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Săptămîna viitoare în cartierul Viscoza Lupeni va 
fi dat în folosință un nou bloc, nr. 10, avînd 32 
apartamente.

IN CLIȘEU : Un aspect exterior al noului bloc 
din Lupeni.

O

^Din realizările feroviarilor
Colectivul reviziei de 

vagoane CȚF.TC " Petro
șani a încheiat primul 
semestru al anului cu re 
zuitate frumoase în mun
că. Planul producției 
globale a fost îndeplinit 
în proporție de 115 la 
sută. In ceea ce privește 
revizia și repararea va
goanelor de călători, pla
nul a fost depășit cu 4 
la sută, iar la vagoanele 
de marfă cu 17 la sută. 
De subliniat faptul 
productivitatea 
a crescut în 
26 la suță 
planificată.

acest 
față

că
muncii 

timp cu 
de cea

L& I

Repararea și revizia 
vagoanelor pentru trans
portul cerealelor din noua 
recoltă a constituit, de a- 
semenea, o preocupare de 
seamă din partea fero
viarilor de aici. In luna 
iunie, de exemplu, 54 va
goane C-F.R. au fost 
marcate de ei cu „Bun 
pentru cereale 1962“. Un 
aport substanțial la do- 
bîndirea acestor frumoase 
rezultate au adus 
tușii Vișan Nicolae, 
nescu Petre, Manea 
Vaiduș Dumitru și
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lăcă- 
Miă- 
Ioan, 
alții.
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Unul din articolele actualei ediții a gazetei 
perete „f> August?1 de la mina Vulcan este inti
tulat „Cum se ocupă serviciul administrativ de buna 
gospodărire a exploatării".

In acest articol, sînt enumerate sarcimle con
crete ce stau în fața serviciului administrativ și 

modul cum pot fi duse la îndeplinire. Articolul 
se referă la acțiunea de colectare a fierului vechi, 
de curățenie in jurul clădirilor principale, la crea- 
Tea unor condiții mai bune de trai pentru mun
citorii minei.

Multe din obiectivele enumerate in articol au 
și fost realizate.

In luna iunie 85 tone 
fier vechi

La mina Vulcan acțiunea de colectare a fierului 
vechi a luat in ultimele luni amploare. Luna iunie 
din acest an, constituie luna recordului in această 
acțiune patriotică. A fost colectată și predată I.C.M.- 
ulut in această lună cantitatea de 85.000 kg. fier 
vechi. Miile de metri de cablu uzat, piese de mașini, 
diferitele roți care zăceau în jurul puțurilor 7 vest 
și 8 Precup au luat drumul l.C.M.-ului.

In ziua de 28 iunie în jurul puțului 7 vest era 
o mare animație. Mașină după mașină încărcată cu 
fier vechi părăsea curtea exploatării. 19.670 kg. fier 
vechi au fost colectate și transportate în această zi-

La cele 85 tone fier vechi colectate în luna iu
nie și-au adus contribuția în mod deosebit munci
torii Ciuciulescu Dumitru, Cotoarbă Constantin, 
Cărăvan Alexandru, precum și șoferii Popa Liviu 
și Barabaș Francisc în frunte cu comunistul Furco- 
iariu Constantin, membru în biroul organizației de 
bază pe sector. De menționat, că odată cu strînge- 
rea acestor cantități de fier vechi, se face ordine 
și curățenie în jurul clădirilor principale, se crează 

condiții de tran
sport optime în 
incinta exploată
rii.

La stivuirea
betonitelor

Succes deplin Congresului 
Mondial pentru dezarmare 

generală
MOSCOVA 7 (Agerpres).
Sub titlul „Succes deplin" 

ziarul ,,Izvestia'' din 7 iulie 
publică răspunsurile tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R.. 
președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne la între
bările corespondenților speciali 
ai ziarului „Izvestia" G. Ose- 
nerov și N. Poner și a postului 
de radio Moscova. I. Letunov.

ÎNTREBARE : Noi, ziariștii 
sovietici am avut fericirea să 
însoțim delegația de partid și 
guvernamentală sovietică în 

frunte cu tov. N.S. Hrușciov, în 
vizita prin Republica Populară 
Romînă. Am văzut cu ochii 
noștri marile succese obținute 
în dezvoltarea economiei na
ționale, în înflorirea științei 

și culturii. Ne-am convins cît 
de mare este năzuința pentru 
pace a poporului romîn.

Vă rugăm să ne spuneți ce 
este necesar să se facă — după 
părerea dumneavoastră — 
pentru asigurarea păcii în 
Balcani și pentru preîntîmpl- 
narea unui nou război ?

RĂSPUNS : In zilele noas
tre. cînd în lume s-au acumu
lat arme cu o forță de dis
trugere fără precedent, asigu
rarea păcii a devenit cea mai 
arzătoare năzuință a omeni
rii. Pentru menținerea și con
solidarea păcii în lume există 
o cale sigură : înfăptuirea de
zarmării generale și totale, 
soluționarea exclusiv pe cale 
pașnică a problemelor litigioa
se, dezvoltarea colaborării în
tre toate țările fără deosebire 
de sistem social, pe baza prin
cipiilor coexistenței pașnice. 
Aceasta este linia pe care Re
publica Populară Romînă, ca 
și celelalte state socialiste, o 
promovează. în mod consec
vent în politica internaționa
lă.

Toate statele, ir.ari sau mici, 
sînt interesate 
unei catastrofe 
re — și fiecare 
rea să acționeze
făptuirii unei păci trainice în 
lume. Crearea unor zone fără 

arme racheto-nucleare ar con
stitui, fără îndoială, o valoroa
să contribuție la destinderea 
încordării și consolidarea pă
cii.

Sînt cunoscute propunerile 
Guvernului Republicii Popu 

lare Romîne cu privire la 
transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a relațiilor de înțe 
legere și colaborare, lipsită de 
arme atomice și baze pentru 
rachete, o zonă a muncii paș
nice, spre binele popoarelor 
din această regiune și în inte
resul păcii generale.

Aceste propuneri își păstrea
ză pe deplin actualitatea. Mi-

în prevenirea 
termo-nuclea- 
are îndatori- 
în vederea în-

Calitatea lucrărilor - indice important 
la construcțiile industriale

aport deosebit la mărirea 
continuă a capacităților de pro
ducție a exploatărilor și prepara- 
țiilor din Valea Jiului îl aduc 
an de an muncitorii de la I.C.M.M. 
Prjn munca lor plină de abnegație, 
desfășurată de cele mai multe ori 
în condiții grele de teren sau pa
ralel cu activitatea curentă a uni
tăților, I.C.M.M. construiește fu- 
niculare și stații de transformare, 
mori de rambleu și circuite de 
transport, case de mașini și turnuri 
de extracție.

Anul trecut, s-au obținut suc
cese importante ca : predarea com
plexului industrial Uricani, a fu- 
nicularului 4—5 Lupeni etc., de
pășirea sarcinilor de plan cu 10,5 
la sută, a productivității muncii 
cu 1,2 la sută, realizarea de eco
nomii în valoare de 403.000 lei 
— fapte care au avut o influență 
pozitivă asupra activității între
prinderii.

Prima jumătate a anului curent 
a constituit pentru acest colectiv 
prilej de obținere de noi succese, 
în special 
crări grele cum sînt complexul mi
nei Dilja, 
industriale 
puțului nr. 12 Lupeni, canalizarea 
pîrîului Crividia — Vulcan, depo
zitul de carburanți și lubrifianți 
Petrila.

la executarea unor lu-

modernizarea unor hale 
la U.R.U.M.P., incinta

Citiți în pag. IV-a
Consiliului

și social al

r
Lucrările 
conomic 
O.N.U.

Convocarea celui de-al 
XIV-lea Congres al P.C. 
din Mexic

Lupta de eliberare din 
Angola continuă

Cuvîntarea lui Fidel 
Castro

e-

In zorul muncii curente, uneori 
însă muncitorii și tehnicienii aces
tei întreprinderi au dat o atenție 
mai slabă calității lucrărilor exe
cutate, uitînd că aceasta constituie 
un indice important al construc
țiilor industriale. Astfel, la 
reconstrucția halei turnătoriei 
U.R.U.M.P. unii stâlpi de beton 
sînt cam răsuciți, neturnați exact 
în ax. Aceasta 
cauza cofrajului 
tărit suficient și 
tatea betonului, 
trul de lot nu 
Ba da, căci era de datoria lui 
să controleze 
înainte 
găsesc 
lui de 
incinta

Una 
acestor 
a maiștrilor față de calitatea mun
cii diferitelor echipe sau brigăzi, 
deficiență care se manifestă și la 
inginerii de lot. De asemenea, încă 
nu a fost introdusă practica de 
predare a lucrărilor cu proces ver
bal de calitate între echipele și 
brigăzile care lucrează în ordinea 
tehnologică la un obiectiv. Anul 
trecut, au fost obținute succese în 
organizarea unor cursuri de scurtă 
durată pentru ridicarea calificării 
muncitorilor, care au fost absolvite 
de 86 fierari betoniști, lăcătuși, 
mecanici, dulgheri și zidari. In 
schimb, anul acesta acțiunea s-a 
desfășurat mai greoi.

Este necesar ca, alături de can
titate, în 
muncitorii 
crează pe 
industriale 
corde o atenție mult mai 
calității 
construcțiile industriale.

s-a întîmplat din 
care nu a fost în- 
a cedat sub greu- 
Dar oare mais- 

are nici o vină ?

execuția cofrajului 
de betonare. Lipsuri se 

și la construcția depozitu- 
craburanți de la Petrila, la 
puțului 12 Lupeni etc. 
din cauzele principale ale 
lipsuri este slaba exigență

cursul semestrului II, 
și tehnicienii care lu- 
șantierele de construcții 
din Valea Jiului să a- 

mare 
indice important la

In gara Vulcan mii de betonite 
formau grămezi înșiruite de-a lun
gul liniilor ferate. Această situație 
îngreuna transportul lor, dind în 
același timp un aspect neplăcut. 
Pentru a face ordine pe rampa de 
descărcare și încărcare a betonite- 
lor conducerea minei s-a adresat 
tineretului.

Mobilizați de comitetul U.T.M. 
pe mină, peste 300 de tineri au 
venit în gară, transformînd gră
mezile împrăștiate, în stive frumos 
ordonate- La această acțiune au 
contribuit mai ales organizațiile 
U.T.M. de la sectoarele, III, IV, V și 
VIU, remarcîndu-se din rindurile 
participanților tinerii Ceaușescu 
Constantin, Popescu Constantin, 
Tătărcan Dumitru, Moraru Petru, 
Buică Dumitru, Dărămuș Cornel 
și mulți alții.

și pace
litînd cu consecvență pentru 
realizarea lor, considerăm că 
toate statele balcanice trebuie 
să-și unească eforturile în ve
derea încheierii unui tratat de 
înțelegere și securitate colec
tivă a acestei regiuni; trebuie 
să se pună capăt orientării 
periculoase, pe care principa
lele puteri ale N.A.T.O. caută 
s-o imprime țărilor balcanice 
membre al acestei organiza
ții ; să se asigure o largă dez
voltare a schimburilor comer
ciale reciproc avantajoase șl 
a legăturilor culturale între 
aceste țări. De o deosebită' 
importanță ar fi acceptarea 
propunerilor U.R.S.S. cu pri
vire la garantarea în comun, 
de către marile puteri, a se
curității și independenței ță
rilor acestei zone și la trans
formarea Mării Negre întiț-c' 
mare a păcii și prieteniei în
tre popoare.

ÎNTREBARE : întreaga lu
me este preocupată de pro
blema dezarmării și a încetă
rii experiențelor cu armele ter- 
rr.3-nucleare. Sînteți amabil 

să ne expuneți punctul dum
neavoastră de vedere asupra 
mersului tratativelor interna
ționale de la Geneva în această 
problemă și ce este necesar 
de făcut — după părerea dum
neavoastră — pentru a face 
să înceteze mai repede expe
riențele cu arma termo-nu'-' 
cleară, cursa înarmărilor și ă 
asigura dezvoltarea generală 
și totală.

RĂSPUNS : In ce privește 
conferința pentru dezarmare 
de la Geneva nu putem decît 
să regretăm că pînă acum lu
crările ei nu au dus la rezul
tate concrete.

Evident; măsuri ca reluarea 
experiențelor nucleare de că
tre S.U.A. și hotărîrea guver
nului american de a efectua 
asemenea experiențe și în Cos
mos au fost departe de a con
tribui la crearea unui climat 
proprice tratativelor de de
zarmare.

Peste puține zile conferința 
de la Geneva își' va relua lu
crările. Există neîndoios po
sibilitatea de a se obține re
zultate pozitive pe drumul 
spre înfăptuirea dezarmării 
generale și totale sub un strict 
control internațional. Pe masa 
conferinței se află proiectul 
de tratat prezentat de Uniunea 
Sovietică, proiect sprijinit de 
celelalte țări socialiste și care 
a găsit un larg ecou în rîndul 
statelor neangajate. Dacă pu
terile occidentale se vor situa 
pe poziții constructive, se va 
deschide perspectiva unor pro
grese reale în desfășurarea tra
tativelor, așa cum doresc și

(Continuare în pag. 2-a)

Aproape 2500 tone de cărbune au dat peste planul la zi minerii din brigada Iul Cîrciu- 
maru Victor de la sectorul I al minei Uricani. La această bri gadă a devenit obicei de a se 
extrage în fiecare zi cite 6,15—6,50 tone de cărbune pentru fiecare post prestat. IN CLIȘEU :i 
O mai bună organizare a muncii, lichidarea lipsurilor existente este tema discuției între mi
nerii Grasu Marin, Deak Gheorghe, Marinas Iosif și Cîrciumaru Constantin discuție surprinsă 
de fotoreporterul nostru. ...........



to Ptlpjk Opera „Traviata” din nou pe scenă
După o întrerupere de citeva 

luni, artiștii amatori din Pe
troșani au reluat opera „Tra- 
vlata“ de Giuseppe Verdi, cu 
care s-au dat cîteva specta
cole. Trebuie remarcat faptul 
că spectacolul — comparativ 
cu perioada anterioară — a 
crescut mult, devenind mai o- 
mogen, soliștii fiind mult mai 
siguri în interpretare, iar miș
carea în scenă îmbunătățin- 
du-se considerabil.

Fără îndoială că această 
creștere calitativă a fost de
terminată, pe lîngă maturiza
rea colectivului local, și de 
prezența Liei Hubic, artistă e- 
merită, prim solistă a Operei 
de stat din Cluj, o adevărată 
animatoare de-a lungul între
gului spectacol. Calitățile mu
zicale deosebite ale cunoscu
tei interprete a rolului Vio- 
lettei, timbrul cald al vocii 
sale, siguranța scenică, iden
tificare cu rolul i-au adus —■ 
ca de altfel pe multe scene 
din țară și de peste hotare — 
un binemeritat succes. Prin 
vocea-i clară, a făcut pe de
plin simțită imensa putere de 
pătrundere, melodiozitatea cre
ației verdiene.

Nicolae Scărlătoiu (Alfred 
Germont) șl de astădată și-a 
relevat calitățile muzicale ce 
le are, executînd cu sensibili-

Scenă din spectacol. Lia H ubic (Violetta) și Nicolae Scăr
lătoiu (Alfred Germont).

£

tate partitura ce-i revine. In 
duetele cu Lia Hubic a izbu
tit să se încadreze pe deplin. 
O notă bună merită și pentru 
jocul său scenic, care s-a îm
bunătățit într-o măsură des
tul de mare. Despre interpre
tarea lui Viorel Moțoc (Giorgio 
Germont) se pot spune multe 

! cuvinte de laudă, concretiza
te de altfel de Lia Hubic care

----------------- 0-----------------

Rezultat al talentului și elanului 
o acțiune frumoasă

In cadrul unei 
convorbiri, Lia 
Hubic, artistă e- 
merită, Laureată a 
Premiului de Stat, 
Operei de stat din 
la cîteva întrebări 
tivitatea sa, precum și de mișcarea 
muzicală de amatori din Valea 
Jiului. Iată-le :

Ce impresie va făcut Valea 
Jiului ?

O impresie deosebit de plăcută. 
Trebuie să vă spun că am remar
cat marile transformări petrecute 
aici. Am mai cîntat în Valea Jiu
lui, la Vulcan și alte localități, în 
urmă cu 9 ani. Acum am revenit 
cu dragoste între minerii acestui 
bazin, mai ales că eu însumi sînt 
legată, prin predecesori, de Valea 
Jiului : bunicul meu este originar 
din Uticani. Doresc fierbinte să 
mai revin și altădată pe aceste 
meleaguri spre a mă întîlni din 
nou cu publicul receptiv, iubitor 
de muzică de aici.

Cum va plăcut felul în care a 
fost montată opera „Traviata" de 
artiștii amatori din Petroșani ?

Montarea „Traviatei" constituie 
o realizare meritorie. Ea se dato- 
rește elanului colectivului de aici, 
maestrului Ciorgoveanu care a 
pus mult suflet, finețe și sensibili
tate în asamblarea spectacolului 
și mai. ales in redarea partiturii 

că în 
de oa- 
acțiune 
cunos-

interviu cu Li A KUSiC

Succes deplin Congresului Mondial 
pentru dezarmare
(Urmare clin pag. l-a)

așteaptă toate popoarele lu
mii.

ÎNTREBARE : După cum 
este cunoscut la 9 iulie â.c. la 
Moscova își începe lucrările 
Congresul Mondial pentru de
zarmare generală și pace. Care 
sînt urările dumneavoastră 
pentru participanții la acest 
forum internațional ?

RĂSPUNS : In numele între
gului popor romîn transmit 
participanților la acest forum 
mondial, care reunește expo-

generală și pace
nenți străluciți ai opiniei pu
blice internaționale, un căldu
ros mesaj de salut și urări de 
succes deplin în lucrările lor 
consacrate nobilei cauze a în
tăririi păcii. Sîntem convinși 
că, pe deasupra oricăror deo
sebiri de convingeri politice 
sau religioase, cu conștiința 
răspunderii pentru destinde 
omenirii, participanții la Con
gresul Mondial pentru dezar
mare vor da glas voinței ar
zătoare a tuturor popoarelor : 
pace trainică în lumea întrea
gă !

Conferința locală a inginerelor 
și tehnicienilor

legații au purtat discuții. In 
cu vin tul lor, ei au făcut reco
mandări prețioase privind in
tensificarea ajutorului pe ca
re trebuie să-l dea inginerii și 
tehnicienii inovatorilor și in

ventatorilor. în extinderea teh
nicii noi și generalizarea me
todelor avansate și, în deosebi, 
în ridicarea continuă a nivelu
lui profesional al muncitori
lor. Aproape toți vorbitorii au 
subliniat necesitatea îmbună
tățirii radicale a activității 
cabinetelor tehnice de Ia mine 
și întreprinderi astfel ca aces
tea să dea un sprijin mai marie 
în extinderea metodelor avan 
sate și în ridicarea cunoștin
țelor tehnice ale muncitorilor.

Conferința a ales delegați 
pentru conferința națională a 
inginerilor și tehnicienilor.

Vineri, după-amiază, a avut 
loc la Petroșani conferința lo
cală a inginerilor și tehnicie
nilor. La lucrările conferinței 
au participat delegați ai ingi
nerilor și tehnicienilor din în
treprinderile și șantierele Văii 
Jiului, desemnați în adunările 
generale și conferințele sindi
catelor. Au participat, de ase
menea, tov. Ghioancă Victor, 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid, Gall loan, 
membru al Biroului executiv 
al Consiliului regional al sin
dicatelor. Momeu Samoilă, pre
ședintele Consiliului local al 
sindicatelor.

Pe marginea referatului pre
zentat de tov. ing. Roman Pe
tru, director tehnic al C.C.V.J., 
privind activitatea obștească a 
inginerilor și tehnicienilor, de-
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a arătat că „are un tempera
ment artistic înnăscut, e mu
zical și degajat in scenă".

Interpreții celorlalte roluri: 
Doina Marcu (Flora), Elena 
popescu (Annina), Constantin 
Borta (Gastone), Iosif Cutea- 
nu (Baronul Duphol), Vasile 
Tcaciuc (Doctorul GrenviHe) 
și Anton Budiu (Marchizul 
d'Obigny) și-au adus din plin 
contribuția, în limitele rolu
rilor, la reușita unui spectacol 
de calitate.

Legat de conducerea muzi
cală (P. Ciorgoveanu) trebuie 
să arătăm că eforturile depu
se și-au arătat roadele. S-a iz
butit să se creeze unitatea atit 
de necesară între orchestră și 
scenă, asamblîndu-se armonios 
atît corul ca și vocile soliști
lor cu instrumentele. P. Cior
goveanu a dovedit multă sen
sibilitate și finețe, indepli- 
nindu-și cu succes dificila sar
cină de dirijor. S-ar putea a- 
răta unele neajunsuri ce exis
tă încă in privința omogeni
zării orchestrei. In care, pe a- 
locuri, unele instrumente par 
a fi insuficient armonizate cu 
ansamblul.

Cum intenția n-a fost aceea 
de a face o cronică amplă a- 
supra 
aceste 
faptul 
torltă 
succes 
tor — 
opere
bui consolidat. Greutățile ine
rente începutului fiind învin
se, primind un ajutor mal 
substanțial din partea celor
lalte instituții de cultură, se 
vor crea condiții optime pen
tru o activitate muzicală mult 
mai bogată.

VICTOR FtfLESI
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dar mai ales dr. 
Nicolae Scărlă- 
toiu, care a do
vedit mult elan și 

care 
ta
in

sensibilitate și Viorel Moțoc 
are un temperament artistic 
născut, e muzical și degajat 
scenă.

Pe baza celor ce-am văzut, 
afirma cu certitudine că în Valea 
Jiului sînt oondiții pentru dez
voltarea vieții muzicale, pentru 
montarea unor noi spectacole va
loroase.

Vam ruga să împărtășiți citi
torilor noștri citeva fapte din ac
tivitatea

După 
brățișat 
pe care 
lungul anilor. Dintre acestea am 
interpretat rolul Violettei din 
„Traviata", apoi rolurile titulare 
din „Lucia de Lammermoor" și 
„Lakmee", pe care le-am îndrăgit. 
Mai ales în rolul Violetei, una din 
cele ma; grele creații pentru so
prane, cînt cu multă trăire, reușind 
să mă identific pe de-â-ntregul cu 
personajul.

Am cintat pe scenele din Mos
cova, Leningrad, Budapesta, So
fia, Praga și alte orașe, făcînd 
cunoștința unor mari actori so
vietici, maghiari etc.

Am interpretat rolul Liubei din 
opera modernă „Tînăra Gardă", 
pentru care mi s-a conferit dis
tincția de Laureată a Premiului 
de Stat, iar drept apreciere pen
tru îndelungata activitate artis
tică mi s-a conferit titlul de ar
tistă emerită.

Vreau să subliniez că pe lîngă 
activitatea ce o desfășor, îmi face 
o deosebită plăcere să ajut for
mațiile de amatori, cântînd în ca
drul lor. Am cintat la Orăștie 
in opereta „Ana Lugoj ana" pre
cum și alături de alte formații, 
dorind cu toată căldura să fiu 
o animatoare a mișcării artistice 
de amatori

©-----------------

Examenul de maturitate

prim solistă a 
Cluj, a răspuns 
legate de ac-

pot

dvs. artistică ?
ce am debutat, am im- 
cîteva roluri de operă 
le-am cântat apoi de-a spectacolului, încheiem 

rinduri prin a sublinia 
că s-a repurtat — da- 
muncii depuse — un 

remarcabil, care în vii- 
prin montarea unei noi 
sau operete — va tre-

FILMUL SĂPTĂMÎNII

„1 N T O A R C
Incepind de miine 9 iulie a.c. 

pe ecrană 
Noiembrie* 
filmul „Intoacce-te", o producție 
a studiourilor bulgare.

Filmul „Intoarce-te" înfățișează 
un foarte delicat aspect din viața 
de familie.

Soții Petrov s-au căsătorit din 
dragoste. El este scriitor, iar ea 
actriță de teatru. Amîndoi desfă
șoară cu pasiuae o activitate bo
gată, frumoasă. Au și o fetiță in
teligentă și drăguță.

Nimic au pare să poată tulbu
ra fericirea acestei familii-

cinematografului j,7 
din Petroșani va rula

Și totuși iată-i pe cei doi soți 
de*părțindu-se.

Filmul „Intoarce-te" vorbește 
despre dragostea profundă în o- 
poziței cu tentațiile trecătoarei 
despre simțul de răspundere opus 
ușurinței cu 
propria lor 
manilor de

Instructiv
matica sa, filmul „Intoarce-te" 
te totodată antrenant prin —*- 
tățile sale regizorale, prin ima
gine și interpretare remarcabilă.

care unii se joacă cu 
soartă și cu viața oa- 
care sînt legați.
și interesant prin te-

muzicale. E îmbucurător 
acest colț de țară o mină 
meni a încercat această 
temerară, izbutind să facă 
cută unui mare număr de spec
tatori opera. Munca desfășurată 
de colectivul de aici este deosebit 
de semnificativă dacă ținem sea
ma de faptul că este vorba de o 
operă de finețe, pretențioasă. O 
remarcă deosebită merită corul 
care, în adevăratul sens al cuvin
te lui, a fost ridicat 
nui cor de operă.

Toți

Cartea
----------- 0---------------—

prieten al tineretului
Biblioteca ceferiștilor din Pe

troșani desfășoară o bogată acti
vitate. In fiecare seară aici întil- 
nești numeroși ceferiști, tineri și 
vîrstnici, care vin să citească, să 
consulte colecții de ziare și re-

ia nivelul u-

interpreții merită laude.

care au trecut, au fost 
emoții pentru absolvenții

Zilele 
pline de 
claselor a Xl-a de la zi și cursu
rile serale- E și normal. Aveau 
de susținut un examen în care 
aveau de demonstrat hărnicia, ca
pacitatea și voința lor de muncă, 
cunoștințele acumulate de-a lun
gul a patru ani de studiu. Acum 
examenele sînt pe sfîrșite. O parte 
dintre elevi vor continua studiile 
în învățămîntul superior de unde 
k vor întoarce cu o calificare su-

De pc acum se pot aprecia re
zultatele bune obținute la exame- 
tul de maturitate a absolvenților 
școlilor serale din Petroșani, Lu- 
peni și Lonea, unde procentul de 
reușiți este destul de mare.

Rezultate bune au obținut pînă 
în prezent și absolvenții școlilor 
medii la zi, remareîndu-se în mod 
special elevi, Școlii medii mixte 
din Petroșani care au dat răs
punsuri frumoase, dovedind că 
posedă o bună pregătire și cunoș
tințe multilaterale.

Lăcătușul Farkaș Petru de la Uzina de reparat utilaj mi
nier Petroșani obține lunar de pășiri de plan cuprinse între 
40—50 la sută. Recent, el s-a angajat să ridice la nivelul 
calificării sale și pe utemistul Kalman Otto. După cum se 
vede In clișeu, sarcina asumată nu e deloc neglijată.

1
viste care le stau in permanență 
la dispoziție sau să împrumute 
cărți, să participe la concursuri 
ghicitoare și alte manifestări 
se organizează cu regularitate 
către colectivul bibliotecii.

Astfel, în primele 6 luni 
acestui an au fost înregistrați 
cartoteci un număr de 450 cititori, 
care au citit 4.300 cărți. Biblio
teca este înzestrată in momentul 
de față cu un fond de cărți de 
8174 volume care, in ultimul timp, 
a fost îmbogățit cu încă 208 volu
me noi. Printre cei mai buni ci
titori ai bibliotecii amintim pe u- 
temiști Cîrjoi loan, 
Irimie Anton, 
ghici Vasilica, 
Jecan Viorel.

Un aport la 
cii l-a adus și 
ză U.T.M. din cadrul

îndrumă tineretul zi de zi 
bibliotecă și popularizează 
mai interesante cărți. Colec* 
bibliotecii s-a preocupat, de

ce 
de

ale
ia

Buto Mihai, 
Dobre Ioan, Dră- 
Cincora Pavel și

activitatea bibliote- 
organizația de ba- 

stației

tivul
asemenea, de înscrierea a cât mai 
mulți tineri in concursul literar 
„Iubiți cartea" reușind să obțină 
participarea a 50 tineri din care 
22 au trecut de curînd la exame
nul acestui concurs primind insigna 
de „Prieten a! cărții". Printre noii 
purtători ai acestei insigne amin
tim pe tinerii Chetroiu Vasile 
Alexandrescu Dumitru și Mare 
Vasile.

C. 1OAN
corespondent
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\Mîine se deschide la Moscova'! Coilff restll mondial 
pentru dezarmare generala și paee
Omenirea năzuiește de veacuri 

spre o lume fără arme
Avantajele economice $i sociale 

ale dezarmării
Luni se deschide la Mosco

va Congresul mondial pentru 
dezarmare generală și pace, 
eveniment istoric în mișcarea 
mondială pentru pace.

Problemele care vor fi dis
cutate de Congres sînt strîns 
legate de cele mal bune spe
ranțe ale oamenilor de pe în
treg globul pămîntesc, de în
crederea lor în viitor, exprimă 
hotărîrea lor de nezdruncinat 
de a apăra cauza păcii.

Adunarea reprezentanților 
mișcării pentru pace din țara 
noastră care a avut loc în luna 
iunie și-a exprimat deplina a- 
deziune față de scopurile pen
tru care a fost convocat Con
gresul mondial, și anume, o 
largă dezbatere a problemei 
dezarmării generale și totale, 
unirea eforturilor tuturor oa
menilor cinstiți de pe glob în 
scopul apărării păcii.

In succesul acestei bătălii 
pașnice, nemaicunoscută în is
torie, poporul romîn aduce o 
contribuție de seamă prin 
munca pașnică ce o depune pe 

ynarele șantier de construcție 
patriei noastre.

Politica externă a țării noas
tre exprimă interesele poporu
lui romîn. este pusă în slujba 
mărețelor idealuri ale păcii și 
prieteniei între popoarele lu
mii. Aceste idealuri își găsesc 
concretizarea în actele de po
litică externă ale guvernului 
Republicii Populare Romine 
urmărind rezolvarea prin tra
tative a problemelor litigioase 
și găsirea unor căi de înțele
gere între Răsărit și Apus.

Omenirea năzuiește de vea
curi spre o lume fără arme și 
fără războaie. Acest vis mile
nar poate deveni azi realitate 
prin dezarmarea generală și 
totală spre care aspiră milioa
ne și milioane de locuitori ai 
planetei noastre. Poporul ro

mîn și-a manifestat atașamen- 
său deplin față de această 

năzuință nobilă a întregii o- 
meniri exprimîndu-și sprijinul 

► față de propunerile de dezar
mare generală și totală pre
zentate de Uniunea Sovietică 
și față de inițiativele țării 
noastre în această problemă. 
La O.N.U., la conferința de la 
Geneva a celor 18 state, ca și 
în alte foruri internaționale 
delegații R. p, Romine, man
datari ai voinței de pace a po
porului nostru, își aduc contri
buția la rezolvarea problemei 
dezarmării.

Politicii de coexistență paș-

nică, planurilor de dezarmare 
generală și totală li se opun 
acele cercuri politice, economi
ce și militare interesate în 
războiul cald și rece.

Opinia publică din întreaga 
lume este indignată de noua 
serie de experiențe nucleare 
americane și care au început 
in timpul cînd se depuneau 
eforturi la Geneva pentru a se 
realiza o înțelegere în proble
ma dezarmării. Experiențele 
nucleare la mare altitudine 
sint o sfidare la adresa secu
rității omenirii, punînd in pri
mejdie sănătatea a 
de oameni.

Tocmai de aceea 
necesară ca oricînd 
rîndurilor noastre în 
buie să-și găsească
om iubitor de pace de pe pla
neta noastră, lupta activă, 
fermă pentru demascarea ce

lor care vor să arunce 
rea într-un îngrozitor 
atomic.

Măreața adunare a
zentanților popoarelor — Con
gresul mondial pentru 
mare generală și pace 
constitui un moment de 
sebită însemnătate spre
largă mobilizare a forțelor pă
cii pentru atingerea cit mai 
grabnică a țelului scump ome
nirii : o lume ferită de coșma
rul amenințării atomice.

milioane

este mai 
lărgirea 

care tre- 
loc orice

omeni - 
război

repre-

dezar- 
— va 
o deo- 
o mai

• Potrivit datelor disponibile, 
cheltuielile militate se ridică in 
întreaga lume la aproape 120 
miliarde dolari in fiecare an. A- 
ceastă cifră echivalează cu aproxi
mativ 8 sau 9 la sută din pro
ducția mondială anuală a tuturor 
bunurilor și serviciilor ; ea repre
zintă cel puțin două treimi din 
valoarea monetară a venitului na
țional global al tuturor țărilor slab 
dezvoltate.

• ...In țările slab dezvoltate, 
există 150 milioane de familii 

care au nevoie de locuințe cores
punzătoare... In Canada fi in Sta
tele Unite, numărul paturilor din 
spitale care ar mai fi necesar a 
fost evaluat la un sfert suu ju
mătate din numărul actual.

• ...Dezarmarea ar face de ase
menea posibilă întreprinderea u- 
nor acțiuni comune internaționale 
și mai mărețe, și anume folosirea 
energiei atomice în scopuri pașni
ce, cercetări ale spațiului cosmic, 
explorarea Arcticei și Antarcticei 
pentru binele omenirii și realiza
rea unor proiecte de schimbare a 
climei în regiuni vaste ale lumii.

• ...in Regatul Unit, cheltuie
lile militare directe sint egale cu 
aproape 2 cincimi din totalul su
melor consacrate cercetărilor știin
țifice. Aproximativ jumătate din 
totalul acțiunilor de cercetări 
științifice din Statele Unite sint 
finanțate de bugetul militar... De 
fapt, unul dintre motivele princi
pale ale folosirii încă insuficiente 
a cercetărilor științifice în nume
roase sectoare civile îl constituie 
lipsa de personal cu o calificare 
înaltă și mobilizarea acestuia pen
tru nevoile militare...

O LUME FĂRĂ BOMBE"

conferința 
propuneri 

rezolvarea 
exprimînd

8
8
8
8

>>
Participînd în calitate de cores, 

pondent al Agerpres la conferin
ța de la Accra cunoscută sub 
numele de „O lume fără bom
be", am avut ocazia să discut 
cu unii delegați despre proble
mele dezarmării și păcii.

Lelio Basso, membru al parla
mentului italian, mi~a declarat că 
rezoluțiile adoptate de 
de la Accra cuprind 
constructive pentru 
problemei dezarmării,
părerea că pentru traducerea lor 
in fapt este necesar ca aceste re
zoluții să se bucure de o largă 
răspîndire și publicitate, deoarece 
numai prin însușirea lor de către 
mase ele pot deveni tntr-adevăr 
eficiente și utile.

Un alt delegat la conferință, 
dr. Gikonyo Kiano, fost ministru 
al comerțului și industriei din 
Kenya, a declarat că popoarele 
africane trebuie să-și intensifice 
lupta împotriva bazelor militare
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ale puterilor colonialiste care se 
mai află încă pe teritoriul Afri
cii. Existența acestora, precum și 
efectuarea unor experiențe termo
nucleare în Sahara, constituie o 
gravă primejdie pentru pacea 
mondială fi totodată o amenin
țare directă împotriva mișcării de 
eliberare a popoarelor africane de 
sub dominația colonialismului fi 
neocolortialismului.

D-na Savitri Nigam, membră 
a parlamentului indian fi secre
tară a Partidului Congresului, 
mi-a declarat că femeile din In
dia sint adine ingrijorate de rit
mul accelerat al cursei înarmări
lor fi că pentru succesul luptei £ 
in favoarea dezarmării, organiza
țiile de femei din întreaga lume 
trebuie să ajungă la o coordonare 
mai unitară a activității lor, ac
tivități ce au drept scop lupta 
pentru pace și dezarmare.

MIRCEA DIMITRIU
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Pionierii ghanezi salută sosirea delegațiilor la Conferința 
„O lume fără bombe". Pe pancartele lor scrie: ..Nu războiu
lui", „Opriți experiențele atom, ice", „O să acționăm în favoa
rea păcii".

-----------------0-------------- -

Cea mai reprezentativă adunare
Oamenii de pe întreaga noas

tră planetă așteaptă cu spe
ranță și emoție ziua de 9 iu
lie, cind la Moscova se va des
chide Congresul mondial pen
tru dezarmare generală și pace.

Opinia publică din Întreaga 
lume se pregătește intens pen
tru Congres: la Secretariatul 
Comitetului Congresului mon
dial s-a aflat că urmează să 
sosească la Moscova delegații 
din 120 țări.

Multe delegații au sosit la 
Moscova, iar altele se află in 
drum. Uriașa importanță pe 
care o acordă opinia publică 
mondială apropiatului congres 
este ilustrată și de faptul că 
delegațiile au un caracter larg 
reprezentativ, sint alcătuite din 
personalități politice șl frun
tași ai vieții publice ale căror 
nume sint binecunoscute

Delegația braziliană este al
cătuită din 100 de persoane, 
printre care ambasadorul Al
varo Lins, Aurelio Buarque de 
Holanda, membru al Acade
miei de literatură, arhitectul 
Lucio Costa, autorul proiectu
lui orașului Brasilia, generalul 
Enrique Oest, pictorul Dl Câ- 
valoanti șl mulțl alți repre
zentanți ai opiniei publice bra
ziliene.

Delegația franceză va fi al
cătuită din aproximativ 100 de 
persoane printre care: fostul 
ministru Pierre Cot, R. W. 
Thorp, președintele Asociației 
Naționale a avocaților, senato
rul Raymond Guyot, scriito
rul Jean Paul Sartre șl mulți 
alții.

Delegația greacă va număra 
20 de membri printre care: 
Arghlropoulos Pericles, fost 
ministru al afacerilor externe, 
Kolliva Thalis, președintele 
Comitetului grec pentru apă

rarea drepturilor omului, poe
tul Varnalis Kostas, laureat 
al Premiului Lenin, A. Philipp, 
vice-președinte al Asociației 
avocaților, precum și ziariști 
și reprezentanți ai diferitelor 
organizații obștești.

Delegația japoneză care se 
află deja la Moscova are 110 
membri. Printre ei se află re
prezentanți ai Consiliului na
țional japonez, pentru interzi
cerea armelor atomice și cu 
hidrogen în friinte cu preșe
dintele consiliului Kaoru Ya- 
sui,

Pe adresa Secretariatului 
Comitetului Congresului so
sesc din întreaga lume mesaje, 
scrisori și saluturi, adoptate 
in cadrul adunărilor, conferin
țelor și congreselor.

Aceste mesaje semnate de 
oameni de diferite concepții 
sint pătrunse de un singur gînd 
comun — acela de a se lichida 
războiul din viata societății, 
de a se obține dezarmarea ge
nerală și totală, de a se instau
ra pacea pe planeta noasttă.
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Noua clădire din incinta Kremlinului unde va avea loc deschiderea Congresului mon dial pentru dezarmare gene- 
■aee.

In sprijinul
Congresului

* JOHN BERNAL, președin
tele executiv al Prezidiului Con
siliului Mondial al Păcii : Sînt 
convins că Congresul de la Mos
cova va fi un eveniment care va 
exercita o uriașă influență pozi
tivă asupra actualelor tratative cu 
privire la dezarmare. Sînt con
vins că vom fi cu toții conțtienți 
de marea răspundere ce ne revi
ne.

• BERTRAND RUSSEL, Lau
reat al premiului Nobel : Sînt 
convins că mișcarea pentru de
zarmare nucleară se va dezvolta 
și va căpăta o forță irezistibilă. 
Eu și membrii „Comitetului celor 
100" care luptă pentru dezarmare, 
considerăm ca o datorie a noas
tră să facem cunoscută tuturor 
oamenilor primejdia distrugerii 
nucleare care îi amenință. Toc
mai de aceea, noi am hotărît să 
pa-ticipăm la Congresul de la 
Moscova.

; • CYRUS EATON, cunoscut
I industriaș american : Una din 

premisele cele mai importante 
ale păcii este comerțul. Sînt pro
fund convins că Statele Unite vor 
recunoaște într-un viitor apropiat 
avantajele extinderii comerțului cu 
țările socialiste din Europa fi

Asia. Nu este suficient numai să 
dorești pacea și să vorbești des
pre ea. A venit timpul ca po-

> poarele lumii să fie pregătite 
5 pentru mari transformări care tre- 
J buie să intervină în conștiința u-
> nor oameni și a unor națiuni în-
< tregi.



ȘTIRI DE PESTE HOTARE
Convocarea celui 

de-al XIV-lea Congres 
al P. C. din Mexic

MEXICO 7 (Agerpres).
După cum relatează ziarul „La 

Voz de Mexico", luna trecută a 
avut loc o plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Mexic. Plenara a discutat și a- 
probat proiectul notdui program 
al partidului și a botărît să con
voace cel de-al XIV-lea Congres 
național al Partidului Comunist 
din Mexic. Pe ordinea de zi a Con
gresului vor figura următoarei! 
puncte :

Raportul cu privire la activita
tea Comitetului Central, discuta
rea proiectului de program al par
tidului, modificarea statutului par
tidului, alegerea Comitetului Cen
tral.

1

U Thant

O acțiune utilă
LONDRA 7 (Agerpres).
Ce credeți despre Congresul 

Mondial pentru dezarmare gene
rală și pace, care va avea loc la 
Moscova ?“ — această întrebare 
a fost pusă de corespondentul a- 
genției TASS lui U Thant, secre
tar general provizoriu al O.N.U., 
cu prilejul întîlnirii pe care aces
ta a avut-o la Londra cu mem
bri ai Asociației ziariștilor străini-

„Nu am luat parte la pregăti • 
rea acestui congres, a declarat U 
Thant, și nu sînt informat despre 
el decit din știrile apărute în pre
să. Salut însă toate acțiunile de 
acest fel, indiferent unde s-ar or
ganiza ele și cine le-ar iniția. So 
cotesc că ele sînt utile și duc la 
întărirea păcii".

Lucrările Consiliului 
economic și social al O.N.U.

GENEVA 7 (Agerpres). — 
Consiliul economic și social al

O.N.U. a început discutarea „Ra
portului cu privire la activitatea 
comisiilor economice regionale".

Reprezentantul Uniunii Sovietice 
a precizat poziția delegației sovie
tice în această problemă, subli
niind necesitatea de a se intensifi
ca activitatea utilă a comisiilor e- 
conomice regionale atît în inte
resul tuturor regiunilor corespun
zătoare, cît și în interesul colabo
rării internaționale.

El a formulat, de 
unele considerente cu 
activitatea comisiei
O.N.U. pentru Europa. In nume
le delegației sovietice el a protes
tat împotriva discriminării inad
misibile, practicată față de Repu
blica Democrată Germană, care, 
contrar tuturor normelor dreptu
lui internațional și dreptății, 
lipsită de posibilitatea de a 
ticipa la activitatea comisiei 
nomice.

asemenea, 
privire la 
economice
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Secesioniștii katanghezi acționează 
împotriva restabilirii unității țării

LEOPOLDVILLE 7 (Agerpres).
După întreruperea convorbirilor i 

Adoula Chombe secesioniștii ka- ■ 
tanghezi acționează cu tot mai 
multă insolență împotriva restab' i 
lirii unității Congoului. i

Comandamentul armatei națio- l 
nale congoleze a anunțat că la 5 1
iulie o companie a jandarmeriei 
katangheze a atacat un batalion 
al trupelor congoleze la Kaseya, în . 
nordul Katangăi. In cursul ciocni
rii a fost ucis un mercenar și au 
fost capturate mai multe arme.

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

Criza de guvern din Brazilia

In același timp o delegație ka- 
tangheză condusă de „ministrul de 
externe" Kimba a plecat în Eu
ropa pentru a obține reînnoirea 
sprijinului acordat secesioniștilor 
de către colonialiștii europeni. La 
Bruxelles, Kimba a declarat fățiș 
că Chombe nu va accepta nici un 
fel de asociere cu restul Congoului 
dacă ea nu s-ar baza pe un pre - 
tins drept la „autodeterminare" 
al clicii sale.

De la Bruxelles delegația ka 
tangheză urmează să plece la Lon
dra

este 
par- 
eco-

Delegația sovietică a cerut, de 
asemenea, ca comisia economică 
să acorde mai multă atenție as
pectelor economice și sociale ale 
unor probleme internaționale de 
cea mai mare importanță, ca pro
blema dezarmării și a lichidării 
colonialismului.

După ce a scos ân evidență ne
cesitatea de a se dezvolta pe mai 
departe colaborarea tehnico-știin- 
țifică reciproc avantajoasă, repre
zentantul sovietic a declarat că 
U.R.S.S. s-a pronunțat și va con
tinua să se pronunțe pentru ridi
carea rolului comisiei economice 
în colaborarea economică a state
lor pe plan general european, în 
asigurarea coexistenței pașnice în
tre state-

Reprezentantul U.R.S.S. a spri
jinit hotărîrîle celei de-a 6-a se
siuni a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Africa cu privire la exclu
derea Portugaliei, Spaniei și Re
publicii sud-africane, din această 
comisie.

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

întreprinderea l? tonstroclii 
si montaje miniere 

cu sediul în Petroșani, 
str. M. Eminescu nr. 17 

ANGAJEAZĂ IMEDIAT :
— doi tehnicieni I 

normatori,
— doi afașamenfiști
— un maistru.
Salarizarea între 1100- 

1500 lei.
Solicitanții se vor pre

zenta la direcțiunea în
treprinderii, serviciul ca
dre.

Angajații vor beneficia 
de prevederile H.C.M. nr. 
1683 din 1957 (locuință, 
cărbuni).

t
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i■

ÂNUNT
O. C. L. Produse 

dusfriale Petroșani 
feră spre vînzare 
matorilor un autotu
rism marca „Ford-Ei 
fel" 27 C. P.

in
O“
a-
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Adenauer a fost primit cu ostilitate 
de populația orașului Rouen

BRASILIA 7 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

ce Presse, în seara zilei de 
lie, președintele Braziliei 
Goulart a avut o întrevedere cu
reprezentanți ai Partidului social
democrat, din care face parte Oli-

Fran- 
6 iu-
Joao

• O frîntură din tragedia
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populației sud-coreene \
SEUL 7 (Agerpres).
Rubrica faptelor diverse din 

ziarele sud-coreene începe să se
mene tot mai nudt cu o rubrică 
mortuară. 'Numărul sinuciderilor 
crește într-un ritm amețitor. 
Dar reporterii „de scandal1' nu 
au motive să fie saiisfăcuți. A- 
ceste sinucideri nu au în ele ni
mic senzațional sau enigmatic.

In dimineața Z‘lei de 4 iulie, 
de pildă, șomerul Cbang Byung 
Rin din Seul și-a luat cele două 
fetițe — una în vîrstă de patru 
ani și cealaltă în vîrstă de patru 
luni, s-a dus cu ele într-o pă
durice de la marginea orașului 
și, după ce le-a înjunghiat, s-a 
sinucis. Motivul : nu mai avea 
ce să le dea să măriince /

Șirul unor asemenea sinucideri 
de un tragism cutremurător este 
nesfîrșit. Ele nu se limitează nici
decum la Seul. Muncitorul Pak 
Heung Su din provincia Cholla de 
sud a încercat să se sinucidă îm
preună cu alți trei membri ai fa
miliei sale. Motivul: erau puși 
în imposibilitate de a~și cîșttga 
existența.

După cum se vede, majorita 
tea acestor „fapte diverse*' au o 
cauză comună. Dictatura juntei 
militare îmbinată cu aservirea to
tală a economiei țării capitalurilor 
străine, cu concurența și jaful mo
nopolurilor americane au creat în 
această țară o situație dezastruoa
să. După cum se vede cei peste 
șase milioane de șomeri din Co
reea de sud nu găsesc altă ieși
te din situația lor decît recurgînd 
la cel mai disperat și tragic mij- 

' ioc de a scăpa de foamete și mi
zerie
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veira Brito, însărcinat ieri de pre
ședinte cu formarea noului guvern. 
La această întrevedere potrivit a- 
genției, s-au trasat principalele 
linii ale unui program de guver
nământ adaptat actualelor condi
ții din țară.

Pe de altă parte, intr-un apel 
difuzat de agenția oficială de in
formații a Braziliei, președintele 
Joao Goulart cere șefilor partide
lor politice, să depună eforturi 
pentru rezolvarea rapidă a crizei 
din țară și declară că Brazilia are 
nevoie de reforme profunde și ur
gente pentru a-și relua viața nor
mală. „Interesele pur personale, 
se spune în apel, oricare ar fi ele, 
trebuie în prezent să treacă în 
urma intereselor poporului și na
țiunii". Joao Goulart declară că 
dorește „să se găsească cea mai 
bună soluție în cel mai scurt 
timp"; intrucit țara are nevoie de 
calm și liniște.

PARIS 7 (Agerpres).
La 6 iulie cancelarul vest-ger- 

fflan Adenauer a părăsit Parisul 
plecînd într-o călătorie prin Fran
ța. Prima etapă a acestei călătorii 
a fost orașul Rouen. îndată ce A- 
denauer a ieșit din vagonul său, 
mulțimea adunată la gară, l-a în 
timpinat cu exclamații : „Jos alian ■ 
ța cu militarismul german !“. După 
cum anunță agenția Union Fran- 
caise d’Information (U.F.I.), popu
lația orașului Rouen a organizat

Lupta de eliberare
LUANDA 7 (Agerpres).
Lupta poporului angolez pentru 

independență continuă. După cum 
anunță 
rimele 
golezi 
armate 
ale trupelor coloniale portugheze 
și provocîndu-le pierderi însem
nate.

Patrioții angolezi au atacat o 
subunitate care păzea un pod de 
pe rîul Calambinga. Numai trei 
soldați portughezi mai rămăseseră 
în viață cînd au sosit trupele co
loniale de întărire, 
de localitatea Zalala 
ciocnire armată care 
zile. Portughezii au

agențiile de presă, in ul- 
trei săptămîni patrioții an- 
și-au intensificat acțiunile 
atacind numeroase posturi

o manifestație ostilă și în centrul 
orașului. Polițiștii au împrăștiat 
pe participanții la manifestație.

In curînd s-a aflat că Adenauer 
intenționează să reducă întrucîtva 
itinerariul său, ajtiulînd vizitarea o- 
rașului Beauvais. Explicația ofi
cială : „Cancelarul este obosit". 
Corespondentul U.F.I. este însă de 
părere că la aceasta a contribuit 
nemulțumirea francezilor, pe care 
cancelarul a avut posibilitatea săcancelarul a ajut posibilitatea 
o constate la Paris și Rouen.

0-----------------

din Angola continuă
viația de bombardament. In re
giunea Șerra de Carmanga patrio
ții angolezi 
portugheză 
fectueze un

au atacat o patrulă 
care intenționa să e- 
„raid de curățire".
_=©=_

din irianui de vest

I

In apropiere 
s-a produs o 
a durat trei 
recurs la a-

Cuvîntarea lui Fidel Castro

Partizanii
își consolidează pozițiile

DJAKARTA 7 (Agerpres).
Agenția indoneziană P.I.A. trans

mite că partizanii din Irianul de 
vest își consolidează pozițiile și 
se pregătesc pentru o ofensivă în 
direcția capitalei teritoriului, Kota- 
baru 
zează 
ajuns 
tuată 
tală.
din împrejurimile capitalei se află 
practic sub controlul partizanilor.

(Holandia). Agenția preci- 
că unitățile de partizani au 

în regiunea Dernta si
la 70 kilometri de capi- 

Satele și centrele populate
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Prefuî de vînzare 
este de 15.000 lei.

Doritorii pot vedea 
autoturismul zilnic în
tre orele 10-12 în loca
lul magazinului „Con
signația" din cartierul 
Dimitrov.
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CITIȚI și RASPÎNDIȚI 
„STEAGUL ROȘU" 

Pentru a primi ziarul cu 
regularitate, faceți abona
mente pe termen lung.
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HAVANA 7 (Agerpres). - 
TASS transmite :

La 6 iulie locuitorii capitalei 
cubane au condus într-un cadru 
festiv spre patrie pe tinerii spe
cialiști agricoli sovietici care au 
lucrat peste un an în Cuba, pre
cum și pe delegații tineretului cu
ban la cel de-al VHI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Studen
ților. împreună cu ei pe bordul 
motonavei sovietice „Gruzia" au 
plecat spre Helsinki delegațiile de 
tineret din mai multe țări latino- 
americane.

La mitingul care a avut loc în 
port au luat cuvîntul reprezentanți 
ai Comitetului național cuban de 
pregătire pentru festival, reprezen
tanți ai tinerilor specialiști agri
coli sovietici și delegați ai tine
retului latino-american.

La miting a rostit o amplă 
vintare Fidel Castro, primul 
nistru al Cubei.

Ziua de astăzi; a spus el;
deosebit de importantă pentru noi 
toți ți mai ca seamă pentru tină

cu- 
mi-

este

ra generație, pentru voi, viitorii 
lucrători ai patriei socialiste. Mul
țumim tinerilor specialiști agricoli 
sovietici care au lucrat în Cuba 
mai bine de un an, departe de 
patrie și de familiile lor și ne-au 
împărtășit experiența lor valoroa
să. împreună cu ei conducem pe 
delegații tineretului cuban și ai 
tineretului mai multor țări latino- 
americane la cel de-al VIII-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților de la Helsinki.

Tineretul nostru, a spus Fidel 
Castro, a trimis la festival pe re
prezentanții lui cei mai buni care 
prin meritele lor în muncă, prin 
succesele la învățătură și-au cu
cerit dreptul de a reprezenta ti
neretul nostru, poporul nostru, ța
ra noastră la festivalul mondial. 
Tineretul nostru a jucat și va juca 
un rol uriaș în revoluție. Tineretul 
este ziua de mîine a patriei noas
tre. El constituie acea forță cate 
va continua revoluția noastră și 
nu se va opri în fața nici unui ob
stacol.

PROGRAM DE RADIO
9 iulie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul ziarului Scînteia, 
7,10 Mici piese de estradă, 8,30 
Orchestre și instrumentiști de mu
zică ușoară, 9,00 Tinerețea ne e 
dragă, 10,08 Muzică de estradă, 
10,30 Lucrări simfonice de 
pozitori 
Arii și 
Muzică 
Melodii 
minorităților naționale, 13,10 Con
cert de prînz, 14,30 Cîntă or
chestra de muziqă populară a Fi
larmonicii de Stat din Cluj, 16,15 
Vorbește Moscova !, 17,15 „Tine
retul lumii luptă pentru pace", 
18,00 Buchet de melodii. In pro
gram muzică de estradă, 19,20 
Cîntece, 20,15 Muzică populară 
romînească interpretată de sextetul 
vocal „Perinița", 20,55 Tineri in
terpret la microfon, 21,25 C.u 
cîntecul și jocul prin lumea întrea
gă, 23,15 Concert de muzică ușoa
ră. PROGRAMUL II. 12,15 Pro-

din Timișoara, 
duete din operete, 
ușoară românească, 
populare romînești

corn
ii,03 
12,00
12,30 

și ale

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani; Stt. Republicii nt. 56 Tel. interurban 322, automat 269.

rapsodii, 13,00 Cîntece 
din țări socialiste, 13,22

gram de 
populare
Concert de muzică ușoară, 14,30 
Muzică de estradă, 15,30 Cu cîn- 
tecul și jocul de-a lungul Oltului,
16.30 Pagini orchestrale din opere, 
17,00 Muzică ușoară, 18,05 Mu
zică simfonică cerută de acultă- 
tori, 19,00 Din comoara folcloru
lui nostru, 20,45 Jocuri populare 
romînești, 21,15 Program de cîn
tece sovietice de luptă pentru pace, 
22,00 Mari cîntăreți de operă,
22.30 Concert de muzică ușoară.

CINEMATOGRAFE
9 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Intoarce-te ; Al. Sabia: Bătrînul 
și marea ; PETRILA : Trucul u- 
nui actor ; ANINOASA : Nu ta 
lăsa niciodată ; VULCAN : Rap| 
sodia ucraineană; URI CÂNI: Pro
logul rezistenței.
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