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I Brigada de mineri condusă de tov. Bria Ion se numără 
» printre cele mai veehi brigăzi de la mina Uricani. Ea po- 
5 seda o bogată experiență în organizarea lucrului, folosirea 
) utilajelor, asigurarea locul, ui de muncă, ceea ce-i permite 
ț să realizeze lună de lună randamente mari si depășiri fru-să realizeze lună de lună randamente mari și depășiri fru- c 

moașe de plan. IN CLIȘEU : Brigadierul Bria Ion expli- \ 
. cînd ortacilor dintr-un schimb al brigăzii sale cum e mai S 
j notrivit să lucreze pentru a obține rezultate bune. j
I

ale

1-au găsit trebăluind 
moito-

care
Mal

OOOOOOOOOODOOOOOOOOOeOOOOOOOOQOOOOC

INSTANTANEU
аосюоооооѳоѳоооооооооооооооооооооос

să 
apoi 
spre

♦ ♦ •
— Să facem un loc special 

de parcare — veni cineva cu 
o propunere.

— Nu-i rea ideia, dar unde ? 
’ — In locul’ viran dintre bi

rourile minei ’șî panouri — su
geră un altul.

La puțină vreme după dis
cuția de mai sus, locul de 
care a motocicletelor șf 

cletelor a 
amenajat, 
făcut și rastele 
pentru bicicle
te. Acum zecile 
de motoare și 
toate la un loc,

CONFERINȚA
In orașul Petrila a avut loc re

cent o conferință intitulată „Со 
dul moral al constructorilor co
munismului". Conferința ținută de 
tovarășul Negruț Clement, secretar 
al Comitetului de partid orășenesc 
Petroșani, a fost audiată de peste 
200 de oameni ai muncii. După 
conferință a rulat filmul sovietic 
„Pe urmele braconierului". Pe a- 
ceeași 
tă ♦ și

temă a avut loc o conferin- 
la Uri câni.

! Adunarea generală
a educației partinice

Dăruire de sine, dîrzenie, 
pasiune în muncă, dorința de 
la obține rezultate mereu mai 
’bune, de a-i însufleți și pe cei 
'din jur în bătălia pentru a da 
viată sarcinilor puse de partid 
— iată doar cîteva din trăsă 
turile comunistului.

Exemple de oameni, de co
muniști care posedă asemenea 
calități, se pot întîlni în fie
care colț al Văii Jiului. Mine 
rii sectorului II al minei Pe 
trila, în frunte cu comuniștii 
Se numără de multi ani în rin 
du) colectivelor fruntașe atic 
pe exploatare cit și pe întrea 
ga Vale ă Jiului în bătălia pen 
tril sporirea producției, a pro 
ductivității muncii, în promo 
varea noului. Membrii și can 
didații de partid sînt mereu în 
primele rinduri ale luptei co 
lectivului, prezenți unde e mai 
greu. Asemenea oameni sînt 
minerii Rolbu Gheorghe, șeful 
unei brigăzi fruntașe, briga 
dierul Munteanu Petru care a 
preluat o brigadă codașă ridi- 
cînd-o în cîteva luni la nivelul 
celor de frunte, brigadierii Za 
haria Vasile și Michiev Gheor- 
ghe, ale căror brigăzi au de 
venit de mult fruntașe nu nu
mai în producție ci și în ac 
țiunile educative organizate în 
timpul liber.

Pentru educarea partinică a 
membrilor și candidaților de 
partid, pentru formarea lor ca 
luptători politici frunte,

de
sec- 
mi- 
des-

școală

adunările ge 
asupra felu-

par- 
bici- 
fost 
S-au

30 lit lite

de a prezenta în 
nerale informări 
lui cum își îndeplinesc sarci
nile, conferințele educative pe 
teme de partid — iată doar 
cîteva din mijloacele 
de organizația de bază 
educarea membrilor 
daților de partid.

In gama variată 
educative, adunările 
ocupă un loc

Și

de

folosite 
pentru 
candi-

forme 
generale 

important, ele 
^constituind o înaltă școală a 
educației comuniste. In cadrul 
adunărilor 
problemele 
zației, sînt 
cei care se 
vieții de partid.

O adunare generală care prin 
dezbaterile ei a constituit o a< 
devărată școală a educației 
partinice a fost șl cea ținută 
la începutul acestei luni. Adu-' 
narea generală a analizat fe 
Iul în care se străduiesc mem
brii și candidații de partid, 
prin munca și comportarea; 
lor. să fie la înălțimea mari-1 
lor cerințe puse de partid.

Adunarea a evidențiat exem
ple de numeroși comuniști, 
oameni înaintați care de- ; 
pun toate eforturile pentru i 
я fi zi de zi la înălțimea sar* 1 
cinilor încredințate.

generale se dezbat 
vitale ale organi- 
trași la răspundere 
abat de la normele

I. D.

Harnic cum e în zilele lungi, 
soarele răsare devreme, înăl- 
țîndu-și discul de aur de după 
crestele încă înzăpezite 
Parîngului. Razele lui se furi
șează hoțește peste tot, ves
tind o nouă zi de muncă. Mai 
harnic ca el s-a dovedit însă, 
minerul Șerban Nicolae. Zorii 
dimineții 
în jurul 
cicletei 
strălucea,
șterse de pe far 
un firicel dei 
praf, apăsă pe 
pedală și motorul începu 
duduie. Șerban încălecă 
pe „calul44 său și porni 
mină’.

In timp ce șeful de brigadă 
Șerban Nicolae din sectorul ГѴ 
sQ minei Vulcan se războia îm
preună cu ortacii cu adîncu- 
rlle, smulgîndu-le bogățiile, 
I.J.-U1 său sta cuminte alături 
de motocicleta șefului de 
schimb Birică Ștefan din sec
torul III, de acelea ale ajuto
rului miner iordan Gheorghe, 
lăcătușului’ 
electricianului 
stantin.

Văzînd atîta
tociclete și biciclete, tovarășii 
de la sectorul gospodăresc al 
minei s-au 
duri:

— Ce ne 
ori unde te 
motociclete

Stan Stelian, 
Cochină Con-

potop de mo-

cam pus pe gîn-

facem fraților că 
întorci vezi numai 
si biciclete.

biciclete stau 
frumos aranjate. Cei din sec
torul gospodăresc mai au însă 
un necaz : locul amenajat s-a 
dovedit prea mic față de nu
mărul minerilor și muncitori
lor „motorizați". Și apoi tre- 

perspec-i 
gîndul îți 
cu ani In 
regimului 
Și atunci

bule să vezi în 
tivă. Privindu-le, 
zboară fără să vrei 
urmă1, pe vremea 
burghezo-moșieresc. 
minerii mergeau la șut: cu bo
canci rupți prin care noroiul 
și apa intrau în voie, cu hai
nele zdrențuite, slabi și isto
viți. Nici un miner din Vulcan nu 
mergea la. șut cu motocicleta. 
Pînă și bicicleta era uri lux.

Astăzi cînd spui „un miner 
merge la șut cu motocicleta*4 
afirmi ceva obișnuit. Sînt dolar 
mai bine de 2000 de motoci
clete în Valea Jiului și cîte or 
să mai fie 1

(Continuare în pag. 2-a)

171.841

fost
de

organizația 
partid din 
torul II al 
nei Petrila 
fășoară o mun
că susținută. 
Trasarea de 

sarcini concrete 
fiecărui mem
bru și candidat 
de partid, soli
citarea acestora

la începutul anuluiDe
pînă acum, la cinema

tograful 7 Noiembrie din 
Petroșani, au avut loc 729 
spectacole care au 
vizionate de 171.841 
oameni ai muncii.

Pentru popularizarea 
filmelor, colectivul cine
matografului a organi
zat 3 simpozioane și 7 
premiere.

Dintre filmele prezen
tate, de un deosebit suc-
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Rezultatele de seamă pe care le obțin brigăzile de mineri 
din sectorul Cimpa I în depășirea sarcinilor de plan și spori
rea productivității muncii se datoresc in mare măsură spriji 
nului pe care îl primesc din partea tehnicienilor sectorului.

IN CLIȘEU : Tov. Lakatoș Iosif, maistru miner principal 
stînd de vorbă cu maiștrii mineri Benko Iosif și Dobrin Ma
rin despre rezultatele obținute de brigăzile de mineri de care 
răspund.

ces s-au bucurat filmele 
sovietice „Cerul Balticei", 
„Cazacii44 și filmul româ
nesc „S*a furat o bom
bă44.

De remarcat faptul că 
de la începutul anului și 
pînă acum la acest cine
matograf planul la bilete 
a fost depășit cu 12,21 
la sută.

R. BALȘtAN 
corespondent

La Jieț,
Pînă către amiază, incinta mi

nei Jieț pare cuprinsă de liniște- 
Doar la puț, colivia aduce ritmic, 
la fiecare aproape două minute, 
cîte un nou transport de pline 
din ădîncuri. Este o liniște rela
tivă, pentrucă în ateliere, la ram
pă puțului, sus pe- siloz oamenii 
muncesc cu avînt.

— De azi dimineață, spunea 
dispecerul minei, am extras și- 
transportat la preparație circa 500 
de tone de cărbune, 
cilor de vagonete cu 
haldă. Avem pînă 
față de plan de 831 
cărbune și, după cum merge trea
ba. vom încheia luna mâi cu cel 
puțin 1000—1200 tone, peste
plan.

Obținerea unei cantități cit mai 
mari de cărbune peste planul lu
nar este obiectivul de seamă al 
tuturor celor care cu mîndrie spun 
că fac parte din colectivul minei 
Lonea

...Ora schimbului trezește la 
viată curtea minei- Aținerii vin ta 
pontaj, se interesează de ultimele 
„noutăți" din întrecere, apoi cu 
lămpile aprinse se îndreaptă spre 
puț, spre colivii. Panourile care 
arată situația producției (mențio
năm că sînt ținute cu evidența la

în ajar а
șist duse la 
azi un plus 
de tone de
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♦
♦

♦ zi 1) se transformă -pentru cîtva

♦.
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timp în puncte de mare atracție. 
Cifrele înscrise care arată de fie~

Toate brigăzile de producție din subsecția Răsuciți 
de la Viscoza Lupeni aplică cu succes inițiativa : ,J.a 
1007 kg. fire răsucite, nici un gram rebutat". Mun
citoarele Szckesi Maria și Spiroiu Maria, din clișeu, 
conduc cîte o brigadă de producție care au dat în 
cursul lunii mai 1400 și respectiv 1360 kg. fire răstr- 
cite fără nici un gram rebut.

înaintea schimbului
care dată noi și noi realizări, sînt 
un bun prilej de discuții, de 
schimb de experiență făcut rapid, 
dar cu mare efect.

— Hm, da, nu stăm rău ! 7,41 
tone pe post și 296 tone „peste" 
îi spune unui ortac al său Petric 
Simion, șeful unei brigăzi frunta- . 
șe din sectorul V. Dar, măi Va

sile, trebuie să ne mai încordăm 
o leăcă, nu de alta, da’vezi colo 
sus, cei ai lui Danciu Moise ne-or 
ajunge și atunci...

— Nu-i bai, tovarășe Petric 
Intîietatea o avem asigurată. Uiți 
că mai avem doar 4 zile și gata 
luna și apoi azi eu cred că putem 
da 7, tone jumătate sau chiar 8 
tone de om. După cum ne spu
nea maistrul, azi dimineață băie
ții or făcut lucru bun în amîn- 
două aripile...

Conttnutnd parcă discuția celor 
doi mineri de la V, în fața celui
lalt panou, care înfățișează rea
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lizările colectivului din sectorul 
IV, un alt grup de mineri poartă 
o discuție aprigă în jurul randa
mentelor.

Citim pe acest panou : brigada 
Bîrluț Clement, plus de plan 365 
tone de cărbune, un randament 
de 6,64 tone pe post. La rubrica 
rezervată brigăzii lui Bălăuță 
Zaharia putem citi o depășire de 
141 tone de cărbune, un randa- ♦ 
ment de 7,15 tone pe post. Depă
șiri de plan, randamente sporite, 
cuprinse între 5,22—5,84 tone pe 
post sînt înscrise și în dreptul bri
găzilor conduse de Cioca Vasile, 
Miclea Pamfilie, Marian Adrian.

— In aceste două sectoare ale 
minei noastre, ne-a spus la cîte
va momente după ce ieșise din 
mină tov. inginer șef Ciriperu 
Vasile, munca pentru creșterea 
continuă a producției pe seama 
creșterii productivității în abata
je, se îmbină cu acțiunea pentru 
ridicarea 'tuturor brigăzilor la ni
velul celor fruntașe. Luria aceasta, 
la ambele sectoare toate brigăzile 
și-au depășit sarcinile de plan.

...Incinta minei Lonea-Jieț pare-, 
peste zi, cuprinsă de liniște. Este 
însă liniștea care lasă să se sins' 
tă mai puternic tumultul muncii 
avîntate dusă la suie de metri in 
ădîncuri de harnicii mineri de 
aici.

GH. DUMITRESCU
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Folosind din plin 
mecanizarea

In angajamentele luate pe anul 
în curs, minerii din Lupeni au 
prevăzut să extragă prin tăiere me
canică în abataje cel puțin 140.000 
tone de cărbune cocsificabil, iar 
prin mecanizarea încărcării în ga
lerii să excaveze 30.000 m c. de 
steril. Folosind la tăierea cărbu
nelui din frontalele de pe stratul 
18 blocul VI, de la sectorul IV 
B, mașina de havat KMP-3 mine
rii iupeneni au extras de la înce
putul anului și pînă în prezent a- 
proape 22.000 tone cărbune cocsi- 
ficabil.

Extracția cărbunelui prin tăiere 
mecanică va crește considerabil 
in lunile viitoare prin introducerea 
in producție a plugului de cărbu
ne — utilaj de mare productivi
tate.

Bune sînt rezultatele obținute și la 
mecanizarea încărcării sterilului Ia 
lucrările de pregătiri. Astfel, din 
galeriile aflate în săpare s-a 
încărcat 
mior cu . ___  . _
din acest an peste 16.000 m.c. ste
rii, adică mai bine de jumătate 
din angajamentul anual luat la a- 
cm indice.

cu ajutorul reîncărcătoa- 
bandă In perioada trecută

O clădire impunătoare din 
centrul orașuhil atrage aten
ția treuătorului. După-amlază 
îndeosebi, băncile din jurul 
rondurilor cu flori se dovedesc 
neîncăpătoare pentru cel ce 
vin alei să mal schimbe o vor
bă. sînt mineri pensioniști ca
ve șl-au petrecut zeci de ani 
in adlncurl. iar acum se bu
cură de o b&trinețe fericita.

Du să facem o mică vizita 
prin încăperile clădirii.

...De cum intri in holul clu
bului. iți «trage atenția sală 
de sport. Clțiva tineri ascultă 
«u atenție explicațiile antre 
norului echipei de box Nicolae 
Barhu.

>- Ați văsuț oe înseamnă 
condiție fizică atunol cînd am 
participat ia campionatele re- 
publtoane faaa de raion. Șme 
guleț și ou Bresolanu s-au pre * 
gentat bine.

Apoi tinerii iși reluări exer 
olțille de antrenament.
- Boxul este un sport în

drăgit oe minerii din Lupeni 
Bl are o veche tradiție șl do
rim să continuăm această tra-

ÎNSEMNARE

dlție — ne-a declarat antre- 
nărui echipei de box „Minerul". 
Din echipa noastră 9 pugilist! 
au ocupat locul i pe regiune 
Iar 2 au ajuns pînă la fala pe 
ZOhă. Ne străduim ca să ob
ținem rezultate și mai fru 
moașe.

Am părăsit sala de sport lă- 
Aind pugiliștii minerilor din 
Lupani să-și continue antre
namentele. Din cele citeva cu
vinte ale antrenorului ne-am

CARNET CULTURAL
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Deși tînăr, utemistul He î 
bedean Ioan II, se numără І 
printre muncitorii de frunte 4 
de la U.R.U.M.P. Ridichi • f 
du-și continuu pregătirea pro- 
fesională, el tși îndeplinește * 
în bunfe condițiuni sarcinile i
de producție. *

« 
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De ce nu s-a
In, sală se adunase un grup de 

utemiști. După o jumătate de oră 
mai veniră doi, iar peste citeva 
minute încă unul.

Trecuse aproape o oră.
—■ Ce facem fraților, nu mai 

începe odată ședința ? — întrebă 
un tinir.

— Stai, spuse altul, să vedem 
îritîi clți ne-ат adunat.

După ce făcu prezența, tova
rășul Georgescu Hie, secretând, 
organizației U.T.M. 
ѴІІ al minei Vulcan 
celor pregenți :

începem ședința.
iei Ședință, r din cei 

miști clți numără

din sectorul 
se adresă

70 de ute- 
organignția

Adunarea generală înaltă școala
a educației partinice

(Urmare din pag. l-a)

Adunarea generală s-a oprit 
lună Îndeosebi asupra atitutfi 
П1І unor membri și candidați 
de partid care nu sînt la înăl
țimea sarcinilor ce le revin, nu 
ae situează in primele rîndurl 
aie luptei colectivului pentru 
Înfăptuirea sarcinilor trasate 
de partid. Față de acești to
varăși, între care Soare Du 
anrtrache, Pelclc Alexandru» 
Adoc Franclsc, față de toți 
acei care nu constituie exerr- 
Skle demne de urmat în lupta 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de producție, pentru îmbuna 
tățîrea calității producției, 
Pentru întărirea disciplinei, a- 
dunarea generală a comuniș
tilor a luat atitudine critică.

Comuniștii au luat de 
asemenea atitudine șî față de 
eei care deși sînt fruntași în 
producție, în viața de fiecare 
ti, în familie dau dovadă de 
o comportare necorespunză
toare Comunistul, s-a arăta* 
1n adunare, nu poate trage o 
barieră între activitatea sa 
Obștească și viața sa particu
lară. Adunarea a condamnat 
faptele tovarășilor Pop Zoltan, 
Atrola Văsile și ale altora, ca
ns în loc □ă-și folosească tim
pul liber în mod util, frecven
tează restaurantele și 
comportare care nu 
nlnste.

Paeitia combativă,
tovărășești i-au ajutat pe cei 
discutați. Ei au fost ajutați 
Л-șJ analizeze greșeîie, să ie 
remedieze. Adunarea a dove 
dit maturitatea politică a or
ganizației de partid, hotărtred 
comuniștilor do a lupta neo
bosit pentru combaterea aba 
MrUor de la disciplina de

partid, pentru înfăptuirea sar- 
ulnhor oe le revin.

Asemenea adunări generate 
ale comuniștilor din sectorul 
u al minei Petrlla, cu un pu
ternic rol educativ, au loc ce 
regularitate. Biroul organiza
ției de bază urmărește ca in 
adunările generale ale organi
zației să fie dezbătute proble
mele cete mai actuale. In 
cest scop, la stabilirea ordine! 
de zi, biroul are în vedere sar
cinile stabilite prin hotăririle 
partidului, precum și propu
nerile membrilor și candidați* 
lor de partid. La pregătirea a- 
dunărllor generale, lâ întocmi* 
rea referatelor, sînt atrase co
lective largi, formate din mem
bri ai biroului, comuniști cti 
experiență.

In felul acesta adunările ge
nerale ale organizației de ba-? 
zăl aduc o contribuție înserate 
nată la ridicarea conștiințe! 
membrilor și candidațitor 
partid, la călirea lor.

dai

au 
de

au o 
le tace

critiolte

„Duminica colectării 
fierului vechi"

Tinerii de la mina Uricani 
colectat și expediat oțelăriilor
la începutul acestui an peste 80.000 
kg. fier vechi. însuflețiți de rezul
tatele obținute pînă acum, ei și-au 
propus să intensifice această ac
țiune. Duminica trecută a fost de
clarată „Duminica colectării fie
rului vechi". Mobilizați de orga
nizațiile U.T.M., zed de tineri au 
participat în această zi la muncă 
voluntară 
vechi.

Printre tinerii care s-au eviden
țiat în această acțiune se numără 
cei din organizațiile U.T.M. nr. 1 
și 2, care au colectat ia mai puțin 
de 5 ore peste 40.000 kg. fier 
vechi.

pentru colectarea fierului

ținut adunarea

noi 
mai 
din 
care

U.T.M., luau parte doar 26, deci 
adunarea era nestatutară. Biroul 
U.T.M. văzuse acest lucru, totuși 
se gîndise s-o țină — așa pentru 
a nu se mai amina și de data a~ 
ceasta. Utemiștii aveau să asculte 
la această adunate o conferință fi 
să primească în rindurile lor 
tineri. La adunarea utemiștilor 
participa însă și un tovarăș 
partea organizației de partid
ceru ca adunarea si fie amînată, 
ea nefiind statutară.

— Iar s-o amânăm U — se au
ziră citeva voci in sală.

- Să ținem măcar o conferință 
dacă tot ne-ат adunat — spuse 
tînărul Oloi Ștefan.

Propunerea a fost aprobată ae 
utemiști.

Așa s-au petrecut lucrurile cit 
adunarea generali din luna aprilie. 
Adunarea n-a avut loc, s-a ținut 
numai o conferință. Cauzele care 
duc la amânarea adunărilor gene
rale sînt multe. Redăm doar cite
va. Adunările nu sînt pregătite din 
vreme, în ședințe se discută me
reu aceleași probleme: planul de 
muncă al organizației și primirea 
de noi utemiști. Mobilizarea ute
miștilor la adunările generale se 
face superficial. Biroul U.T.M. 
se mărginește doar la niște convo
catoare care nu se semnează întot
deauna de către toți utermști,. Din 
aceleași cauze în luna februarie 
mi s-a ținut adunarea generală, iar 
cea din martie a fost amânată.

Tinerii au propus organizației 
U.T.M. ca în adunări să se dis 
cute și alte probleme ce-i intere
sează, spre exemplu desfășurarea 
îuoățămînttdui 
lipsuri. Cercul 
lutului U.T.M. 
Șmitco Mariaș
mult mei o lecție. Oare aceasta 
nu poate coriști : .
o temă pentru a- 
dunărea generală ?

De lipsurile exis ■ 
tente se fac vino- 
vați nu
membrii biroului 
U.T.M. dar și cei 

pe 
do-
<rr-

dat мата că în viitor rosul 
latele bune au ut răsplătească 
strădaniile sportivilor din Lu 
peni.

Ne oprim în fața unei uși 
Acordurile orchestrei de muzl 
că populară se împleteau cu 
chiuitul șl ritmul dansurilor 
Apariția noastră n-a contur
bat pe cele douăsprezece pe
rechi de dansatori care făceau 
repetiție.
Ml .da mare pe al cărei pereți 

împrejur strălucesc O' 
glirtzi, îți face impresia că 
dansează 4 echipe de dansuri 
Din cînd în cînd se aude o 
voce : învîrtită la mină, solist 
în mijloc...

Cele douăsprezece perechi se 
așează în semicerc, bat pasul 
pe loc. in mijlocul lor apare 
un tînăîr brunet, cu fața ro
tundă, însoțit de o fată sub
țirică.

--- Asta-i Radu de la lăm- 
părie, iar fâta-1 filatoare la 
Viscoea, tovarășa Meszaros 
Xenia — ne lămurește un tî 
năr ce privea și el jocul. Dan 
sează frumos 1

Cu multă 
mișcări sigure 
ției de dansuri
Suita de pe Șomeș. După ce 
acordul muzicii a încetat, au 
Izbucnit ropote de aplauze.

— Bravo Radule, bravo Xe
nia, merge minunat! — se au 
ziră cîteva voci.

intr-adevăr de fiecare dată 
cînd face repetiții, formația de 
dansuri, de sub conducerea in
structorului Dumitru Vlldăîcă, 
(prezintă un adevărat specta 
col. Asta e și explicația pen
tru care sală' de repetiții este 
aproape întotdeauna plină de 
Spectatori. Mult apreciațl sînt 
>șl dansatorii Gheorghe Ghiță, 
lăcătuș ia sectarul II, Nicolae 
Grecu, sudor, lacob Rozalia și

măiestrie, cu 
soliștii forma- 

au executat

Popa Maria, muncitoare la Vis- 
coza Lupeni. întreaga forma* 
ție de dansuri este bine cu
noscută de locuitorii Lupeniu- 
luî. Din anul 1086 de cînd a 
luat ființă, această formație a 
prezentat anual în medie cite 
я» oe spectacole șl s-a prezen
tat la toate concursurile artiș
tilor amator! unde a ocupat 
lacuri fruntașe.

La ieșire ne-am oprit In ho
lul central. Aici l-am intiinit 
pe directorul clubului, tov. Ti 
beriu Kovacs și pe iosif 
Tellmann. pictor, care discutau 
cu un grup de elevi despre lu
crările expuse.

...„Lucrarea lui Tlrlcă loan 
„Blocuri noi" dovedește de pe 
acum că a început să se ma
turizeze, să aibă o notă per 
ionelă. Pictura este executată > 
artistic Lucrarea lut Hegedus 
Lasir. ..Peisaj1', se remarcă 
prin îndrăzneala culorii, care 
dl tabloului o nuanță vie, piă- 
cută și atrăgătoare...

La cercul de artă plastică! 
Intllnești diferite categorii del 
oameni. Vaslu Eugen 13 ani, 
elev, Leotea Clara 20 de ani, 
învățătoare, Lazăr Hegedus, 
tinichigiu, Valeria Petrisor, 
croitoreasă, Teodbtr Galu, mi
ner și mulți alții. Toll âu In-' 
drăgît penelul, culorile vii. toțf 
se străduiesc ca să redea în 
Imagini viață nouă a mineri
lor de azi. zilnic holul central 
al clubului, unde este deschisă/ 
expoziția artiștilor amaferi. 
este vizitat de zeci și sute de 
oameni ai muncii. Acum ar
tiștii amatori fac intense pre
gătiri pentru a participa la 
concursul bienal 'de pictură1.

înainte de a părăsi clubul 1 
minerilor din Lupeni, am mal 
aflat de la tov. Tiberiu Kovacs 
că aici mai activează o bri
gadă artistică de agitație, o 
formație de teatru, o orches
tră de muzică simfonică, o 
fanfară, iar biblioteca dispune* 
de aproape 20.000 de volume.

Ce contrast izbitor între 
viața minerilor de azi și cea 
din trecut! Dacă înainte de 
23 August 1944 minerii se a- 
fundau în cîrciumiie patroni
lor care erau presărate la tot 
pasul, azi ei cunosc o viață ci* 
villzată, își petrec timpul liber 
Intr-un mod plăcut, pentru că 
le sînt create toate condițiile. 
Clubul minerilor din Lupeni 
constituie un Important fac^r 
In dezvoltarea activității city 
turale, artistice șl sportive ă 
minerilor.

FL. ISTRATE

La librăria din Petroșani

U.T.M. unde sînt 
de studiere a Sta‘ 
condus de tovarășa 
n-a mai ținut de

De la începutul anului ріпй 
în prezent, la librăria din Petro
șani s au vîftdut cărți în valoare 
de 230.000 lei — cu 47 la sută 
mai mult deck în aceeași perioada 
a anului trecut. La obținerea aces
tor realizări o contribuție de sea 
mă au adus-o și cele 36 de stan -

instituții, care sînt mereu împros
pătate cu cele mai noi cărți- La 
aceste standuri s-au făcut, vînaări 
în valoare de 48.000 lei. Cele mai 
frumoase rezultate au fost obținute 
de standul de cărți de la 
U.R.U.M.P. condus de tovarășa 
Zamfirescu Ana, precum și de cel 
de la I.C.M.M. condus de tovară-

ai comitetului 
mină care au 
tărie să ajute 
ganizația U. T, M. 
din acest sector,

Biroul U.T.M. e 
bine să ceară și 
părerea utemiștilor 
în alegerea terne
lor ce 
discutata, 
pregătirea 
rilor să 
mt număr 
mare de tineri.

duri de1 cărți din întreprinderi și • șui Feru Victor.
---  ...r ■—

trebuiesc 
iar 
adirrrl- 

parttcipe 
cit ma t

L ANDREI

Portei citeva săptăminf, zeci de tinere vor absolvi Școala de meserii de 
fete din Petroșani și vor intra In producție ca muncitoare calificate. Pre
gătirile pentru absolvirea școlii se desfășoară intens. Fotoreporterul nostru a 
surprins un aspect de la o oră de practică, la care participă un grup de 
eleve din anul III gospodărie, Intre care Purică Maria, Mladin Alexandro, 
Bădău Doina, Ciula! Ghlzela, Vrăjitorii Emilia și altele.
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PE ȘANTIERELE VĂII JIULUI IHLEWW WȚE№
Noi particularități ale structurii 

Antarctidei
[ MOSCOVA 30 (Agerpres).

Preîucrînd materialele Anului 
Geuriric Internațional, gcofîricie 
nil sovietici au stes la iveală o se
rie de noi particularități ale struc
turii Antarctidei și ale re^mulu'. 
calotei ei glaciare.

S-a stabilit Că sub acțiunea sar
cinii colosale provocate de gheață. 
Antaretida s-a curbat în perioada 
glaciației și a cobofît în medie cu 
700 de metri (volumul total al ghe- 
ții de pe continent este de circa 
14 miliarde kilometri cobi, iar 
greutatea — 12 miliarde megato- 
fte). De atest fapt este legată for
marea munților periferici care în

Neliniște în Anglia în legătură су noua serie 
ae experiențe nucleare americane

conjoară aproape Întregul litoral 
al Antarctidei răsăritene. Printre 
aceștia sînt munții din Tara regi-: 
nei Victoria^ Țara reginei Maud/ 
munții de sub gheață Golițîn și 
alții.

Oamenii de știință au desprins 
de aueaienea concluzia că în epo
cile geologice trecute suprafața 
glaciației din Antaretida era mult 
mai mare ca în prezent. Totuși, 
potrivit presupunerilor, acum 5.000 - 
10.000 âbi grbStatea stratului dc 
gheață era ceVâ mai nrică ca as
tăzi. Aceste dare, ca ți altele, vă
desc evoluția ciclică a Calottn gla
ciare din Antarctida,

ІЗ DOih blOIBli —
Zilele frumoase ale primă

verii sint folosite din plin de 
către constructorii șantierului 
Lupeni pentru ridicarea clădi
rilor prevăzute în planul pe a- 
cest an. De dimineața șl pînă 
seara tiraiu, la cete patru blo
curi aflate în construcție mun
ca nu contenește.

Trei dintre Clădiri se află 
Icplin finisaj. Printre ele, folo
si D este într-un stadiu fi
nal, urmînd a fi predat în cu- 
rind. La blocurile C și 10 se 
execută finisări Interioare și 
exterioare iar la blocul 9 aii 
Început primele tencuieli inte
rioare.

Atenția constructorilor de pe 
(Șantier este concentrată asu • 
pra finisajelor de la blocul D. 
Termenul scurt rămas pînă la 
predare și volumul însemnat 
de lucrări ce mai trebuie efec- 

' tuat, au făcut necesară repar
tizarea la acest obiectiv a u- 
nor brigăzi fruntașe. Atei lu 
crează acum brigăzile zugra
vilor Berciu Gheorghe, Fierăs
trău loan, Tudoran Romulus, 
mozaicarii Tudora Marin, Pîr- 
vu Marin, Moșneag Gheorghe, 
parchetarii din echipele lui 
Moraru Alexandru și Dimitriu 
Aurel, în timp ce Instalațiile 
sînt executate de harnica bri
gadă a lui Istodor Vintllă. Șlt 
eu toate că întreaga clădire 

‘T’scă nu este uscată complet, 
zugravii și parchetarii lucrea
ză cu atenție șl migală, pentru 
* asigura apartamentelor o fi
nisare cît mal bună.

La blocurile C șl io, echi
pele zidarilor Arpad Albert, 
Stoica Constantin șl Dodoc 
Ștefan tencuiesc pereții inte
riori, echipa tov. Pîrvu Petru 
toarnă mozaicurile în bucătă
rii, holuri și coridoare. La fel 
se lucrează și la celelalte blo
curi; constructorii se stră 
duiesc să execute finisaje de 
bună calitate.

Pentru realizarea unor lu -

In curînd — gata 
pentru darea în folosință

Pe șantierul celor 7 blocuri de 
pe strada Constructorilor din Pe
troșani se desfășoară în prezent in*, 
tense lucrări de finisaj. Brigada de 
zidari a lui Arșoi Anghel execută 
nici • tencuieli exterioare la blocul 
B, brigada lui Budică Gheorghe la 
blocul C, A lui Negrulescu llie lu 
blocul D, iar a lui Ciurică Stere 
la blocul I. Pînă acum, într-o lu
nă și jumătate, din cei 10 000 m,p. 
tencuieli exterioare, cît însumea
ză cele 7 blocuri la un loc, har
nicii constructori' au executat peste 
5000 in.p.

Cu avint se desfășoară și lucră
rile de finisai interior la cele trei 
blocuri cu 84 apartamente, care au 
mai rămas de predat pe acest șan
tier. Astfel, la blocurile C, D și I 
lucrează în interior zugravii, iar 
la blocul I s-a făcut si montarea 
parchetului, urfuînd ca pînă la 
sfîrșitul trimestrului II blocurile 
tespectiva să fie și predare.

аіщк la Ііад I
crări de calitate, mai este ne
cesară — alături de dorințh și 
strădania constructorii or — a 
condiție importantă, anume a- 
sîgțjrarea cu materiale. Intr-a- 
devăr, dacă constructorii au la 
indemînă materialele necesa-, 
re, ei pot să-și planifice mun
ca și timpul în așa fel ca să 
lucreze bine, să execute fieca
re operațiune de bună calita
te. Dimpotrivă dacă nu sînt 
asigurate materialele, se pierde 
timp în așteptarea lor, iar cînd 
vin trebuie să se dea' zor pentru 
a recupera rămînerea în urmă. 
Ori, în asemenea situații, ca
litatea poate avea de suferit.

Din păcate, pe șantierul Lu- 
peni constructorii duc o acută 
lipsă! de materiale necesare lu
crărilor de finisaj. Uneori con
structorii nici nu pot să exe
cute lucrări simultane pe di
ferite obiective; toate rezervele 
tt© materiale trebuie să fie a 
dunate la un singur bloc spre 
a-l termina. Așa stau acum 
lucrurile cu parchetul de ste
jar : abia ajunge pentru par- 
chetarea apartamentelor de 
la blocul Di Cu ce să pardo
sească constructorii blocurile 
C, 9 și 10? »

In prezent pe șantier lipsesc 
vopselele (cca. 4000 kg), ie 
oue, căzi de bate pentru blo 
curile c și 10, mozaic (care se 
produce Ia Livezenl I), fierărie 
pentru tîmplărie (druchere și 
виййжгі), vinacet pentru fi 
nisaj. exterior, baterii de la- 
voare șl băl, țeavă galvaniza 
tă, scinduri pentru streașină! 
la blocurile 9, 10 șl C, toată 
lemnăria — cca. 50—60 m.c. — 
pentru acoperișul blocului 9 și 
alte asemenea materiale. Din 
cauza lipsei acestora, lucră
rile de finisa] pe acest șantier 
nu pot să se desfășoare intr-un 
ritm rapid.

Conducerea T.R.C.H. are o- 
bllgația să asigure aprovizio
narea cu materiale a șantie
rului la timp șl in sortimen
tele cerute, pentru a nu SS 
produce stagnări în ritmul de 
finisaj. Numai astfel vor pu
tea constructorii de pe șan
tierul Lupeni si execute la 
timp și de calitate finisajele, 
să predea în termen noile blo
curi.

Molozul cîne-1 tpanspopfă ?
Nu de mult, constructorii șanr 

tierului 9 au demolat în cartierul 
Livezeni două clădiri provizorii, 
de organizare, care nu mai erau 
folosite. In aceste 
clădiri era sediul 
fostului birou al 
inginerului de lot 
si un atelier de 
fierărie.

Constructorii au transportat toa
te cărămizile rezultate din demo 
lările respective și materialul 
lemnos recuperat, pentru a le re- 
folosi. In schimb au lăsat pe loc

NOTĂ

muncitorii

La păuza de dimineață < 
munoitoriior de pe șantierul < 
de construcții de locuințe < 
din Lupeni' li se aduc ziarele. 
In acest timp, 
constructori iau cunoștință 
despre cele mai noi eveni
mente 'din țară și de pestei 
hotare.

IN CLIȘEU : Comunistul 
Catrinoiu Gheorghe, șeful 
unei brigăzi de dulgheri dfe 
pe șantierul de construcții 
din Lupeni, citind tovarăși
lor бій din brigadă din zia
rul ,,Scînteia".

f
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CÎND LIPSEȘTE
CONTROLUL...

Anul acesta se construiește 
la Vulcan o școală nouă cu 16 
săli de clasă, laboratoare, în
călzire centrală, care trebuie s& 
fie gata pînă la începutul nou
lui an școlar. Din păcate, la 
construcția noii școli din Vul
can se constată o răminere în 
urmă în ce privește ritmul de 
execuție. Astfel, după multe 
luni de la începerea construc
ției, clădirea școlii nu este ter
minată încă în roșu; acum se 
lucrează la ultimul plâinșeu.

Aceasta înseamnă că dacă 
nu se urgentează serios lucră- 
rîle, școala nu va putea fi ter- 
minată la timp. Bineînțeles că1 
acest lucru nu poate fi admis. 
Constructorii trebuie Să' urgen
teze lucrările incit școala să 
fte predată! Ia 15 august spre 
a rămîne timp suficient pentru 
mobilarea .șl înzestrarea clă- 
dirii cu cete necesare proce
sului de învățămînt pînă la 
începerea; noului ăn școlar.

La noua școală au fost sem
nalate șl unele lucrări de sla 
bă calitate: stilpi de beton 
turnați strimb, cu goluri, ri
duri strîmbe, lucrări pe oare 
maiștrii Corciăn otto, Oimentl 
loan, inginerul Horele Mihail 
s-au făcut că nu le văd I Tot 
așa nu le-au văzut nici diri- 
glnțli de șantier și inginerii 
din cadrul T.R.C.H. care au 
fost pe șantier.

Este necesar ca în cel mfcl 
scurt timp să se ia măsuri ho- 
îârîte pentru îmbunătățirea, 
muncii pe șantierul noii școli 
din Vulcan astfel ca să se a- 
Sigure terminarea și amenaja 
rea ei pînă la începerea nou
lui an școlar.

tot molozul rezultat din demolări, 
fundațiile sparte — ca să se des
curce cum vor putea locatarii din 
cartier. Molozul îmniedică pe ce

tățeni să amena
jeze terenurile res
pective în cadrul 
acțiunii de curăți* 
te și înfrumuseța* 

re a cartierului. Ce părere au 
constructorii de aceasta ? Și cînd : 
vor demola și ultima . magazie i 
aflată aici, lingă blocul 10 ? *

LONDRA 30 (Agetpret).
La 29 mai un număr de depu- 

mți laburiști și-au exprimat in Ca
mera Comunelor neliniștea în le
gătură cu urmările proiectatelor 
experiențe nucleare americane la 
mari altitudini. Laburistul Sydney 
Silverman a propus ca exploziile 
nucleare la mari altitudini să fie 
interzise în cadrul unui acord limi
tat care să nu prevadă nici un 
control.

Laburistul Arthur Henderson a 
declarat că, date fiind aceste ex
periențe, guvernul englez este da 
tor să propună guvernelor ameri
can și sovietic stabilirea unui ter
men pentru încetarea tuturor ex
periențelor.

----------------- ф

Nemulțumiri în Bolivia 
de a vinde cositor 

la paz 30 (Agerpree) 
Președintele senatului Boli

vian, Frederlco Fartun Sanj- 
ines, șl-a exprimat recent ne
mulțumirea ui legăturii cu in
tenția S.U.A. de a vinde pe 
plata internațională la un preț 
de duping 50.000 de tone co
site» din rezervele federale.
ооѳѳѳѳѳѳоееееиѳоеееѳі

PAMFLET , В
МШ0МЖЕ ШЙ ESTES »

Patru iftalti demnitari at Sta
telor Unite au demisionat in ul
timul timp din același motiv: 
afacerea Estes. E o afacere de 
rezolvarea căreia se ocupă — 
potrivit declarației făcute de în
suși președintele Kennedy — 75 
de ageriți ai biroului federal de 
investigații.

Billie Sol Estes este un ctutos- 
Icut milionar din Texas. In iurtd 

acestui nume se desfășoară de la 
o vreme în S.U.A. un palpitant 
roman polițist, vorba ceea, ca în 
Texas. Nu de malt, Billie Estes 
a primii din partea gavermdtâ 7 
milioane de dolari pentru a stoca 
cereale în silozurile sale. Nu se 
mai știe care indiscret a sesizat 
într-o zi Opinia publică că bietul 
Billie a trebuit să folosească cele 

S 7 milioane de dolari in alte sco- 
! pun, din simplu motiv că nu ate 
î și nici n~» avut vreodată în viața 
î lui vreun siloz.

Scandal. Republicând, ewe tint 
in opoziție, i-au acuzat pe demo
dați, care sînt la putere, de tt>- 
rupfie, Billie Estes a fost tire stat,

După o vreme Billie a depus o 
cauțiune fi a fost eliberat. Un lu
cru obișnuit în Statele Unite. In 

\ acest răstimp se Intîmplaseră două 
: lucruri: se descoperise că nevi

novatul Estes mai ridicase 5 mi- 
5 lioane și în timpul administrației 
J republicane tot pentru depozitarea 
a de cereale în silozurile fără pereți. 
§ in al doilea rind, in acest răstimp, 
a Billie Estes transferase mari su~ 
g ли de bani la mșu bănci elve- 
8 și braziliene. Ce era sâ facă 
§ săracul Billie i
Г Totuși scandalul n-a putut ft 
g înmormîntat, Opiniei publice i и

LONDRA 30 (Agerprcs).
„O pagină neagră în istoria o- 

menirii" ți „o jignire pentru lu
mea civilizată" astfel a carac
terizat Bernard Lovell, directorul 
observatorului astronomic Jodrell 
Bank hotărirea guvernului Statelor 
Unite de a începe peste cîtevâ Sile 
experiențe hucleare la mari înăl
țimi.

Asigurările verbale dare de Sta-, 
tele Unite că sînt pentru folosirec 
spațiului cosmic în scopuri paș
nice, a declarat Lovell se prezintă 
acum ca o perdea de care s-au| 
folosit utilitariștii americani și oa-' 
menii de știință aflați la remorca1 
lor.

fată de intenția &U.A. 
la preț de duping

Cositorul este unul din cele i 
mal importante produse dei 
export ale Boliviei Iar concu-' 
rența neleală a cositorului a- 
merican așa cum a declarat! 
Sanjinee, va produce cele mai. 
grave perturbări asupra eco
nomiei țării.

dezvăluisem prea multe ca lucru-S 
rile să fie mușamalizate peste fi 
noapte.

Lucrurile s-ar fi lămurit plnă l' 
acum dacă nu s-ar fi întîmplat j 
două mici accidente. Două per-, 
sonajii destinate să depună măr
turii botăritoare în cercetarea a- 
facerii Estes nu s-au prezentat in , 
fața biroului federal de investiga
ții. Ei n-au putut fi siliți să se 
prezinte în fața F.BJ. din motive 
de forță majoră. Lui HeWy Mar
shall, funcționar al Ministerului 
Agriculturii din Stalul Texas, îi t 
Venise năstrușnica idee să se... si
nucidă (defi specialiftii susțin că- 
nu există nici un indiciu de sinu
cidere), iar Krutilek, contabilul 
personal al lui Estes, a fost gă
sit mort intr-un automobil, tocmai 
cînd mașina se găsea — printr-o I 
inexplicabilă minune — închisă | 
ermetic pe dinafară, în timp m 
țeava eșapamentului de la motor 
ara legată printr-un tub discret 
eu interiorul.

După cum vedeți, autoritățile || 
nu ghinion. Afacerea Estes va fi 
greu de lămurit. Va fi greu să se 
afle cum și de ce ți în care anume 
condiții fosta administrație Eisen
hower a cedat 5 milioane de do
lari, iar actuala administrații 
Kennedy alte 7 milioane de do
lari pentru stocarea unor imense 
cantități de cereale în silozuri care 
nu se aflau nici măcar pe bîrtie.

Noroc de milioanele lui Estes. 
Transferate sub nasul autori
tăților — In Brazilia și Elveți 
își așteaptă stăpînul care circulă S 
liber pe continentul american, к

P. D, I
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Mitingul de la Moscova 

consacrat prieteniei dintre popoarele 
Uniunii Sovietice și Republicii Mali 
MOSCOVA 30 (Agerpres) —

,TASS transmite :
In marele Palat al Kremli

nului a avut loc la 30 mai un 
miting al prieteniei dintre po
poarele Uniunii Sovietice și ’ 
Republicii Mali.

Mitingul a fost deschis de 
Nikolai Dîgai, președintele Co
mitetului executiv al Sovietu
lui din Moscova.

La miting ’au rostit cuvin- 
țări de salut profesorul Ser- 
ghei Rumîanțev, rectorul U- 
niversității prieteniei popoare
lor „Patrice Lumumba" și lă
cătușul-ajuștor de la uzina 
constructoare de mașini-unel- 
te „Krasnîi Proletarii1, Ivan 
Fednev.

Participanții Ia miting au 
primit cu căldură cuvîntarea, 
Iui Nikita Hrușciov, prim-se
cretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S.

In cuvîntul său Modibo Kei
ta, șeful statului și președin
tele guvernului 
li. a subliniat 
gației Mali în 
ternica Uniune 
care a lăsat o

tearsă asupra desfășurării is
toriei lumii întregi, s-a desfă
șurat „într-o atmosferă de 
caldă prietenie".

☆

MOSCOVA 30 (Agerpres) — 
TASS transmite:

La 30 mai Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S. și 
guvernul U.R.S.S. au oferit în 
Marele Palat al Kremlinului 
o recepție în cinstea lui Mo
dibo Keita.

Au participat Nikita Hruș- 
ciov, Leonid Brejnev și alțl 
conducători sovietici.

Demonstrație a greviștilor 
italieni reprimată 

cu brutalitate de poliție
ROMA 30 (Agerpres)
In localitatea Ceccano, In 

lapropiere de Frosinone, la 100 
de km. sud-vest de Roma, 
peste 600 de muncitori se a- 
f1ă de o lună și jumătate in 
grevă în sprijinul revendică
rilor lor de sporire a salariu-! 
lui și îmbunătățirea condiții
lor de muncă. Muncitorii gre
viști, au organizat zilele aces-' 
tea o demonstrație în spriji
nul revendicărilor lor. Poliția 
a intervenit atacîndu-i cu bru
talitate. Un muncitor a fost 
ucis, iar alții aproximativ 40, 
printre care deputatul comu
nist Compagnini, și mai mul- 
țl lideri sindicali, au fost ră 
niți, unii dintre ei grav.

Republicii Ma
ca vizita dele- 

marea și pu- 
Sovietică, țara 
amprentă neș-

№lll MII [IDOKIlti КМІ ptllllll ИКІ Іо WUlHl 
longmnlii mooJial petiîri dezonoare geieială îl pace

ATENA 30 (Agerpres).
Un număr de 28 de cunoscuți 

oameni politici și 
vieții publice din 
mat poporul grec 
sprijin multilateral 
la succesul Congresului mondial 
pentru dezarmare generală și 
pace, care va avea loc în luna 
iulie la Moscova.

Apelul a fost semnat de fostul 
prim-miniseru Gonatas, scriitorul

reprezentanți ai 
Grecia au che- 
să acorde un 
și să contribuie

Varnalis, laureat al Premiului In
ternațional Lenin „Pentru întări
rea păcii între popoare" de foștii 
miniștri Makkas, Merkuris, Zak- 
kas, Arghiropoulos, academicianul 
Sohos, scriitorul Vretakos și Ku- 
kulas, savantul astronom Adamo- 
poulos și de alții.

&
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Procesul de la Viena intentat 
unui grup de neonaziști 
(Agerpres).
Se desfășoară pro-
unui grup de neo-

VIENA 30 
La Viena 

cesul intentat 
naziști — Honsling, Pfeiffer, Kutn- 
mel, Burghardt și Melțzer, acu 
zați de 'reluarea activității naziste 
și de săvîrșirea unei serii de acte 
teroriste.

Activitatea acestor huligani a- 
mintește mult de crimele săvîrșite 
zilnic în Algeria și în Franța de 
O.A.S.-iști. Anul trecut neonaziș
tii au încercat să arunce în 
clădirea parlamentului austriac, 
profanat monumentul ridicat 
cinstea luptătorilor austrieci din 
zistența împotriva fascismului, 
ceste acțiuni nu epuizează

lor.

aer 
au 
în 

re 
A-

însă

nici pe departe lista crimelot
După cum a reieșit la tribunal, 

înainte de ..arestarea lor, toți acu
zații erau membri ai așa-numitei 
„uniuni a studenților care se pro
nunță pentru libertate". Sub aceas
tă denumire se ascunde o organi
zație afiliată la partidul austriac 
al „libertății" (partid neonazist). 
In afară de aceasta acuzații erau 
membri ai corporației de tineret 
„Markomanie", favorabilă Germa
niei occidentale.

In cursul interogatorului, sub 
presiunea dovezilor, acuzații au 
fost nevoiți să recunoască crimele 
săvîrșite de ei.

Procesul ccĂtinuă.

MIC GHID
Panica produsă la New York 

de scăderea subită a cursului ac
țiunilor la bursă este greu de în
țeles de către cei ce nu cunosc 
crizele economice decît din manua
lele de economie politică. Publi
cul american, însă, după cum re
latează un corespondent al agen
ției France Presse „a trăit spaima 
că va revedea o prăbușire ca cea 
de la 29 octombrie 1929, „marțea 
neagră" în urma căreia economia 
americană a fost pur și simplu 
sfîșiată".

Numai o mică parte dintre mii
le de newyorkezi îngrămădiți in 
fața birourilor agențiilor de schimb 
pentru a urmări pe tablourile lu
minoase cursul principalelor acțiuni 
erau ei înșiși posesori de acțiuni. 
Cei mai mulți erau doar oameni 
care știu că în societatea capitalis
tă americană bursa de acțiuni este 
un barometru a cărui descreștere 
bruscă poate însemna mizerie și 
nefericire pentru milioane de per
soane.

Cînd a fost prezentat la noi în 
țară filmul francez „Marile fami
lii", în care speculațiile de bursă 
au o influență determinantă asu
pra desfășurării acțiunii, mulți 
spectatori tineri au rămas nedu
meriți : cum poate fi modificat 
catastrofal destinul oamenilor de 
jocul unor cifre fără coresponden
tă cu realitatea ? Adevărul este că 
nu de scăderea valorii.. acțiunilor

KOLN 30 (Agerpres)
Un grup de foști membri 

marcanți ai partidului social
democrat A. Berisch, H. Gleis 
berg, L. Knorr șl A. Berger — 
au convocat luni seara o con
ferință 
criticat 
lardă a 
privința 
nare a

Analizînd rapoartele prezen
tate la Congresul P.S.D.G. de 
Ollenhauer și Brandt, ei au 
arătat că in loc de a opune

de presă la care au 
aspru poziția capita- 
conducerii P.S.D.G. In 
liniei politice reacțio- 
Bonnuiul.

politicii reacționare a Bonnul 
lui propria s-a politică cons
tructivă, conducerea P.S.D.G 
Intenționează în mod vădit să 
obțină participarea partidului 
său la coaliția guvernamentală 
de la Bonn. „Tot ce 
P.S.D.G. In trecut, 
politica Bonnului, a
Gleisberg, a fost aruncat as
tăzi peste bord. In felul aces
ta P.S.D.G. își asumă oarecum 
o parte din răspundere pentru 
Impasul în care a intrat poli
tica cancelarului Adenauer".

spunea 
criticînd 
declarat

---------------Q---------------

Proces de reconcentrare a industriei 
siderurgice în Germania occidentală

BONN 30 (Agerpres).
„In Germania occidentală are 

loc în momentul de față un pro
ces de reconcentrare a industriei 
siderurgice" — scrie coresponden
tul la Bonn al ziarului britanic 
„Times". Ziarul se referă la ști’ 
rile apărute recent în presa vest-, 
germană prin care se anunță apro
piata fuzionare a două mari con
cerne siderurgice — „August Thys
sen—Huette" (A.T.H.) și „Phoe
nix—Rhein'rohr". După cum atra-

,Times“j 
acestei 
(adică 

a căr- 
Sfil?'.iat 
al*or-

Cpîzq din sinul Partidului laburist 
britanic

LONDRA 30 (Agerpres).
Corespondentul din Londra al 

agenției France Presse relatează 
că în momentul de față se mani
festă în cercurile conducătoare ale 
Partidului laburist britanic o cri
ză deosebit de serioasă care ar 
putea pune sub semnul întrebării 
unitatea partidului. Liderul aces
tui partid. Hugh Gaitskell, a fost 
zilele acestea interpelat de o se
rie de alți conducători ai partidu
lui în legătură cu știrile apărute 
în unele ziare englezești potrivit 
cărora conducerea partidului la
burist ar fi dat asigurări unuia din
tre cele mai importante concerne 
britanice,
dustries" că această firmă nu va 
fi naționalizată în eventualitatea 
că partidul laburist va prelua pu
terea. Pînă acum Gaitskell a evi-

„Imperial Chemical In-

tat să confirme sau să dezmintă 
aceste știri și din această cauză, 
după cum scrie corespondentul, la 
actuala conferință a tineretului la
burist, „mai mulți delegați și au 
manifestat intenția de a-1 strînge 
cu ușa pe liderul partidului adre- 
sîndu-i întrebări precise încă în 
cursul acestei săptămîni".

In însăși conducerea partidului, 
unul din reprezentanții aripei de 
stingă în comitetul executiv, Ant
hony Greenwood, a condamnat po
ziția conducătorilor de dreapta la
buriști așa cum reiese din știrile 
apărute în ziare, lăsînd să se în
țeleagă că nu se va efectua o na
ționalizare completă a întreprin
derilor particulare în cazul că par
tidul laburist va constitui guvernul 
în Marea Britanie.

ge atenția ziarul, această măsură 
„oglindește tendința tot mai ac 
centuată către recon centrarea în 
principalele sectoare ale industriei 
vest-germane, și în același timp a- 
titudinea mai liberală adoptată de 
organismele de conducere ale Co • 
munității economice Europene în 
această privință".

După cum amintește 
organele de conducere ale 
așa-numite „comunități", 
ale „Comunității europene 
bunelui și oțelului"), au 
prin statutul de constituire
ganismului că se vor opune încer
cărilor de constituire a unor 
concerne prea importante. De alt
fel, industria vest-germană consti
tuia obiectul unei interdicții spe
ciale, decurgînd din acordurile de 
armistițiu, prin care se specifica 
interzicerea reconstituirii de car- 
tt lin i și concerne în această țară. 
„Atitudinea mai liberală" de care 
dau dovadă autoritățile vest-eu ■ 
ropene față de interesele indus
triale vest-germane se manifestă 
de altfel și în alte ramuri indus
triale.

PROGRAM DE RADIO

AL BURSEI AMERICANE
I

marilor trusturi se tem cei ce nu 
dețin asemenea acțiuni ci de po
sibilitatea ca această degringoladă 
să prevestească o nouă criză eco
nomică sau -„depresiune" cum i se 
spune. Ceea ce a alarmat în mod 
deosebit a fost nepotrivirea dintre 
previziunile optimiste anunțate de 
președintele Kennedy și de experții 
economici oficiali și ceea ce se 
petrece astăzi. „Se întîmplă ade-

Comentariul zilei

sea, arată comentatorul economic 
al agenției, ca asemenea devalori
zări la bursă să anunțe o recesiune 
economică ce va surveni peste cî- 
teva luni. De mai multe săptămîni 
președintele Kennedy și colabora
torii săi se străduiesc să convingă 
publicul că nu este vorba de așa 
ceva. Nu este totuși mai puțin a- 
devărat că este greu să disociezi 
marile scăderi de la bursă de cri ■ 
zele de încredere".

De altfel, chiar ministrul Co
merțului Luther Hodges a decla
rat ziariștilor că s,declinul bursei 
ar putea fi un rezultat al senti
mentelor tot mai răspîndite că pro
blema inflației și creșterea prețuri
lor au scăpat de sub controlul gu
vernului".

Dacă pentru moment este vor
ba de ceea ce France Presse nu
mește j,o criză de încredere" că
rui fapt se datorește ea ? Factorii 
care au concurat la crearea aces
tei situații sînt multipli, dar dintre 
ei se detașează net doi și anume 
teama că, în condițiile scăderii con
tinue a rezervelor de aur ale 
S.U.A., economia nu se poate re
dresa și convingerea că pentru 
Statele Unite este din ce în ce 
mai greu să-și vindece suferințele 
economice trecîndu-le asupra par
tenerilor lor din Europa.

După cum scria săptămîna tre
cută revista franceză „L’Express1* 
5,în ciuda eforturilor sale, noua 
administrație nu a reușit pînă în 
prezent să reducă în mod semnifi
cativ ieșirile de dolari care conti
nuă să se ridice la aproximativ 
două miliarde anual. Nu este po
sibil ca hemoragia să continue în- 
tr-un asemenea ritm fără să se im
pună o reajustare radicală a rela
țiilor dintre SU.A. și restul lu
mii".

Presiunile neîntrerupte și din ce 
în ce mai puternice exercitate de 
guvernul american asupra țărilor 
Europei occidentale pentru a le 
determina să dea Pieței comune 
Europene o formă și principii de 
organizare cit mai avantajoase din 
punctul de vedere al S.U.A. sînt o 
dovadă că și oficialitățile america
ne se tem de ceea ce le poate adu-

ce evoluția situației economice. Re
zistența întâmpinată de aceste pre
siuni este firească. Reacția 
poate fi interpretată și ca 
vadă a lipsei de încredere 
dustriașilor și financiarilor 
câni în șansele S.U.A. de a-și sub
ordona Piața Comună.

Ca de obicei, capitalul ameri
can intenționează să arunce greu
tățile momentului actual pe ume
rii oamenilor muncii. După cum 
relata ziarul „Daily News" unii 
businessmeni au și propus „să se 
dea o lovitură împotriva muncito
rilor".

Nu este exclus nici ca panica de 
la bursă să fi fost provocată inten
ționat de marile trusturi ale oțe
lului care sînt nemulțumite că nu 
au izbutit să ridice prețul oțelu
lui așa cum doreau. Bursa nu este 
totdeauna o oglindă fidelă a si - 
tuației din economie. Trebuie ți • 
nut seama de faptul că uneori ma
rii deținători de acțiuni provoacă 
scăderi sau creșteri artificiale ale 
costului acțiunilor din motive pur 
speculative. In orice caz, agitația 
în jurul bursei i-a făcut pe ameri
cani să ridice unele probleme. 
Publicul american, relatează Fran

ce Presse, începe să se întrebe dacă 
economia americană cu inevitabilele 
sale recesiuni urmate de redresări 
greu de prevăzut n*a devenit in
capabilă să rivalizeze în domeniul 
dezvoltării cu Uniunea Sovietică".

bursei 
o do- 
a in- 
ameri-

1 iunie
PROGRAMUL I. 7,00 Radio

jurnal. Sumarul presei ^entrate, 
7,45 Piese distractive de estradă,
8.30 Ansambluri de copii din lu
mea întreagă, 9,00 Muzică ușoară 
interpretată de mici formații, 
Cîntece și jocuri populare din Ea’, ’ 
nat, 10,30 Lucrări inspirate din 
viața copiilor, 11,03 Muzică de 
estradă, 12,00 Cîntece, 12,40 Me
lodii populare romînești executate 
la diferite instrumente, 13,10 Con
cert de prînz, 14,30 Muzică popu
lară romînească și a minorităților 
naționale, 15,05 Muzică instrumen
tală, 16,15 Vorbește Moscova !* 
17,15 Melodii populare sovietice 
executate la baian, 18,00 Muzică 
ușoară, 19,00 „Seară Caragiale" ., 
prezentată de actori amatori, 19,45 
Melodii distractive, 20,15 Noi 
cîntece în cinstea încheie
rii colectivizării agriculturii*
21,40 Tineri interpreți de 
muzică populară romînească, 22,30 
Muzică simfonică. PROGRAMUL 
II. 12,15 Cîntece și jocuri popu
lare de pe întinsul patriei, 13,25 
Arii din opere, 14,30 Lucrări ins
pirate din viața copiilor, 15,35 
Actualitatea în țările socialiste*
16.30 Melodii din filme, 18,05 
Melodii populare romînești, 19,30 
Teatru la microfon : „Năpasta" 
de I. L. Caragiale, 21,15 Cîntece de 
pace și prietenie, 22,00 Muzică 
populară romînească, 22,35 For
mații de muzică ușoară.

—ѳ—

Mă Zf-v FELICIA ANTIP

CINEMATOGRAFE
I iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Bătălie în marș (seria I și II); r 
Al. Sabia: Expresul de seară ; 
PETRILA : Te iubesc viață : LO- 
NEA : Evdokia ; ANINOASA : 
Trecerea interzisă ; URI CÂNI : 
Intre două iubiri.
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