cel de-al cincilea punct ai 
ordinei de zi privind unele mă
suri organizatorice, plenara a ho r 
rărit eliberarea din Prezidiul 
C.C.S. a tov. Ion Sandu, în legă
tură cu trecerea sa în altă muncă 
și scoaterea din Prezidiu a tova
rășilor Elena Stoia și Ion Pascu. 
Plenara a ales pe tov. Larisa 
Munteanu ca membru al Prezidiu
lui C.C.S., și pe tov. Decebal 
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și pe tov. 
Colipă, ca membru 
Prezidiului C.C.S. 
hotărîrile plenarei 
C.C. al Uniunii 
unitățile sanitare 
munca de președinte pe tov. 
Sandu și a ales în locul lui 
tov. Decebal Coliță, iar plenara 
C.C. al Uniunii sindicatelor din 
întreprinderile industriei bunurilor 
de consum a scos din munca de 
președinte pe tov. Elena Stoia 
și a ales în locul ei pe tov. La
risa Munteanu.

In ședințele 
care a întrunit 
participanți, au 
de persoane, iar 
mitetelor centrale ale uniunilor 
pe ramuri de producție 230 per
soane : membri ai C.C.S., ai co
mitetelor centrale ale uniunilor ne 
ramuri ale sindicatelor, ai con
siliilor regionale și locale ale sin
dicatelor, ai comitetelor sindica
telor din uzine, fabrici și unități 
agricole de stat, precum și invi ■ 
tați — miniștri și alți membri ai 
conducerii ministerelor, conducă
tori ai instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor obștești, cadre de 
conducere din economie, oameni 
de cultură.

Plenara a adoptat planul de 
măsuri pentru îmbunătățirea acti
vității sindicatelor in mobilizarea 
mai largă a muncitorilor, ingine ■ 
tilor. tehnicienilor și funcționa
rilor Ia îndeplinirea planului de 
stat pe anul 1962 și la înfăptuirea I

cale, internate pentru copii, cine
matografe, amenajări 
modernizări de drumuri și străzi; 
poduri, îndiguiri, alimentarea cu 
apă a 5 localități, etc.

Consiliul de Stat a examinat 
o serie de oereri individuale de 
comutări, reduceri și grațieri de 
pedepse, luînd hotărîri corespun
zătoare.

Constatând că publicarea acte
lor de stat în mai multe buletine 
oficiale prezintă unele neajunsuri; 
s-a botărît publicarea acestora în- 
tr-un singur organ oficial periodic; 
mai cuprinzător. Editarea noului 
Buletin se va face de către Con
siliul de Stat.

In continuare Consiliul de Stat 
a luat hotărîri pentru o mai bună 
desfășurare a activității în unele 
instituții de stat.

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

sarcinilor izvorâte din hotărîrile 
Plenarei C C. al P.M.R. din 23— 
25 aprilie și a sesiunii extraor 
dinare a Marii Adunări Naționale.

De asemenea, plenara a apro
bat propunerile Consiliului Gene
ral Â.S.I.T. și ale Prezidiului 
C.C.S, 
vederea îmbunătățirii 
in rîndurile inginerilor și 
cienilor.

In încheierea lucrărilor 
rei a luat , cuvîntul tov.

cu privire la măsurile în 
activității 

tehni -

plena 
„__ _ — ---- Martin

Isac, președintele Consiliului Cen
tral al Sindicatelor.

Intr-o atmosferă de 
plenara Consiliului 
Sindicatelor a adresat 
mă Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

entuziasm. 
Central al 
o telegra-

- ------------- — - МЛ! — =----------------

Muncitopi fpuntași și inovatori
In vederea rezolvării celor 

mai importănte probleme în 
producție, cabinetul tehnic de 
la depoul C.F.R. Petroșani des 
fășoară o activitate multilate
rală pentru antrenarea mun 
citorilor la obținerea de noi 
succese în domeniul introdu
cerii noului în producție. In 
ultima perioadă, feroviarii de 
la depou au prezentat șapte 
propuneri de inovații, din ca
re patru au fost aplicate, a- 
ducînd prin aceasta însemna 
te economii.

De exemplu, comunistul 
Haidu Amos, a propus un in
jector de păcură la cazanul de 
la centrala termică a- depou
lui. Prin aplicarea inovației în 
procesul de producție, se rea
lizează economii antecalculate 
de 2000 lei. Propuneri con
structive au fost făcute și de

odihnă și tratament
stațiunile de odihnă și

La

Sinaia, Predeal și 
și-au petrecut eonce- 
odihnă în primul tri- 
din acest an sute do 
ai muncii din între- 

instituțiile Văii 
mineri și

In 
tratament de la Govora. Băile 
Herculane, 
Tușnad 
diui de 
mestru 
oameni 
prinderile si 
Jiului. majoritatea 
muncitori. De asemenea. în a- 
cest trimestru cc nfetefe sin
dicatelor din Valea Jiului au 
dis’rfbuit oamenilor muncii 
1654 bilete de odihnă și tra
tament. In trimestrul următor, 
numărul celor care vor pleca 
in stațiunile de Ia munte și de 
Ia mare va crește simțitor.

--- ------- ★ * -----
In Valea Jiului frumoa

sele peisaje ale naturii se 
îmbină în mod armonios 
cu noile construcții indus
triale. Intre cer și pămînt 
cupele ftinicularului de la 
mina Lupeni aleargă gră
bite pe cablurile de oțel, 
transportând sterilul la 
haldă.

directorul
Dumitru 
al școlii 
elevi ai

Expoziția urnirilor le la 
Gididi stelar minier Petroșani

La Grupul școlar minier Petro
șani s-a deschis în cursul zilei de 
ieri o expoziție cu obiecte realizate 
de ucenicii din anul I.

La deschiderea expoziției au par
ticipat tovarășii Karpiriecz loan și 
Ghioancă Victor, secretari ai Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșani, Biro Martin, i’ 
Grupului școlar minier, 
loan, director de studii 
profesionale, ucenici și 
școlii de maiștri.

Cu prilejul inaugurării 
ției au luat cuvîntul tov. Biro Mar
tin și Ghioancă Victor.

Succesele obținute de ucenicii a- 
nului I în realizarea unei expozi
ții atît de frumoase — a spus tov. 
Ghioancă Victor — ne bucură din 
toată inima. Sîntem convinși că 
expoziția de față va contribui la 
popularizarea meseriilor care se 
învață aici în rîndurile elevilor din 
clasa a Vil-a elementară din p- 
rașul nostru, care în aceste zile vor 
vizita expoziția.

cxpozi"

mecanicul de locomotivă Rusu 
Petru cu privire la confecțio
narea unui dispozitiv pentru 
scos prezoane cu filet fugit; 
inovație prin care se realizea
ză economii tot de 2000 lei. 
Interesantă este și inovația e- 
Jectricianului Grecu Constan
tin : „Aparat pentru controlul 
rotoarelor de turbină și a ca
blurilor electrice", care s-a 
bucurat de aprecierea cabine
tului tehnic de la depou.

Muncitori harnici, pricepu ți, așa sînt cunoscuți comuniștii 
Vincze Francisc, Ursu Anghel, precum și tovarășul Negoi Pe
tru, din sectorul I al minei Lonea. In fiecare ’una acești mun
citori își îndeplinesc cu cinste sarcinile de producție, asigură 
utilajelor de transport reparat ii de bună calitate.

IN CLIȘEU : Cei trei muncitori lucrind la repararea unei 
locomotive L.A.M.-4, pe care s-au angajat să o redea produc 
ției înainte de termen.

Grupa de partid, la lucru
Grupa noastră de partid cuprin ■ 

de 12 membri și candidați de 
partid — locatari ai blocului К 
din cartierul muncitoresc al ter
mocentralei Paroșeni. In blocul 
nostru locuiesc 29 de familii care 
numără 110 locatari.

Una din principalele preocupări 
ale grupei noastre de partid o 
constituie ridicarea răspunderii lo
catarilor pentru întreținerea și păs
trarea în cele mai bune condiții a 
apartamentelor, a tuturor bunuri
lor comune din bloc. In ceea ce 
privește întreținerea spațiului lo
cativ, intr-un timp în tîndul loca
tarilor s-au manifestat unele nea
junsuri, de remedierea 
ne-am preocupat în mod 
bit.

S- a constatat, de pildă, 
locatari uitau robinetele 
cînd plecau de acasă, pr-ovocînd 
astfel inundarea apartamentului 
Uneori apa a pătruns și în apar
tamentele vecine,' s-a infiltrat in 
tavan și pereți producînd strică
ciuni. Pentru remedierea acestui 

cărora 
deose-

că unii 
deschise

„Rachetiști,“ ț.

Cit e ziulica de mare, în fața 
birourilor minei Vulcan e necon
tenit un du~te vino. Unii mineri 
vin ori pleacă de la șut, alții au 
anumite treburi pe la sectoare. 
Nu- i însă niciunul care să nu se o~ 
prească un piculeț în fața grafi
celor. Aici e doar oglindită mun
ca lor din adîncuri. De cîtăva 
vreme, au apărut aici panouri și 
grafice noi. Vor ei vulcănenii să 
fie în ton cu noul și în direcția 
asta. Dacă pe graf iad vechi, frun
tașii în întrecerea pe sectoare a- 
veau ca simbol al hărniciei un 
avion, acum ei au o rachetă. Cei 
din fruntea... cozii sînt cam 
luaț.i peste picior avînd pe grafic 
o roabă în care stă un miner cu 
o lampă în mină, să-i lumineze 
probabil calea spre fruntășie.

In fiecare zi. în fața graficelor

♦. I* ...♦
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neajuns, grupa de partid a dus 
muncă de lămurire cu fiecare loca
tar în parte; anătîndu-i tricăciu- 
niJe ce pot fi provocate prin ase
menea neglijențe.

Atenția comuniștilor este în
dreptată și spre mobilizarea lo
catarilor la achitarea la timp a 
îndatoririlor lor, a chiriei, taxelor 
de iluminat, radio etc Membrii 
de partid au stat de vorbă cu lo
catarii rămași jp urmă cu aceste 
cbligații, îndemnjndu-i să-și achi
te restanțele. Astfel am ajuns ca 
uzi să nu mai avem nici o familie 
în restanță 
altor taxe

Pentru o 
a blocului
țarea scărilor, din inițiativa grupei 
de partid, inițiativă primită cu bu
curie de gospodine, s-a căzut de

cu plata chiriei sau a

mai bună gospodărire 
și pentru înfrumuse.

DUMITRACHE GHEORGHE 
organizatorul grupei de partid 

blocul К Paroșeni

(Continuare în pag. 3-a)

inefi-vă bine !
și panourilor se încing discuții a- 
prtge. Fruntașii zâmbesc și fac 
baz de codași, iar aceștia din ur
mă își încruntă privirea și pleacă 
hotărîți să inverseze rolurile. O 
asemenea discuție a avut loc deu
năzi în fața graficelor. Indiscret, 
am tras cu urechea și am găsit cu 
cale să aștern discuția pe hîrtie. 
lat-o.

— Măi, voi ăștia de la unu să 
vă ungeți roata de la roabă câ 
scîrțiie al dracului — spuse glu
mind un miner scund și îndesat.

—■ Voi vă lăudați că sectorul 
111 e cu racheta,' dar vedeți să nu 
se defecteze ca cele americane — 
îi dădu replica cei luat în Zs~ 
flemea.

— Cum o să se defecteze, că 
doar are „combustibil" mai bine 
de 1.000 de tone de cărbune coc- 
sificabil de primă calitate date 
peste plan 1

— E mult, e drept, dar asta nu 
înseamnă că nu puteți fi întrecuț- 
— intră în vorbă un miner de la 
■sectorul 11, sector clasat al doilea 
în întrecere. *

— Păi cărbune cît dați voi ăș- J 
tia de la sectorul 11, noi cei de la ♦

•
* ♦

♦ ♦♦♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦
♦ ♦ ♦

♦
♦♦
♦
♦
♦♦♦
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Ill îl ducem în pălării.
— Al dracului, da mari pălă

rii mai aveți.’
— Să știi că-s mari. Uite.. îl 

vezi pe Zold ? Nuniai cu „pălă
ria" a dat în luna asta 700 de 
tone de cărbune peste plan !

♦ *
— Ai dreptate, mai cu pălăria, « 

mai cu picamerul și craterul, că * 
are un abataj mecanizat de ți-e ♦ 
mai mare dragul. •

— Mecanizate-s toate abatajele » 
minei, dar Zold al nostru îi dă • 
mai pogan ca toți. Și când te gin- • 
deșii că depășirea ă făcut-o sp:o~ • 
rind randamentul, nu glumă. Pivă J 
acum in fiecare șut ortacii lui au • 
dat mai bine de 7 tone de că' • 
ciulă. «

— Fain, nimic de zis. Dar par- ♦ 
că noi nu avem ’ mineri bar nici ? • 
— se oțărî cel de la sectorul 11- • 
Așa că să vă țineți bine, roche- J 
tistilor I î

D. C. ♦♦
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„Bătălie marș"
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Programele cioburilor — mal judicios luiocuiitc

programele unor cluburi, 
sînt cele din Lupeni, Url- 
ș. a. sînt zile de slmbătă, 
nu a avut loc nici un

aceasta programul 
fost „întocmit" iar 
răsuflă ușurată căi 
..datoria".

A1 n

Harnicii noștri mineri, ca de 
altfel și ceilalți oameni ai mun
cii din Valea Jiului, s-au o 
bișnuit ca zilnic să participe 

la manifestările culiural-artis- 
tice care au loc în cadrul clu
burilor, Pentru a satisface ce 
rințele sporite ale oamenilor 
muncii, este necesară in pri
mul rind o planificare judici
oasă a acțiunilor care se des
fășoară la club Aceste acțiuni 
trebuie să fie variate, cit mai 
multe, și cu un scop bine de
terminat.

Cluburile muncitorești din 
Valea Jiului au dobîndlt deja 
o bogată experiență în desfă
șurarea activității cultural- 
educative. Programele lor de 
activitate s au îmbunătățit 
simțitor față de anii trecuți, 
atît din punct de vedere al 
numărului acțiunilor cît și în 
ce privește conținutul, cali
tatea. Aceasta se datoreste în 
mare măsură, conducerii și 
controlului mai substanțial a- 
Supra activității cluburilor din 
partea comitetelor și a orga
nizațiilor de partid, precum și 
sprijinului pe care cluburile îl 
primesc din partea comitete
lor sindicatelor din întreprin
deri.

Ou toate acestea, planifica
rea activităților la club mai 
lasă de dorit, nu se ridi?ă lai 

nivelul cerințelor și posibilită
ților existente. Programele lor 
sînt uneori sărace în conținut, 
cuprind un număr mic de ac
țiuni și, de multe ori, șablon.

Aproape cu regularitate în 
programele cluburilor se întîl- 
nesc aceleași acțiuni, aceleași 
activități, ceea ce le dă un 
caracter monoton și neatractiv.

Lipsuri mai mari în planific 
care se manifestă în deosebi 
în acțiunile programate în zi
lele de sîmbătă și duminică. 
Se știe că acestea sînt zilela 
clnd oamenii muncii dispun 
ite mai mult timp liber, eînd 
pot participă în număr mal 
mare la acțiunile clubului. 
Ori, în aceste zile, și activită
țile de aici trebuie să fie maî 
variate, mai interesante și mai 
multe, în așa fel îneît fiecare 
om să găsească aici manifes
tări preferate.

In realitate în aceste două: 
«iie, în general nu sînt pro 
gramaite decît o acțiune, cel 
mult două. Iată de exemplu 
programul clubului din Lu
peni. Pe ziua de 5 mai, adică1 
slmbătă, a avut programată o 

Brigada artistică du agitație de Ia Viseoza Lupeni este tînără. Nu de mult ea a pre,- 
zentat pentru muncitorii filaturii un program artistic care s-a bucurat de mult succes. In 
prezent tinerii artiști amatori, șub conducerea instructorului Bojin Aurel, se pregătesc cu 
asiduitate în vederea concursului regional al formațiilor artistice de amatori cu programul 
intitulat „Pe plaiurile Huncdoa rei".

IN CLIȘEU : Membrii brigăzii artistice de agitație de la yiscoza Lupeni la una din re
petiții.

singură acțiune:' „seară come
morativă închinată lui Marx“. 
iar pentru duminică 6 mal, o 
dimineață de basme pentru 
copii iar seara dans. La atît 
s-a rezumat programul ciu 
bului In aceste două zile. Și 
această situație se petrece fără 
excepție la toate cluburile din 
Valea Jiului.

In 
cum 
câni 
ci nd 
fel de acțiune. Pe drept cu- 
vînt oamenii muncii sî-au 
manifestat nemulțumirea față 
de astfel de „planificări".

Conducerile altor cluburi fo
losesc practica de a planifica 
aceleași acțiuni în flecare sîm- 
nătă sau duminică E drept, 
uneori li se schimbă doar nu
mele. Un exemplu în această 
direcție ni-1 oiferă planifica
rea la clubul central din Pe
troșani.

Aici, timp dc cîteva săptă- 
mîni la rînd. sîmbăta și du
minica au fost trecute la ru
brica activități următoarelei 
acțiuni: „Seară educativă pen
tru tineret", „seară instructivă 
pentru tineret", .Seară dlstrac 
tivă pentru tineret". Ce a adus 
nou, de la o duminică Ia alta, 
sau de la o sîmbătă la alta, 
aceste seri ale tineretului e 
greu de precizat. Situații ase
mănătoare se petrec și la ce
lelalte cluburi, între care ceiei 
din: Vulcan, Lonea, Petrila, 
Uricani.

La clubul din Uricani se pare 
că s a Încetățenit obiceiul, așa 
cum o dovedește de altfel șl 
planificarea pe luna mai, de a 
se programa o singură acțiune 
pe zi șl anume de a prezenta 
sau a se face recenzia unei

Tot mai mulți prieteni ai cărții
In Bărbăteni lăcașul de cultu

ră îl constituie clubul „6 Au
gust" înzestrat cu o bibliotecă cu 
peste 6.400 volume de cărți lite
rare, tehnice, științifice și politice. 
Din cele peste 6400 volume, de la 
începutul anului și pînă în pre" 
zent 5191 au și fost citite de că
tre cei 813 cititori ai clubului. 
Printre cititorii cei mai activi se 
află muncitorii Sandu Ilie, Uncu 
Teodor, gospodinele Praia Maria 
și Brăneț Maria.

In cadrul serilor literare orga
nizate la club au fost ținute nu
meroase recenzii. Astfel, la recen-

...---- —— 

'ărți. Ou 
clubului a 
conducerea 
și-a făcut

Lipsuri se mal manifestă și
în popularizarea acțiunilor 
care au loc la cluburi. In tot 
orașul Petroșani, și nici chiar 
la club, nu găsestl vreun afiș 
care să arate ce acțiuni au loc 
zilnic la club, ora și locul.

Av!nd în vedere rolul me
reu crescînd al cluburilor in 
procesul de instruire si edu 
care a oamenilor muncii, este 
necesară' o mai bună planifi
care și popularizare a activi
tăților cluburilor, organizarea 
unor acțiuni cit măi intere 
sânte șl mai multe, accentul 
principal punîndu-se pe zilele 
de sîmbătă si duminică. Comi
tetele de partid și comitetele 
sindicatelor să controleze mai 
îndeaproape activitatea clubu
rilor, să o îndrume, spre a a- 
siguia îndeplinirea de către 
cluburi a rolului lor important 
în educarea oamenilor mun
cii, în folosirea utilă și plăcu
tă a timpului liber.

C. COTOȘPAN

N-a trecut mult timp de cînd 
la mina Lupeni, în cadrul a 
trei sectoare, a luat ființă cîte 
o brigadă artistică de agitație 
care au și prezentat primele 
lor programe.

Programul brigăzii sectoru
lui fruntaș pe exploatare, sec
torul III, e străbătut de opti
mismul minerului prețuit pen-

ziile volumelor „Așa s-a călit o- 
țelul" și „Poeții eîntă viața nouă 
a patriei", recenzii prezentate dc 
tov. Zamfir Iuliana, bibliotecara 
clubului și Fîcea Constantin, mun
citor la Viscoză Lupeni, au parti
cipat numeroși tineri și vîrstnici.

La mobilizarea muncitorilor ș; 
a gospodinelor la acțiunile orga
nizate la club, o contribuție de 
seamă o aduc tovarășele Hroștea 
Ioana, Fărcău Sabina, Mînzală E- 
lena și Nistor Ecaterina.

EMIL TETJLEANU
corespondent

Incepînd de luni 28 mai a.c., 
la cinematograful „7 Noiembrie'1 
din Petroșani va rula filmul so
vietic „Bătălie în marș", o pro
ducție a studioului „Mosfilm" după 
romanul cu același питое de Ga
lina Nikolaevna.

In filmul în două serii „Bătă
lie în marș", închinat celui de-al 
XXII-lea Congres al P.C.U.S., res
piră atmosfera unor prefaceri ra
dicale. care au urmat celui de-al 
XX-lea Congres al P.C.U.S. Cu 
toate că nicăieri în film nu se 
declară deschis lupta împotriva 
cultului personalității, lupta pentru 
adevărata principialitate, el ridica 
tocmai aceste probleme. Lupta
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tru munca sa, al omului nou 
din zilele noastre.

Pe melodia cunoscutului cîr- 
tec „înflorește țara mea" co
lectivul de creație al brigăzii 
a întocmit un text nou pe ca
re îl eîntă membrii brigăzii : 

„Aici o normă de cărbune 
de mult s-a depășit, 

Colo, o șarjă de oțel
de mult s-a împlinit, 

Ogorul țării, peste tot, 
brăzdat e de tractor 

Șl mulți mineri zoresc
în contul anului viitor. 

Peste tot e elan. 
Depășiri 
Mergem

de plan, 
spre mai bine

an de an". 
III al minei nu areSectorul

nici o brigadă sub plan și nici 
una penalizată pentru șist vi
zibil. Pe ici-colo însă se mai 

de e- 
miner 
unde 

de o 
mare, 
de a

ivesc „nemulțumiri11 ca 
xemplu -. necazul unui 
deoarece nu mai știe, 
să-și petreacă concediul 
riihnă, la munte ori Ia 
ori cu ce fel de marcă
parat de radio, să-si schimbe 
„,Pionerul“. De asemenea .ne
mulțumiri" s-a ocupat briga
da de agitație în programul ei.

In repertoriul brigăzi; de a- 
gitație a sectorului VUI-trans- 
port se găsesc cîteva dedicații 
pentru fruntașii sectorului și 
o „dedicație", cîntată de mem
brii brigăzii pentru codașii 
sectorului de transport, căro
ra li se potrivește foarte bine 
cupletul :

„Căci de munceai
și nu chiuleai,

Ți o spun eu țîe,

Acțiuni cu cartea la clubul din Lonea
Biblioteca clubului muncitoresc 

din Lonea desfășoară o bogată ac 
țivitate în munca cu cartea.

Prin cele 91 de diferite acțiuni 
organizate în aceit an cum sînt : 
recenzii, seri literare, seri de citit, 
expoziții de qărți și altele, au fost 
atrași pesce 800 de noi cititori care 
au împrumutat de la bibliotecă 
peste 6000 volume.

Printre cei mai activi cititori se 
numără strungarul Anghel Ștefan, 

noului împotriva vechiului, lupta 
atitudinii creatoare împotriva 
celei dogmatice, lupta pen
tru apărarea principiilor, a par
tinității, împotriva demagogiei sînt 
exprimate în conflictul dintre e- 
rcii principali — inginerul șef al 
unei mari uzine de tractoare că
ruia i s-a alăturat întregul colectiv 
al întreprinderii, de o parte și 
directorul uzinei, de cealaltă parte.

Bătălia în marș este bătălia pen
tru comunism a oamenilor sovie
tici, desfășurată pe frontul mun
cii. Este bătălia oamenilor tari 
și cinstiți care merg spre un viitor 
luminos — spre comunism.

Ai fi luat la plată două mii. 
Și s-ar fi scris și despre tine 

o poezie.
Și nu cuplete de satiră 

și umor
Brigada de agitație a secto

rului electromecanic, care In 
Întrecerea dintre brigăzile de 
agitație ale sectoarelor minei 
a cîștigat un acordeon, evi
dențiază la rîndul ei pe cei 
buni și ii critică pe acei care 
îi dau asemenea prilejuri. Pro
gramul ei eîntă munca plină 
de entuziasm a celor care vin 
In sprijinul sectoarelor (minie
re prin reparații de bună ca
litate. In același timp, bri
gada ia in „țepi" codașii seca
torului.

Toți membrii celor trei bri
găzi artistice de agitație de la 
mina Lupeni sînt harnici mun
citori. Numele lor ne sînt cu
noscute de pe panourile de o- 
noare ale sectoarelor de care 
aparțin. Onișor Nicolae, Pre
da Vasile. Popescu Constantin, 
Cita Nicolae de la sectorul III, 
Hențiu Liviu. Paul Dumitru, 
Marton Zoltan, Racolța Vasile, 
Vîlceanu Gheorghe din briga
da sectorului IX. Krijela Ca
ro!. Sandu loan, Bojin Gheor
ghe și Drotzinger Rudolf, de 
la sectorul viii sînt fruntași 
în producție. In același timp, 
tinerii artiști amatori sînt 
pătrunși de optimismul speci
fic vieții noi pe care o trăim, 
optimism ce se revarsă din 

artistice 
Lupeni,

programele brigăzilor 
de agitație ale minei

A. MICA

minerul Victor Cristea, lăcătușii 
Gheorghe Băcăian și Laurențiu 
Navrady care au împrumutat de 
la biblioteca clubului între 25 și 
30 de volume.

Pe lingă bibliotecă mai sînț or
ganizate încă 15 biblioteci de casa 
și mobile la sectoarele minei și 
la diferiți cetățeni.

In total biblioteca este dotată
cu peste 11.000 de volume de cărți 
beletristice, tehnice și politice.
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Comunistul Papit loan, 
sudor auțegen, se numără 
printre muncitorii <le frun
te ai sectorului electrome
canic de la mina Petrila. 
Datorită calificării sale 
înalte, sudorul Papit loan 
execută numai lucrări de 

bună calitate.
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En preajma încheierii anului de învățămînt 
la școala serală economică de partid»
Ne aflăm în preajma închi

derii învățămîntului de partid. 
Sub conducerea și îndrumarea 
permanentă a Comitetului o 
rașenesc de partid Petroșani, 
organizațiile de partid din în
treprinderi șl instituții întoc
mesc planuri de desfășurare a 
■convorbirilor recapitulative.

Măsuri pentru încheierea in 
bune condițiuni a anului 
tnvăt&mint 
drul școlii 
de partid, 
întrebările 
de sfîrșit de an și de absol
vire. s-au alcătuit comisiile de 
examen pe obiecte, s-au pro 
gramat consultații colective cu 
privire la cîteva probleme de 
importanță mai mare, precum, 
șl consultații individuale unde 
elevii pot primi lămuriri su 
plimentare la problemele In
suficient înțelese sau

Folosirea rațională 
plin a timpului care a 
mas pină la sfîrșitul 
școlar are o importanță deo
sebită pentru obținerea unor 
rezultate cît mai bune la exa 
men. Este necesară recapitu
larea întregului material din 
programul parcurs in cursu' 
anului. Avînd în vedere numă
rul destul de mare ale lecții
lor predate, este necesar ca 
încă de pe acum să зе incea-

de 
s-au luat și in ca
strate economice 
Au tost alcătuite 
pentru examenui

neclare, 
și dir. 
mai ră- 

anului

Din activitatea organizațiilor de partid de ia mina Petriia

Pentru întărirea rîndurilor organizațiilor 
de bază — o muncă susținută

Pentru întărirea continuă a in
fluenței politice a organizațiilor 
dc bază în rîndurile minerilor, 
muncitorilor și tehnicienilor, comu
niștii de Ja mina Petrila desfășoa
ră o activitate susținută în vede
rea întăririi rîndurilor lor prin pri
mirea in partid a celor mai înain
tați muncitori De la începutul a- 
ccstul an organizațiile de partid au 
primit 68 noi membri de partid 
ți 53 de candidați. Cele mai bune 
rezultate la întărirea rîndurilor lor 
le-an obținut, organizațiile de bază 
din sectoarele II și III, care au 
primit în partid aîte 20 membri 
ți candidați de partid, precum și 
cele din sectoarele VII transport și 
XI investiții.

In partid au fost primiți nume
roși mineri de frunte, oameni îna
intați, cu prestigiu în fața tovară
șilor lor, așa cum sînt brigadierii 
Ilangan Aurel, Jurca loan, mine
rul McJnar Matei, artificierul Na- 
rjța loan. Demn de relevat este 
faptul că, în urma muncii educa
tive desfășurate, numeroși candi
dați de partid s-au ridicat la ni
velul cerut unui membru de partid 
înainte de expirarea stagiului de 
candidatură, fiind primiți în pardtî 
eu stagiul redus. Ața sînt de exem
plu minerii fruntași Lojica Vic
tor, Pop Gheorghe și muncitorul 
Biro loan.

îmbunătățirea protecției muncii — 
preocuparea întregului colectiv

| întărirea grijii pentru protecția 
muncii constituie o preocupare de 
seamă a organizațiilor de bază. 
In fiecare sector au luat ființă 
comisii formate din reprezentanți 
ai birourilor organizațiilor de ba
ză, comitetelor secțiilor de sindicat 
ți ai conducerilor tehnico-adminis- 
trative în scopul controlării locuri
lor de muncă și stabilirii de ma

usuri pentru îmbunătățirea protec
ției muncii și prevenirea acciden
telor, Sub îndrumarea organiza
țiilor de partid, comisiile desfă
șoară o activitate susținută pen
tru reinstruirea lucrătorilor cu nor
mele de tehnica securității. In acest

scop se organizează conferințe pe 
teme de N.T.S., se prelucrează re
gulamentul de ordine interioară 
etc. *

Pentru sprijinirea acțiunilor în
treprinse pe linia îmbunătățirii 
protecției muncii, la indicația co
mitetului de partid, colectivul ga
zetei de perete „Cărbunele păcii'* 
a scos o ediție specială care cu
prinde articole ce tratează diferite 
aspecte ale îmbunătățirii protecției 
muncii.

La sfîrșitul lunii mai comitetul 
de partid al exploatării va analiza 
rezultatele obținute în îmbunătă
țirea protecției muncii.

pă recapitularea materialului': 
pentru a putea da răspunsuri 
cu un conținut cît mai bogat 
la examenul de sfîrșiț de an,

Sînt elevi care au lipsit din 
diferite motive în cursul a- 
nulul de la anumite predării 
'sau seminarli. Este necesar ca 
acești tovarăși să recupereze 
lecțiile pierdute, să se folo
sească din plin de consulta
țiile colective șl individuale șl 
să ceară, la nevoie, ajutorul 
colectivelor de catedră.

O deosebită atenție trebui© 
dată studierii problemelor rl - 
dlcate de Congresul al IlI-lea 
al partidului, documentelor 
plenarelor C.C. al P.M.R. Pro
gramul desăvîrșlrii construcției 
socialiste elaborat de Congres 
prevede sarcini mari per.tru 
cel ce muncesc în toate sfe
rele vieții sociale. Traducerea; 
In viață a sarcinilor ce izvo
răsc din aceste documente de
pinde în mare măsură de fe - 
Iul cum acestea sînt însușite,, 
de aplicarea lor creatoare în 
practică Este necesar ca dis
cuțiile care se vor purta Ia a- 
ceste probleme să fie legate 
de sarcinile de producție, e- 
xempllficate cu aspecte con
crete de la locurile de muncă; 
respective.

In acest an de învățămînt 
un Ioc important l-a ocupat 
studierea documentelor Con - 
greșului al xxn-lea al P.C.U.S., 
cit și a dării de seamă pre
zentate de tovarășul Gheorghe' 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. 
'al P M.R din 30 noiembrie—■ 
5 decembrie 1961. Pentru în
sușirea cit mai temeinică a a- 
cestor documente de impor
tanță deosebită, in саф-іі, 
școlii au fost prezentate 7 lec
ții urmate de tot atîtea seml- 
narii. Discutarea acestor do
cumente va trebui făcută în 
strînsă legătură cu sarcinile 
puse de partid în etapa ac 
tuală a construcției socialiste, 
cu obiectivele dezvoltării de 
perspectivă a țării noastre, cu 
sarcinile generale ale mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale. '

închiderea în bune condiții 
a învățămîntului în școala se
rală economică de partid con
stituie o sarcină importantă 
de îndeplinirea căreia trebuie 
să se ocupe atît colectivele de 
catedră șl elevii școlii, cit și 
comitetele de partid șl birou
rile organizațiilor de bază 
Pentru ca examenele să de - 
curgă în bune condițiuni este 
necesar să fie respectate de 
către elevi zilele în care aces
tea sînt programate, iar co
mitetele de partid să asigure) 
mobilizarea lor la examen. 
Astfel, printr-o pregătire te
meinică a examenelor de sflr- 
șit de an și de absolvire, se 
vor obține rezultate bune iri 
ridicarea nivelului de pregă
tire politico-ideologică a ele
vilor acestei școli.

N. POPON

Grupa de partid, la lucru
(Urmare din pag. l-a)

„cord să punem pe scări tablouri 
cu diferite picturi decupate din 
reviste, flori, perdeluțe la gea
muri.

Grupa de partid se preocupă, 
totodată, ca locatarii, îndeosebi 
femeile casnice să fie informate cu 
regularitate asupra celor mai im
portante evenimente interne și ex
terne. Iată cnm procedăm în a- 
cest scop : împreună cu biroul or
ganizației de bază din cartier am 
sprijinit comisia de femei în or
ganizarea pe bloc a unui cerc de 
citit, în cadrul căruia se citesc 
ziare și se discută despre eveni
mentele din țară și de peste ho
tare.

Preocupările grupei de partid nu 
se mărginesc doar la atît. Alături 
de locatarii vîrstnici, în atenția 
noastră se află și grijă pentru co
piii din bloc. De școlari, bună
oară, ne interesăm cum învață, ce 
condiții li se crează din partea 
părinților pentru învățătură. Pen
tru unii care aveau greutăți la în
vățătură s-au luat măsuri de că • 
tre grupa de partid, în colaborate 
cu organizația de bază de cartier 
și cadrele didactice, de a fi aju
tați de alți elevi fruntași la 
vățătură. Dar copiii, atît școlari 
și preșcolari, au nevoie și să 
destindă. De aceea, grupa 
partid a mobilizat locatarii blo
curilor К și M la amenajarea unui 
solar. Din deșeuri recuperabile se 
vor construi prin muncă volunta
ră două leagăne pentru ca în tim- 
pul liber copii să se poată juca.

Grupa de partid sprijină din plin

în
cît 
se 
de

inițiativele deputaților și ale co
mitetului de bloc privind organi
zarea de acțiuni cu caracter so
cial-gospodăresc pentru păstrarea 
curățeniei, înfrumusețarea cartieru- 1 
lui, amenajarea spațiilor verzi. In 
cartier au fost sădiți 187 salcîmi 
și un mare număr de tufe de brad. 

In vederea coordonării acțiu
nilor ce se întreprind pentru efec
tuarea unor lucrări social-gospo- 
dărești, ca organizator de grupă de 
partid țin o strineă legătură cu 
biroul organizației de bază din 
cartier, sprijin inițiativele luate de 
deputați, de comitetele de bloc. 
De pildă, pentru a sprijinii sfa
tul popular Vulcan în acțiunea de 
curățenie a cartierului, grupa de 
partid a mobilizat locatarii la 
strîngerea și încărcarea molozului 
și a diferitelor reziduri. Locatarii 
au efectuat cu acest prilej 1300 ore 
de muncă voluntară.

Acestea sînt doar cîtcva aspecte 
din activitatea grupei noastre de 
partid. Mai avem încă multe de 
făcut. Mai sînt locatari care nu-și 
respectă vecinii, nu participă la 
acțiunile inițiate de comitetul de 
bloc. Cel mai mult însă avem de 
lucru cu pasivitatea unor locatari 
care nu iau atitudine împotriva 
lipsurilor, trăiesc după concepția 
„nu mă interesează". Va trebui să 
depunem eforturi pentru a înlătura 
această nepăsare.

Intensifîcînd activitatea fiecărui 
membru și candidat de partid, vom 
îmbunătăți mereu munca grupei de 
partid, vom obține rezultate și mai 
bune în păstrarea bunurilor ob
ștești, în educarea cetățenilor.
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Nou! mers al trenurilor din gara Petroșani
Incepînd din 27 mai 

mersul trenurilor din 
C.F.R. Petroșani va fi 
torul :

PLECĂRI
SPRE LI’PUNI la orele : 5,00: 

5,45; 7,45; 12,25; 15,17. 20,45.
SPRE SIMERIA la orele: 

2,05; 5,51; — accelerat; 7,5b, 
11,58; 15,10: 18,51; 21,14.

SPRE CRAIOVA la orele : 
5,18; 13,44; 17,50.

SPRE BUCUREȘTI la orele; 
,1,49 — accelerat; 9,25 — per 
sonal. (Acceleratul pleacă din 
Simeria la orele 23,44, ajunge 
la Petroșani la orele 1,40 și 
sosește la București la ora 
9,24. Acceleratul circulă prin 
Pitești).

1962, 
stația 

urină •

SOSIRI
DE LA LUPENI la orele : 7,37;' 

9,18:
DE

1,16, 
9,13;

DE
3.55;

DE LA BUCUREȘTI te orele 
5,42 
sonal (Acceleratul pleacă din 
București la orele 20,57, ajun
ge în Petroșani la orele 5,42 
și soseste la Simeria la ora 
7,38).

DIN STAȚIA C.FJt. LUPENI 
trenurile pleacă spre Petro-, 
șanl 1a orele: 6,47; 8,36; 12,44; 
15.20; 19,20: 22.17.

13,26: 16,02; 20,02: 22,59 
LA STMERIA la orele :
I, 40 — accelerat; 7,03;
II, 54; 17,22; 19,46.
LA CRAIOVA la orele: 

15,04; 22,06.

- accelerat; 18,15 — per-

LA MINA
Pentru meritele deosebite 

cu care s-a remarcat in În
trecerea socialistă pe primul 
trimestru din acest an, colec
tivul minei Uricani a fost 
distins cu drapelul de ex

La punctul de consul tație — în preajma 
închiderii învățămîntului de partid k

* In cele 42 cercuri și cursuri ale 
învățămîntului de partid de la mi • 
na Petrila au fost predate ulti
mele lecții prevăzute pentru anul 
școlar 1961—1962, Incepînd cu da
ta de 1 iunie în formele de învă 
țămint vor începe convorbirile re
capitulative.

Asigurarea desfășurării cu suc
ces a convorbirilor recapitulative 
preocupă în mod deosebit comite
tul de partid al minei. S-au luat 
măsuri pentru ca propagandiștii 
să aibă toate condițiile de a par
ticipa la seminariile recapitulative 
organizate de Cabinetul de partid 
și de a se pregăti temeinic pen- 
trti a conduce convorbirile recapi
tulative-

In vederea însușirii temeinice de

către cursanți a materialelor ce se 
vor dezbate cu prilejul convorbi
rilor, comitetul de partid a luat 
măsuri de a organiza consultații 
cu cursanții la toate formele de 
învățămînt. In acest scop a fost 
reorganizat colectivul punctului de 
consultație de pe lingă comitetul 
de partid ai exploatării, S-a sex 
bilit, de asemenea, un program pe 
baza căruia propagandiștii vor da 
consultații cursanților de la dife
rite forme de învățămînt. Patru 
zile pe săptamînă între orele 15— 
17 cursanții se vor putea prezenta 
la punctul de consultație pentru a 
cere lămuriri. Asemenea consul
tații se vor organiza si pentru 
cursanții învățămîntului politic 
U.T.M.
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g Acest frumos succes se da- 
g torește atît hărniciei mine 
8 rilor uricăneni cît și price 
g perii conducerii exploatării
8 de a lua cele mai potrivite 

tehnico-organizato-

FRUNTAȘA 
rice menite să ducă la алі 
gurarea unor condiții opti
me de muncă brigăzilor de 
mineri, la creșterea produc-

. tivltății muncii.
Fotografia noastră infăți 

șează cîțiva tovarăși din 
conducerea minei Uricani 
Studiind posibilitățile de dez 
voltare a realizărilor pe ba
za introducerii tehnicii noi 
in producție, extinderii me
todelor avansate de muncă.
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8 noua criză de guvern amenință 
să izbucnească in Argentina

BUENOS AIRES 26 (Ager
pres)

O nouă criză de guvern ame
nință să izbucnească în Argentina, 
ca urmare a demisiei ministrului 
Afacerilor Interne, Jorge Walter 
Perkins.

Jorge Walter Perkins și-a pre
zentat demisia, transmite agenția 
France Presse, pe motiv că Gui
do nu a ratificat numirea admi
nistratorului federal al provinciei 
Cordoba. Perkins anunțase numi
rea acestuia fără aprobarea prea
labilă a forțelor armate.

Agenția Reuter este de pa
rare că și alți membri ai cabine
tului argentinean își vor da, pro
babil, în curind demisia.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă anunță noi și noi proteste 
ale unor organizații și personali
tăți politice împotriva măsurilor 
luate de guvern pentru suspenda
rea pe timp nelimitat a Congresu
lui.

Intr-un articol intitulat „Ar
gentina se îndreaptă spre dicta
tură", ziarul francez „Combat" 
arată că guvernul de la Buenos 
Aires instituie „un regim de pro- 
nunciamento latent, adică o dic
tatură, mai mult sau mai puțin 
mascată, a armatei, și exercitată 
prin persoane interpuse" și a- 
daugă că această formă de stat 
va conveni cel mai bine repre
zentanților marelui capital".

ѳ
Nave militare engleze vop sosi 

la Barcelona
26 (Agerpres). 
a devenit cunoscut 
viitoare nouă nave

LONDRA
La Londra 

că săptămîna 
militare engleze vor sosi la Bar
celona „într-o vizită de curtoazie".

Comentînd această știre, ziarul
Daily Worker" cere ca această 

vizită să fie contramandată. Guver
nul englez, scrie ziarul* manifestă 
sentimente de prietenie față de

generalul Franco chiar în momen
tul cînd muncitorii spanioli sînt în 
grevă pentru a sili pe acest tiran 
să majoreze salariile pentru ea ei 
fă nu moară de foame. Apropiata 
vizită, scrie „Daily Worker11, este 
o jignire adusă nu numai po
porului spaniol, care luptă împo
triva lui Franco, ci și majorității 
poporului englez

-----©------

MOSCOVA. La 25 mai s-a 
deschis ia Moscova un simpozion 
internațional consacrat probleme
lor profilaxiei și vindecării reu
matismului. La lucrările simpozio
nului participă oameni de știință 
si medici din R.P. Bulgaria, R. „ 
S. Cehoslovacă. R-D. Germană* I 
R.P. Polonă, R.P. Romiînă, R. P I 
Ungară și U.R.S.S.

nizată de această federație se sub
liniază eă j,în lume a început o 
eră nouă", în care țăranilor nu li 
se mai poate 
pămîntului pe

refuza acordarea 
care îl muncesc.

Mișcarea grevistă continuă 
să cuprindă întreaga Spanie

PARIS 26 (Agerpres)
Practic întreaga Spanie continuă 

să fie cuprinsă de mișcarea gre
vistă. Minerii greviști din Asturia 
insistă ca toți tovarăși lor ates
tați pentru participarea la greve 
să fie eliberați. Ei cer sporirea 
imediată a salariilor și lichidarea 
„sindicatelor"- franchiste. Prin fer
mitatea sa, clasa muncitoare din 
Spania își demonstrează hotărîrea 
de a pune capac regimului de dic
tatură.

După cum reiese din relatările 
presei, lupta grevistă a oamenilor 
muncii spanioli capătă un caracter 
politic tot mai pronunțat.

In același timp la o serie dc 
întreprinderi industriale se desfă
șoară cu o nouă forță lupta mun
citorilor pentru satisfacerea necon
diționată a revendicărilor lor e- 
conomice. Astfel, 14.000 de mun
citori greviști de la marele com
binat siderurgic din regiunea Ovie
do (Asturia) refuză să reia lucrul 
în pofida tuturor amenințărilor și 
promisiunilor. La 25 mai au în
cetat lucrul cerînd sporirea sala
riilor muncitorii de la marile șan
tiere navale din Cartagena. Gre
vele continuă în Biscaya și Cata
lonia. La 25 mai au declarat gre
vă 500 de mineri de la mina 
„Collet" din Guardiola (provincia 
Barcelona) care au refuzat să iasă 
din abataje.

Potrivit presei, la Madrid a 
fost creat un comitet central de 
grevă din care fac parte printre 
alții reprezentanți ai Partidului Co
munist* ai partidului creștin de
mocrat de stingă și ai Partidului 
socialist muncitoresc din Spania. In 
ultimele zile siguranța franchistă 
a arestat nouă conducători ai 
„Frontului popular de eliberare*.

Liga spaniolă a drepturilor o- 
mului a dat publicității un apel 
în care declară că în timpul gre
velor autoritățile franchiste calcă 
în picioare cu tot mai mult cinism 
orice libertăți. Actualul guvern 
spaniol, se spune în apel, este prin 
însăși natura sa adversarul orică
ror libertăți și el încearcă să su
praviețuiască încâlcind în mod 
grosolan cele mai elementare drep
turi ale omului.

Liga drepturilor omului cheamă 
opinia publică mondială să spri
jine lupta muncitorimii spaniole, să 
demaște și să înfiereze represiu
nile crunte ale dictaturii franchiste 
împotriva clasei muncitoare spanio
le și a tuturor acelora care spri
jină lupta ei dreaptă.

Suvanna Fumma a sosit 
la Xieng Kuang

XIENG KUANG 26 (Ager
pres)

La 25 mai a sosit la Xieng Ku
ang primul ministru al guvernu
lui legal al Laosului Suvanna 
Fumma și ministrul ad-interim al 
Afacerilor Externe, în guvernul 
său. Quinim Folsena.

După sosirea lui Suvanna Fu
mma în Valea Ulcioarelor a a- 
vut loc un miting. Luînd cuvîn- 
tul Suvanna Fumma a spus că 
zilele viitoare urmeazță să se in- 
tîlnească cu regele la Luang-Pra- 
bang și că a propus ca, împreună 
cu prințul Sufanuvong să se în
tâlnească cu prințul Boun Oum 
în valea Ulcioarelor pentru a 
duce tratative tripartite în vede
rea reglementării problemei lao- 
țiene-
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DUPĂ SALAN, JOUHAUD
PARIS 26 (Agerpres).
După absolvirea de pedeapsa 

cu moartea a fostului șef al ban
delor criminale O.A.S., generalul 
Salan, o nouă știre vine să um 
ple de indignare opinia publică din 
Franța. In seara zilei de 25 mai, 
la cererea avocațilo'c ex-generalului 
Edmond Jouhaud (care după cum 
se știe a fost recent condamnat la 
moarte pentru crimele comise de 
O.A.S. din ordinul său în Alger) 
Ministerul Justiției a acceptat re
cursul, urmîrid ca procesul să fie 
rejudecat de înalta curte de casa
ție. Acceptarea recursului echiva
lează cu suspendarea pedepsei cu 
moartea pentru Jouhaud.

Apărătorii lui Jouhaud invocă 
diferite pretexte pentru a-1 absolvi 
pe clientul lor de pedeapsa capi
tală. Printre altele ei spun că dacă 
Salan, șeful O.A.S. a fost con” 
damnat la închisoare pe viață, 
Jouhaud, care a fost adjunct al lui 
Salan „nu poate purta o răspun
dere mai mare" și deci n-ar meri
ta pedeapsn cu moartea. Pe de altă 
parte presa reacționară cete cu 
insistență lui de Gaulle să acorde 
clemență in cazul Jouhaud. „Nu 
este posibil, absolut de loc posi
bil — scrie cu insolentă ziarul de 
dreapta „Aurore" — ca grația pre
zidențială să fie refuzată lui Ed < 
mond Jouhaud". у
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KARL-MARX-STADT. La 
Karl-Marx-Stadt se desfășoară 
lucrările primului „simpo
zion al tinerilor activiști ai orga
nizațiilor Crucii Roșii din țările 
socialiste'*. La acest simpozion 
participă pedagogi, medici și. 
membri din conducerea societăți
lor de Cruce Roșie din R. P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Polonă, R.P. Ro ■ 
mină, R.P. Ungară și U.R.S.S.

SANTO DOMINGO, 
ția națională a țăranilor 
publica Dominicană cere 
rea unei reforme agrare 
lichideze 
unei

In 
știri

Lupta anticolonialistă din Angola 
se intensifică

LEOPOLDVILLE 26 (Ager
pres).

„Lupta poporului angolez 
intensifică pe zi ce trece"

se 
a 

declarat Mario de Andrade, lide
rul partidului Mișcarea populară 
pentru eliberarea Angolei.

Mario De Andrade a făcut a- 
ceasta declarație în fața ședinței 
Comitetului special al O.N.U. pen - 
tru cercetarea situației din colo
niile portugheze. Cu această oca
zie liderul angolez a prezentat un 
tablou complet al situației din 
Angola și al represiunilor sălbatice 
al: colonialiștilor portughezi. *,Pi- 
nă cînd Angola nu se va elibera 
de regimul dictaturii fasciste ai 
lui Salazar, de teroarea și repre
siunile instaurate de autoritățile 
colonialiste, poporul angolez nu va
-■

Fapte diverse din Turcia

Federa 
din Re
ef ectua- 
care să

latifundiile. In cadrul 
emisiuni radiodifuzate, orga-

ziarele turcești apar uneori 
zguduitoare.

Deosebit de tristă este povestea 
Selmei Tasker, în vîrstă de 34 de 
ani* mamă a 4 copii. Soțul ei a 
murit în urma unui accident într-o 
mină de cărbuni. Negăsind de lu
cru luni de-arindul și nemaiștiinci 
cum să- și ducă viața mai departe, ea 
a rugat redacția ziarului „Milliet" 
să o ajute să-și vîndă ochii vreunui 
bogătaș pentru a-și putea hrăni 
copiii. ;,N-am altă ieșire — a 
spus Selma plîngînd — deck 
să-mi vînd ochii'*...

’ Nu este un caz izolat. Huseia 
Akbaș, locuitor al orașului turc 
Kirșehir, a anunțat prin ziarul 
„Vatan" că a hotărît să-și vîndă 
ochii pentru a nu muri de foame. 
Tot așa, în ziarul „Gumhuriet" se 
spune : „Un tînăr, în vîrstă de 28 
de ani, dorește să-și vîndă ochii 
pentru a plăti cheltuielile legate 
de tratarea copilului său de 16 
luni...".

Sînt frecvente și informațiile 
despre sinucideri din cauză mize
riei, foamei si șomajului.

Asupra muncitorului Ahmed O- 
gial din orașul Adapazar, care s-a 
aruncat sub tren, a fost găsit ur
mătorul bilet : „Nu mai puteam 
asculta plînsetele copiilor mei flă- 
mînzi. 6 luni am stat fără serviri. 
Să mă ierte copilașii mei dragi că 
nu le-am putut asigura o copilărie 
fericită. Nu am fost un om leneș, 
nu 
un 
de la noi sînt de așa natură îneît 
un 
hrăni familia din munca sa. Nă
dăjduiesc că copiii mei vor ajunge 
să aibă parte de o viață mai bu
nă".

Iată doar citeva citate din zia
rele turcești care ilustrează cît de 
grea este viața oamenilor muncii 
din această țară a așa-zisei „lumi 
libere".

In paginile ziarelor turcești se 
pune deseori întrebarea : de ce „a- 
jutorui" american nu duce la creș
terea nivelului de trai al poporului 
turc, nu contribuie la dezvoltarea 
economică a țării ? La această în
trebare, unele ziare răspund : *,a-

>?'

m-am dat înlături de la nici 
fel de muncă. Dar rînduielile

lucrător cinstit nu-și poate

de ce 
horă- 
depli-

putea fi liber și fericit. Iată 
poporul angolez este ferm 
rit să lupte pînă la victoria 
nâ — a spus Andrade.

Armata colonialistă portugheză 
din Angola este dotată cu cele mai 
perfecționate arme moderne, dis
pune de cele mai noi tipuri de 
automate și de bombe cu napalm, 
pe care le folosește din plin îm
potriva patrioților angolezi". A- 
reste arme, a subliniat Andrade* 
sosesc sistematic în Portugalia de 
la aliații Portugaliei din blocul 
N.A.T.O., și apoi sînt trimise în 
Angola". Andrade a condamnat cu 
tărie puterile occidentale, parte
nere ale Portugaliei care „spriji
nă acțiunile colonialiștilor portu
ghezi îndreptate împotriva luptei 
de e’iberare a poporului angolez".

„atlantică"
jutorul american nu îmbunătățește 
de loc situația oamenilor muncii 
din Turcia, deoarece banii ameri
cani sînt cheltuiți pentru construe-- 
ția de aerodromuri, baze militare 
aeriene și de rachete, șosele stra
tegice, pentru întreținerea armatei 
de 500.000 de oameni, pentru re
tribuirea consilierilor americani, în- 
tr un cuvînt pentru crearea în Tur
cia a unui cap de pod racheto- 
nuclear al Occidentului.

Potrivit statisticilor 
la sută din 
neficiază de 
tul național, 
vîrșitoare a
trăiește în mizerie.

„Foametea ia proporții din ce 
in ce mai amenințătoare". „In 
Turcia există 4 milioane de șo
meri' totali și parțiali", sub aceste 
titluri descriu ziarele turcești si
tuația grea a oamenilor muncii 
dm Turcia. „Bastionul lumii li
bere in Orientul Mijlociu* * cum 
o denumesc deseori căpeteniile 
N.A.T.O.

oficiale, 2 
populația Turciei be- 
38 la sută din veni- 
în timp ce masa co- 
populației orășenești

(Agerpres)

Bandiții din O.A.S. continuă atentatele
ALGER 26 (Agerpres).
Sentința scandalos de indul

gentă care a fost dată căpeteniei 
O.A.S-, fostul general Salan, pre
cum și suspendarea execuției sen
tinței de condamnare la moarte 
a adjunctului său, Jouhaud, au dat 
un nou impuls fasciștilor în acti • 
vitatea lor criminală. Din toate 
regiunile Algeriei parvin știri des
pre activizarea bruscă a teroriș
tilor.

Corespondentul din Alger al a- 
genției France Presse relatează că 
bilanțul atentatelor fasciste săvîr- 
șite de elementele O.A.S. în cursul 
zilei de vineri pe teritoriul Al
geriei s-au ridicat la 42, în urma 
cărora 38 de persoane, dintre care 
37 de algerieni, au fost ucise și 
alte 18 persoane au fost rănite.

De pe urma atentatelor O.A.S., 
care s-au desfășurat în orașele Al
ger, Bone, Oran, Mostaganem, 
Sidi-Bel-Abbes cel mai mult a 
avut de suferit orașul Alger, un
de pe lîngă cele 35 de atentate 
cu arme de foc care s-au soldat 
cu 27 de morți, O.A.S -iștii au 
mai organizat trei atentate cu 
bombe precum și 5 incendii, pro
vocând însemnate pagube materia
le.

Paralel cu activitatea teroristă 
împotriva algerienilor, relatează a- 
gonția France Presse, ultracohv- 
nialiștii au atacat vineri cu gre
nade un camion cu sodați framezi, 
flăcînd numeroși răniți în rândul i

acestora. Tot vineri ultracolonia- 
liștii au organizat un atentat îm
potriva comandantului regiunii cen
trale din Oran, generalul Bele- 
net, rănindu-1 ușor.

-=©==-
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PROGRAM DE RADIO
28 mai

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul ziarului Scânteia, 
7,45 Cîntece sportive, 8,30 Muzi
că populară românească și a mi
norităților naționale, 9,0f> Tinere
țea ne e dragă, 10,08 Ansambluri 
artistice școlare, 10,30 Muzică de 
estradă, 11,33 Muzică 
12,00 Muzică ușoară 
zitori sovietici, 12,30 
și jocul pe 
14,00 Muzică de 
Melodii populare 
pretate de soliști 
tistice de amatori, 
din opera „Traviata" de Verdi, 
16,15 Vorbește Moscova 1 17,15 
„Pe ogoarele-nfrățite"* program 
de cîntece, 18,00 Muzică ușoară și 
populară cerută de ascultători» * 
19,20 Muzică populară rusă, 20,40 
Concert popular, 21,25 Din fol
clorul popoarelor, 22,30 Lucrări 
concertante de compozitori preclasici 
PROGRAMUL II. 12,15 Program 
de rapsedii, 13,00 Melodii popu
lare rominești executate la muzi
cuță și ocarină, 14,03 Muzică din 
opere, 14,30 Muzică de estradă,
15.30 Muzică populară din țări 
socialiste, 16,15 Cîntece, 17,00 Că
lătorie muzicală, 18,05 Noi înre
gistrări primite din partea radio- 
televîziunii sovietice, 19.00 Lucrări 
orchestrale de Ravel, 20,20 Din 
Cele mai cunoscute melodii popu
lare rominești, 21,15 Cîntă Cons
tanța Cîmpeanu și Ion Dacian. 
In program muzică de estradă,
22.30 Din albumul melodiilor de 
dragoste.

din operete* 
de compo- 
Cu cîntecul 
moldovene, 

14,30
plaiuri

estradă, 
rominești inter- 
și formalii ar- 

15,30 Fragmente

Anglia pune la dispoziția S.U.A. 
poligonul pentru rachete 
de pe insulele Hebride

LONDRA 26 (Agerpres).
Ministrul de Război al 
comunicat la 25 mai că

acordului anglo-american 
pune la dispoziția trupelor 
tanc de răchite dislocate 
гора poligonul său peitru 
de pe in'ulele Hebride

Vara aceasta in іпдіІЯе 
de vor sosi șapte batalioane ame- 1 
tirane înzestrate cu rachete „l or. I 
parai". 1
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CINEMATOGRAFE

28 mai
PETROȘANI — 7 Noiembrie*. 

Bătălie în marș . Al. Sabia ■ Ex- j 
preșul de seară ; PETRILA : Ciî- 
nele din mlaștină ; LONEA : 
Sosește circul ; ANINOASA : 
Drumul spre înalta societate ; 
I R1CANI ; Trecerea interzisă.
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