
Proletari din toate țările, uniți-vă!
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In concediu de odihnă la munte 

și la mane
luni ale acestui an 
peste 2.500 de sa- 
lariați din între
prinderile și insti
tuțiile Văii Jiului 
au fost trimiși de 
sindicate în sta
țiunile balneo-cli
materice pentru a
----------- ©-----------

In fiecare an mii 
de oameni ai mun
cii din localitățile 
Văii Jiului își pe
trec concediul de 
odihnă în diferite 
stațiuni balneo
climaterice din ța
ră. In primele 6

Zilele trecute, la Petrila s-a deschis un restaurant nou pen
tru oamenii muncii de aici.

Elegant, modern. strălucind de curățenie, luminos, așa a- 
rată noul restaurant al petrilen flor care poartă numele de 
„Transilvania".

IN CLIȘEU : Un aspect din interiorul noului restaurant 
din Petrila.Pe șantierul I.

Cu planul depășit
Muncitorii, tehnicienii și in

ginerii de pe șantierul LC.F. 
Cheia Jieț obțin in activitatea 
tor rezultate bune. Folosind 
,*■ pim la lucrările de dru- 
Wfri «tfiaje din dotare și lu- 
Wm eșalonat. brigăzile con- 
■MaaMMar *■ reușit să depă- 
*aaae* ptanl pe primul se- 
aaescra dto acest aa eu 11 la 
■Kă- S-sa < ride ați> f muncite-

R
■ RM economii

de i 
zarea

J Printre inovațiile valoroa
• numără „Modificarea acți>
• scbiptd:d“ 'autor Catrroț Auțus- 
î care a redus consumul de e~
• nergie electrică la insiio&rea ds~ 
I tului de cărbune cu 10 la sută fi
• „Dispozitiv de curățire automată
• a cupelor de e’.evatoP' (rezolvată 
J de Hogb losif) care sporește de-
• bitul de lucru la elevatoare, aduce
• economii, reduce efortul fizic și
• asigură condiții corespunzătoare 
I zZbi punct de vedere al N.T.S.
. Economiile post calculate se ri-
• dică la suma de peste 80.000 lei.
• Perfecționări și inovații valo-
• roase au făcut și tovarășii Flores-
• cu 7

♦ ♦ ț
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loan, Per di Ștefan și Galinski î
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G. ECOBESCU
corespondent 

se odihni sau a-și 
îngriji sănătatea. 
Pînă la sfîrșitul a- 
nului 1962 vor mai 
merge în stațiuni 
prin sindicate alți 
4.000 de oameni ai 
muncii din bazinul 
carbonifer al Văii 
Jiului.

C. F. Cheia Jieț
rii din brigăzile
Lupaș Gheorghe,
Crăciunescu loan. Stanca Vic
tor și mecanicii Popovici loan, 
Arsinte Gavril și Bordei loan.

conduse de 
Bora loan,

Club penfru muncitori
Zilele trecute comitetul sin

dicatului I. F. Petroșani a în
ființat pe șantierul I.C.F. Cheia 
Jieț un club pentru muncitorii 
constructori de drumuri fores
tiere. Dotat cu bibliotecă, a- 
parat de radio, jocuri de șah 
ți avind lumină electrică, noul 
club este des vizitat. Tot zi
lele trecute clubul a fost do
tat și cu mingi de volei și e- 
chipament sportiv.

ZOICA GENGESCU
corespondentă (Continuare în pag. 3-a)
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îndelungat succese deosebite 
și Gyorfy Ludovic ocupă un<

Printre fruntașii de la U. R.U.M.P. care obțin de un timp 
în muncă forjorii Iedenak Martin, Boier Andrei, Ileana Nicolae 
Ioc de cinste. Depășirile lor de plan sînt între 40—50 la sută.

IN CLIEȘU : Forjorii Iedenak Martin, Boier Andrei, Ileana 
diind in timpul unei consfătuiri planul de lucru pentru a doua

Nicolae și Gyorfy Ludovic stu- 
zi.
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In abataje umoia e lot 
ui bogată io realizări

Pe calea depășirilor de plan
Cu satisfacție și mîndrie au ra

portat minerii de la Lupenl că in 
primul semestru au dat peste plan 
17.169 tone de cărbune cocsifica
bil de bună calitate. Cu multă hotă- 
rire au pornit la muncă și in luna 
iulie. In ultimele 4 zile de muncă 
aproape toate sectoarele minei Lu- 
peni și-au întrecut planuL Minerii 
sectorului III, de pildă, au extras 
peste plan in aceste zile mai bine 
de 350 tone de cărbune. Cu peste 
120 tone de cărbune au Întrecut 
sarcinile de plan și minerii sec
torului I A. însemnate depășiri 
de plan au obținut multe brigăzi 
din sectoarele II, I B și IV A. La 
baza noilor succese ale colectivu
lui de la Lupeni stă creșterea pro* 

și folosirea 
mijloacelor mecanice in abataje. La 
frontalele sectorului IU, de pildă, 
randamentul muncii este in jurul 
a 4,50—5,20 tone pe post.

ductivității muncii

Grija de căpetenie 
a vulcănenilor...

...Este continua îmbunătățire a 
calității cărbunelui ce-1 extrag. In 
primul semestru minerii de aici au 
avut de luptat cu o seamă de 
greutăți care i-au privat timp În
delungat de satisfacția îndeplini
rii planului de producție, dar ei 
au acordat o neslăbită grijă pen
tru alegerea șistului vizibil din 
cărbune, la calitate obținînd in 
această perioadă o micșorare cu 1,8 
la sută a procentului de cenușă 
față de normă. Dînd cărbune de 
calitate, minerii de la Vulcan au 
beneficiat de o bonificație egală 
cu peste 6.700 tone de cărbune.

Și în luna iulie la Vulcan con
tinuă să se dea cărbune fără șist. 
In primele 7 zile ale lunii, pro
centul de cenușă a fost cu peste 
1,2 la sută sub normă. Se remarcă 
pentru grija ce o acordă alegerii 
șistului în abataje minerii sectoa
relor II și IV. Pe minerii din sec
torul IV alegerea șistului în aba
taje nu i-a împiedicat să-și depă
șească sarcinile în iulie cu peste 
70 tone de cărbune.

Perspectiva unor noi succese
— Care sînt posibilitățile de 

muncă ale colectivului sectorului 
I Uricani pentru luna în curs ? Cu 
această întrebare ne-am adresat 
tov. ing. Teslici Niculae :

— Succesul repurtat de colecti-

Cu cele aproape IM.tone de cărbune cocsificabil pe care 
' le-au dat peste plan în iu nie, minerii din brigada lui Po-

< loboc Constantin de la sectorul II Uricani și-au îndeplinit 
angajamentul de 12M tone de cărbune peste planul anual.

‘ Acum ei și-au sporit anga jamentul la 2000 tone peste plan.
< IN CLIȘEU : Minerii Asavinii Constantin, Ștefan Niculae și
< Szasz Dănilă din această brigadă se bucură de succesul bri-
< găzii lor.

Printr-o muncă politică 
susținută

După cum se știe, in primul 
trimestru al anului minerii din 
sectorul HI al minei Lonea nu 
au reușit să-și îndeplinească 
sarcinile de producție. S-a a- 
juns la un moment dat la si
tuația că nici brigăzile cele 
mai bune ca, de pildă, cea con
dusă de tov. Com podi loan să 
nu-și îndeplinească sarcinile de 
producție. Din această cauză, 
in primul trimestru al anu
lui colectivul sectorului a ră
mas dator patriei cu 1474 tone 
de cărbune. Tona de cărbune 
extrasă in această perioadă a 
fost în medie cu 11,41 lei mai 
scumpă decît sarcina planifi
cată, iar productivitatea mun
cii pe sector a scăzut în medie 
cu 0,063 tone cărbune pe post.

In fața acestor stări de fap
te. organizația de partid din 
sector, comuniștii de aici nu 
au rămas indiferenți. Cu spri
jinul comitetului de partid al 
minei, biroul organizației de 
bază împreună cu conducerea 
sectorului și cu un grup de 
mineri cu experiență ca Ko- 
petin Geza și alții au trecut 
la studierea jocurilor de mun
că unde treaba mergea mai 
greu. S-a stabilit astfel că din 
cauza anevoioasei aprovizio
nări cu materiale și scule a 
brigăzilor, întîrzierilor în exe
cutarea operațiunilor de mon
tări, prelungiri și scurtări la 
transportoarele cu raclete, sla
ba preocupare a unor tehni
cieni față de ridicarea califi
cării minerilor mai tineri, pre
cum și de pe urma număru
lui destul de mare de absen
țe nemotivate, aveau de sufe
rit majoritatea brigăzilor.

Știind care sînt greutățile, 
lipsurile care s-au manifestat 

In organizarea procesului de 
producție, la propunerea bi
roului, organizația de partid 
a analizat intr-o adunare ge
nerală modul în care condu
cerea sectorului a căutat să 
remedieze această stare de 
lucruri, felul cum se desfășoa
ră întrecerea socialistă între 
brigăzi și cum aceasta este 
susținută de grupele sindicale. 
Discuțiile purtate în adunare 
au fost pline de conținut. S-a 
arătat, de pildă, că brigada 
din abatajul 603, condusă de 
tov. Răduț Leonida, nu reușea 
să-și realizeze planul de pro
ducție deoarece toți membrii 
brigăzii erau tineri, fără ex
periență în producție, 
organizației 
mandat 
să facă 
brigadă 
lucreze 
o bună 
cunoscători ai mineritului. Tot 
la propunerea biroului, con
ducerea sectorului a încredin
țat tov. Popescu Ghiță, mais
tru miner, sarcina de a spri- 
pini această brigadă pentru a 
o ridica la nivelul celor frun
tașe. Comunistul Popescu Ghi
ță a primit cu mîndrie aceas
tă sarcină, el a stat ore în
tregi în abatajul brigăzii, i-a 
învățat pe tinerii mineri cum 
să-și organizeze munca, a dis
cutat cu ei despre posibilită
țile scoaterii a 3—4 cîmpuri 
pe zi. Activitatea tov. Popes
cu a fost încununată de suc
ces. In prezent brigada lui Ră
duț nu . mai este codașă, ea 
s-a ridicat la nivelul celor de 
frunte. Ajutor calificat au 
dat brigăzilor de care răspund 
și maiștrii minieri Vodila Er
nest, Vasiu Aron și alții care 
s-au străduit ca brigăzile de 
care răspund să fie mereu la 
loc de frunte, cu planul și an
gajamentele de întrecere în
deplinite.

Pe baza propunerilor făcute 
de comuniști, conducerea sec
torului a adus îmbunătățiri 
planului de măsuri tehnico- 
organizatorice în deosebi în 
privința organizării mai ju
dicioase a transportului în sec-

Z. ȘUȘTAC

Biroul 
de bază a reco- 

conducerii sectorului 
unele schimbări. In 
au fost repartizați să 
și cîțiva muncitori cu 
pregătire profesională.

(Continuare în pag. 3-a)

Noi cadre calificate
Pentru pregătirea unor mi

neri cit mai bine calificați, 
capabili să stăpînească teh
nica nouă, pe lingă exploată
rile miniere din Valea Jiului 
funcționează 6 școli de califi
care, 
școli 
2000 
neri.
subteranul minelor Văii Jiului 
și-au ridicat calificarea profe
sională urmînd diferite cursuri 
de scurtă durată.

In ultimii 2 ani aceste 
au fost absolvite de peste 
de mineri și ajutori mi- 
Alți 860 de muncitori din



STEAGUL RO$U

CARNET

S-a jucat bine,
Reintrarea, după un an de 

absență, a echipei lor favo
rite, în categoria A, a fost o 
adevărată sărbătoare pentru 
suporterii fotbalului din Pe
troșani și împrejurimi. Bucuria 
era cu atît mai mare cu cit 

iubitorii fotbalului din Valea 
Jiului aveau posibilitatea să 
vizioneze de-a lungul campio
natului, în fiecare săptămînă 
cîte un meci: unul la Petro
șani și altul la Lupe ni.

Vacanța activă de vară, tre
buia folosită din plin pentru 
reîmprospătarea lotului cu e- 
lemente tinere și talentate. Și 
într-adevăr așa s-a făcut. Lo
tul a fost completat cu tineri 
ca: Dimitriu, Pavlovici, Cior- 
noavă, Csutak și alții, care au 
dovedit reale calități tehnice 
și o putere de luptă inepuiza
bilă. Cu toate calitățile indi
viduale ale jucătorilor, cei „11“ 
n-au format o echipă omoge
nă. In fața antrenorilor sta 
deci sarcina grea și migăloasă 
ca din aceste talente să facă

Cupa eliberării la fotbal

C. F. R. Simeria — 
Minerul Vulcan 3-2 (0-1)

Desfășurată la Simeria, în- 
tîlnirea de fotbal dintre repre
zentativa ceferiștilor din loca
litate și Minerul Vulcan a stîr- 
nit un viu interes. Meciul în
cepe în nota de dominare a 
oaspeților. După 19 minute de 
joc, la o centrare a lui Cotroa- 
ză, Melinte deschide scorul. E 
1—0 pentru Vulcan. Deși oca 
zii sînt și de o parte și de alta, 
în prima repriză scorul rămî- 
ne neschimbat.

La reluare, în minutul 57 
Schmit majorează scorul la 
2^-0. Se părea că vulcănenii 
vor obține o victorie ușoară. 
Un minut mai tîrziu însă. 
Blean reduce scorul, ca peste 
alte două, Crăciuneac să ega
leze. Scorul se menține egal 
pînă în minutul 83 cînd gaz
dele iau conducerea prin Mi- 
halache. Conduși, jucătorii de 
la Minerul forțează egalarea 
și reușesc acest lucru în mi
nutul 88 prin Chiceanu. Insă 
arbitrul nu-1 acordă, așa că 
slmerienii au obținut victoria 
cu 3—2.

N. ROVENȚA 
corespondent

S Comunistul Duela Gheor- 
J gbe lucrează la depoul C.F.R. 
$ Petroșani. El realizează la 
c strung depășiri de normă cu-
< prinse între 10—14 la sută.
< Pentru meritele sale, strungarul 
5 Duela Gbeorgbe a fost eviden- 
5 țiat pentru a treia oară în de- 
? cursul primului semestru din

acest an.

dar... prea tîrziu
un tot unitar, să subordoneze 
calitățile lor tehnice, jocului 
colectiv potrivit concepțiilor 
fotbalului modern.

Omogenizarea unei echipe, 
imprimarea unei concepții tac
tice și tehnice necesită însă 
timp mai îndelungat. Așa se 
explică faptul că începutul 
cam.pionatului a găsit echipa 
încă nepusă bine pe picioare. 
Rezultatul s-a văzut pe teren. 
Ea a cedat cu 1—3 în fața Pro
gresului și încă pe teren pro
priu. O săptămînă mai tîrziu, 
victoria în deplasare de la A- 
rad dă din nou speranțe su
porterilor cum că echipa lor nu 
va face doar o „plimbare" în 
categoria A. Urmează apoi un 
med egal pe teren propriu în 
compania studenților clujeni. 
Deci trei puncte din trei me
ciuri. ceea ce înseamnă 50 la 
sută din punctele posibile. Cu 

un asemenea procentaj, deși 
nu strălucit, se putea avea cer
titudinea că echipa merge des
tul de bine. Au urmat apoi 
meciuri care au îneîntat pur 

-și sim.plu pe spectatori. întâl
nire* cu Rapid București, Stea
gul roșu, meciul din retur eu 
Dinamo București vor rămîne 
multă vreme în mintea spec
tatorilor. Totul dovedea că e- 
c.hipa s-a pus pe picioare. In 
sfîrșit, a sosit și ziua întâlni
rii din meciul retur cu Mine
rul Lupeni. Suporterii Jiului 
nu discutau decît despre sco
rul cu care vor ieși învingători 
petroșănenii. Au uitat se vede 
cu toții de faptul că balonul 
e rotund.

Doza de îngîmfare a jucăto
rilor de la Jiul, din acel meci 
este cunoscută. Și i-a costat; 
scump: retrogradarea. A în
scris atacul în ultimele trei 
meciuri jucate pe teren propriu 
nu mai puțin de 17 goluri, iar 
apărarea nu a prim.it decît 
unul, dar totul a fost zadar
nic. S-a jucat bine, frumos și 
eficace, dar... prea târziu. Cele 
două puncte pierdute cu Mi
nerul au atîrnat greu în ba
lanță.

Nu încape îndoială că re
trogradarea a afectat mult atît 
pe jucători cit și pe suporteri, 
dar aceasta nu trebuie să dccă 
la descurajare. Jiul Petrila dis
pune în prezent de un lot tâ

năr și valoros. Mergînd mai de
parte pe linia omogenizării e- 
chipei, a ridicării măiestriei 
tehnice, a îmbunătățirii con
cepției tactice de joc, luptând 
cu ardoare pentru apărarea 
culorilor pe care le reprezintă, 
absența echipei Jiul din cate
goria A va fi cu siguranță de 
scurtă durată.

D. C.

0 locomotivă a
Alimentată cu combustibil, 

locomotiva 150.1092 sta liniș
tită pe una din liniile depou
lui din Petroșani, slobozind 
spre înalt fuioare alburii. Ur
cați pe colos, mecanicul Das- 
călu loan împreună cu fochis
tul trebăluiau neobosiți. Sub 
mîngîierea mîinilor dibace ale 
prietenilor ei nedespărțiți, lo
comotiva strălucea în soare.

S-a primit semnalul de ple
care, pentru a remorca un 
tren spre Simeria. Locomotiva 
a pornit. Ea se găsea în frun
tea garniturii de vagoane în
cărcate ochi cu cărbune.

Urcușul pînă la Bănița nu-i 
ușor. Pînă să ajungă' în vîrf, 
locomotiva pufăie din greu. Pe 
această porțiune nici lopata 
din mina fochistului nu prea 
are odihnă. „Gura" focarului 
se deschide des, cerînd mereu 
de mîncare. După o scurtă o- 
dihnă, in gara Bănița, urmea
ză în curînd coborișul. Aici se 
vede cel mai bine priceperea 
mecanicului.

— Acum mai lasă lopata să 
se odihnească — îi spuse 
glumă Dascălu 
tul ui.

Fochistul își 
rația și începu 
văzut de multe

dăm vîrtos, 
în urmă.

nu.
să

în
loan, fochis-

șterse transpi- 
să privească. A 
ori aceste me-

leaguri, dar tot nu se satură 
privindu-le. Această porțiune 
este pentru el un fel de repaus 
Privește cu admirație și aten ■ 
ție la munca mecanicului. Aie 
mereu ceva de învățat și cine 
știe poate peste cîtva timp, 
depoul din Petroșani va avea 
un nou mecanic de nădejde. 
Pe traseul de șes, stocul de 
cărbune nu scade prea mult. 
Mecanicul folosește și aici cu 
pricepere forța vie a trenului.

La înapoiere locomotiva a- 
duce alte vagoane. De astădată 
cu materiale de construcții și 
mărfuri pentru oamenii mun
cii din Valea Jiului. La Petro
șani tura se termină. Calcu
lele arată că lntr-o singură 
cursă Dascălu Ioan a econo
misit 1205 kg. de combustibil 
convențional. Aflînd rezultatul, 
mecanicul și fochistul zîmbesc 
mulțumiți. Au obținut o eco
nomie frumoasă.

A doua zi, pe aceeași loco
motivă și distanță, pleacă în 

I cursă împreună cu fochistul
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La magazinul tir 1 textile d '■ 
orașul nostru pot fi întî’niți nu
meroși cumpărători care vin a:, 
să se aprovizioneze cu diferite 
mărfuri de sezon. In vitrine fi 
în rafturi, mărfurile sînt expuse 
cu gust, etichetate, fapt ce atrage 
privirile celor care doresc să le 
cumpere.

— Mătase ..Corina' aveți ? — 
întrebă o cumpărătoare.

— Avem tot felul de mătăsuri

4i*
i
ț

4
4

pornit la drum
său, mecanicul Cătuțoiu loan

— Ai auzit Ștefane cit căr
bune a economisit ieri tura lui 
Dascălu ? — îi spune fochis - 
tului său, Cătuțoiu.

— Am auzit, cum de
— Să-i 

rămînem
Și într-adevăr n-'au 

Dar parcă numai ei fac în de
pou economii ? Mecanicii Mar- 
cu Aurel și Pițek Rudolf de pe ♦
locomotiva 150.1004 și mulți ’ 
alții sînt la rîndul lor fruntași« 
în obținerea de economii. Cu ’ 
toții au contribuit doar la cele » 
600 tone combustibil conven- • 
țional, cîte s-au economisit în ? 
luna trecută. ♦

Din parcul de locomotive al- 
depoului pleacă zilnic, în di- » 
ferite direcții, coloșii de oțel î 
și fier strălucind de curățenie. 
La drept vorbind parc e la fi
gurat, deoarece întregul depou 
pare un parc plin cu flori și 
alei de zgură roșie, dovadă! că 
mecanicii și muncitorii depou- ; 
lui se ocupă nu numai de lo-♦ 
comotive, să le facă să stră
lucească 
locul lor

Brigada 
de bună deservire
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♦♦ de curățenie, ci și de» 
de muncă.

9

D. CRIȘȘAN
------ ■■ ■=*•<»*-

— răspunse vînzătoarea.
După puțin timp solicitanta 

primește marfa cumpărată, am
balată frumos.

Buna deservire nu este întîm- 
plătoare. In aceast magazin lu
crează brigada, de bună deservi
re a cărei responsabilă este ute~ 
mist a Tint aș Margareta care se 
îngrijește în permanență de buna 
aprovizionare a magazinului cu 
mărfuri, de deservirea promptă Și 
conștiincioasă a clienților.

Drept rezultat al muncii desfă
șurate, brigada și-a îndeplinit 
planul de desfacere pe primul 
semestru în proporție de 150 l.a^f. 
sută.

C. IOAN 
corespondent
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Biblioteca clubului muncitoresc din Lupeni dispune de un 
bogat fond ide cărți. Cititorii de aici au la dispoziție cărți de 
literatură tehnică, beletristică, politică. Printre volumele mult^ 
căutate de cititori se numără și operele marelui nostru cla- ‘ 
sic I. L. Caragiale.

IN CLIȘEU : Elevul seralist Junger Eugen împrumutând de 
la biblioteca clubului din Lupe ni volumul de „Momente și 
schițe" de I. L. Caragiale.

„0 poveste ncmaiaozitâ fle
Piesa pentru copii „O poveste 

nemaiauzită" de Al. Popovici cons
tituie, prin construcția ți sensu
rile sale educative, o creație iz
butită. In această piesă, spre deo
sebire de alte numeroase lucrări 
destinate celor mici, întâlnim ele
mentele realităților contemporane, 
ceea ce pe lingă că contribuie la 
lărgirea orizontului cetățenilor de 
miine ai societății comuniste, in- 

I fluențează direct asupra lor, ajutin- 
' du-i să-ți formeze conștiința, o 

atitudine plină de dragoste față 
de muncă și cei ce muncesc.

Micul spectator se întâlnește 
cu numeroase fapte de viață, ca
racteristice zilelor noastre : șan
tiere noi, fabrici ce se înalță vă- 
zînd cu ochii, hărnicia oamenilor 
oare transformă meleaguri altă
dată sălbatice în locuri înflo
ritoare. De asemenea, el cîștigă 
noțiuni noi prin profesiunile și în
sușirile care au fost conferite vie
țuitoarelor pădurii : veverița e 
transpusă în ipostaza de o vecină 
de bloc, ciocănitoarea, în situația 
unui telegrafist, castorul e asemă
nat cu un iscusit constructor etc., 
pe cînd lupul, vulpea și mistrețul 
sînt înfățișați în chip de dușmani 
ai noului, ai celor harnici care 
tind înspre mai bine. De aici mi

cul spectator poate trage lesne 
concluzii legate de noțiunile de 
trine și de rău, poate înțelege fap
te legate de realitățile zilelor noas
tre — așa că mesajul piesei este 
contemporan.

Cu toate acestea piesa are și 
scăderi. Ele se manifestă mai >- 
Ies în textul scris pentru interpre
tul regizorului, text în care întîl* 
oocoocooocoooooooooooQQoeoGoeeoeoooo

Pe scena Teatrului de stat 
„Valea Jiului" Petroșani 

seeeeeeeeeeeeeeeeooeeeeoeeeeeeeoooeee 

nim numeroase glume îndoielnice 
și care nu pot fi gustate nici de 
copii și nici de spectatorii maturi. 
De asemenea, ni se pare neizbutit 
felul în care e parodiat spectaco
lul de circ, deoarece textul în
deamnă la o realizare scenică fa
cilă. Această parte stingherește 
desfășurarea firească a acțiunii, 
din acest punct de vedere părînd 
să aibă rolul unui divertisment, 
dar prea puțin inspirat.

La Petroșani, regia (Alexandru 
Miclescu) a pornit de la premiza 
realizării unui spectacol antrenant, 
care să apeleze la receptivitatea 
celor mici și, in consecință, să-i 
atragă la desfășurarea întregii ac*

Al. Popovici
țiuni. Această intenție >a fost rea
lizată doar în parte, ținînd seama 
de faptul că — datorită încercă
rii de influențare exterioară — 
s-au pierdut din vedere sensurile 
educative. Pe alocuri spectacolul e 
mult prea zgomotos, uneori se des
fășoară cu aproape toți interpreții 
în sală, iar alteori — și mai ales 
in scenele în care apar persona
jele pozitive — el este mult prea 
monoton, astfel că atenția de la 
subiect și mesaj este distrasă 
înspre unele aspecte exterioare, ne
semnificative.

In privința scenografiei (Emil 
Moisei remarcăm fructificarea po
sibilităților pentru crearea unui 
decor expresiv, mobil, viu colorat, 
fapt ce atrage atenția spectatorilor. 
Ar fi fost bine dacă s-ar fi mar
cat mai puternic trecerea de la un 
anotimp la altul-

Muzica (Vasia Veselovski, Radu 
Șerban și Ticu Lucaciu) a fost o- 
riginală, spirituală și adecvată, cu 
toate acestea nu și-a adus contri
buția dorită la desfășurarea spec 
tacolului, deoarece acompaniamen
tul la pian (a lipsit orchestra !) 
adesea s-a pierdut, neavînd vi
goarea să înzestreze personajele 
cu o linie melodică bine distinctă.

Din distribuție s-au remarcat

mai ales interpreții rolurilor ne
gative. Astra Miclescu (Aurora) 
a zugrăvit viclenia vulpii, Gheor- 
ghe Iordănescu (Mitică) ne-a pus 
în temă cu hrăpăreția lupului, iar 
Ioan Negrea (Gică) a marcat lă
comia și înfumurarea porcului mis. 
treț.

O creație izbutită, care se ca
racterizează prin sensibilitate și 
căldură este cea a lui Cornel Fer- 
rat (Marinică, un urs mititel). loan 
Roxin (Laie, un greier) și a. in
terpretat rolul cu umor. Au cores- 
puo V.asile H-așiganu (Urson), 
Maria Dumitrescu (Ursona), Al. 
Zecu (Dentistul), Gheorghe Mic- 
lea (Beton, un castor) Mircea Za- 
balon (Sever, un arici), mai puțin 
au fost în rol Stela Popescu (Nușa. 
t> rîndunică), Dana Pantazopol 
Anița, o veveriță), acestora din 
urmă lipsindu-le datele necesare.

Dumitru Drăcea (Regizorul) a 
interprtat cu vervă, degajat, cu 
toate acestea pe alocuri a fost 
forțat, neintregrat in rol.

Ar fi fost de așteptat cn pregă
tirii unui spectacol pentru copii 
(nu s-a prezentat de mult la Pe
troșani !) să i se acorde o mai 
mare atenție, astfel ca forțele cu
prinse în distribuție (și ele sintJjj 
să fie valorificate în cel mai înaB 
grad spre satisfacția celor niici șl 
a... părinților lor.

VICTOR FULESI

prim.it


In abataje munca 
e tot mai bogată în realizări

Printr-o muncă politică 
susținută

(Urmare din pag. l-a)

vul sectorului nostru în primul se
mestru cînd s-a depășit planul cu 
9.500 tone de cărbune constituie 
un imbold spre noi victorii. In lu
na aceasta condițiile la abataje 
sînt mai bune. Odată cu intrarea 
în funcțiune deplină a puțului 
auxiliar, la orizontul 580, vom 
obține viteze mai mari de avan
sare în preabataje. Brigăzile de 
la acest orizont, conduse de A- 
postol Vasile, Pînzaru Alexandru 
și Bora Grigore au astfel create 
condiții care le vor permite de
pășirea planului cu 10—12 la su
tă. In restul abatajelor eforturile 
noastre se îndreaptă spre creș
terea randamentului la cel puțin 
5,200—6,100 tone de cărbune pe 
post în medie. Colectivul nostru 
luptâ pentru îndeplinirea în 
cursul lunii iulie a planului și 
depășirea lui cu cel puțin 1000— 
1500 tone de cărbune. In primele 
7 zile de muncă am dat peste plan 
cîteva zeci de tone de cărbune, 
(ivind unele greutăți în exploata
rea unor abataje.

De ce nu ritmic ?
In decursul primului semestru 

anului minerii de la Petrila 
u cucerit pe merit un loc frun

Pentru servirea mesei în condiții optime
Aspectul exterior al clădirii 

cantinei muncitorești din ora
șul Vulcan este frumos. Nu a- 
celași lucru se putea spune la 
intrarea în sala de mese. Con-

-=©=- ------

Acțiuni tinerești
La inițiativa organizației 

U.T.M., tinerii muncitori de la 
preparația Lupeni au între
prins zilele trecute mai multe 
acțiuni voluntare.

In cadrul acestor acțiuni 
brigada utemistă de muncă 
patriotică condusă de Hamzu 
Gheorghe a colectat 15.000 kg, 
fier vechi, cea condusă de 
Briscău Ioan a nivelat o por

phine de teren de 40 m. c., si- 
^r.ită lingă poarta nr. 4 iar 
brigada de muncă patriotică 
al cărei responsabil este Seleș 
Mihai a curățat decantorul de 
apă a preparației de unde a 
scos 8 tone de nisip și alte se- 
dimente.

Acțiuni asemănătoare au a- 
vut loc si la mina Lupeni.

I. BARNA 
corespondent

Fier vechi 
nevalorificat încă

In cursul semestrului I, u- 
temiștii din Valea Jiului au 
colectat și expediat siderur- 
giștilor zeci de vagoane cu 
fier vechi.

Cu toate acestea mai sînt 
numeroase rezerve de fier 
vechi, care au scăpat atenției 
tinerilor și-și așteaptă valo
rificarea. Astfel, pe teritoriul 
fostului atelier de prefabricate 
de la Bărbăteni se găsesc nu
meroase schelete metalice de 
benzi transportoare care rugi
nesc acolo de 5—6 ani, bucăți 
de șine etc., iar la fostul ate
lier de prefabricate din steril 
aflat pe strada Stăhanov din 
Petroșani, ruginesc, de aseme
nea, de 4—5 ani un concasor 
de piatră (peste care s-a pră
bușit și acoperișul unui șo
pron) șine, cabluri. In împre
jurimile morii de ciment de la 
LIvezeni — partea dinspre Jiu 
— sînt aruncate șine de deco- 
vil, cupe de vagonete nefolo
site de ani de zile.
I Este necesar ca aceste re
zerve să fie valorificate, trî- 
mitînd astfel noi cantități de 
fier vechi oțelăriilor patriei 
noastre. 

taș în întrecerea socialistă, depă- 
șindu-și planul cu peste 14.000 
tone de cărbune. Luna iunie s-a 
caracterizat prin ritmicitatea mun
cii. Cu excepția sectorului IV care 
are încă de înfruntat o seamă de 
greutăți de exploatare, toate cele
lalte sectoare și-au depășit sar
cinile de plan.

Iată însă că în iulie, in pri
mele 6 zile de muncă, obiceiul de 
a munci ritmic nu se mai respec
tă. Sectoarele I și II, care în iulie 
și-au depășit planul cu 876 tone 
și respectiv, 457 tone de cărbune 
au rămas sub plan cu 122 tone și, 
respectiv, cu 208 tone de cărbune. 
Să se fi schimbat așa de mult 
condițiile de exploatare in abataje 
sau e vorba de o delăsare din 
partea tehnicienilor și inginerilor 
acestor sectoare în ce privește spri. 
jinul ce trebuie să-1 acorde bri
găzilor de mineri ?!

Conducerea minei, comitetul de 
partid și comitetul sindicatului 
au datoria de a analiza operativ 
munca acestor sectoare, pentru a 
le ridica la nivelul realizărilor 
minerilor din sectorul HI care au 
deja în plus de 388 tone de căr
bune față de plan. La Petrila exis
tă condiții și trebuie să se mun
cească ritmic 1

ducerea administrativă a luat 
măsuri și în această direcție. 
Noua sală de mese care este 
pe terminate va fi un local 
corespunzător pentru servirea 
mesei In magazia exploatării 
slnt pregătite deja pentru noua 
sală fețe de mese din gutl- 
plast. veselă din porțelan, sol
nițe din mase plastice și alte 
obiecte ce vor face ca peste 
tot să domnească noul. După 
relatările făcute de gospoda
rul minei, sala de mese va fi 
o sală model, in care se va 
servi masa in cele mai bune 
condițiuni.

Mai rămîne ca cei ce vor 
servi masa aici să nu uite că 
avutul obștesc trebuie bine 
păstrat, să mențină ordinea și 
curățenia în noua sală de 
mese.

Toate brigăzile la nivelul celor fruntașe — 
obiectiv de seamă

La încheierea primului semestru 
de muncă, minerii sectorului IV 
de la mina Aninoasa au raportat 
că au extras peste angajamentul 
anual 1267 tone de cărbune, că 
la prețul de cost au obținut eco
nomii în valoare de aproape 2,10 
lei la fiecare tonă de cărbune. 
Colectivul acestui sector fi-a cu
cerit pe merit locul fruntaș în 
întrecerea pe mină. Minerii de aici 
au o prețioasă experiență în ce 
privește ridicarea tuturor brigă
zilor la nivelul celor fruntașe. Pe 
această temă, un redactor al zia
rului nostru a avut recent o con
vorbire cu tov. ing. Br indus Au
rel șeful sectorului, convorbire pe 
care o dăm mai jos m rezumat : 

— Considerăm drept un succes al 
colectivului nostru faptul că la 
încheierea primului semestru de 
muncă din acest an toate brigă
zile din abatajele sectorului și-au 
îndeplinit și depășit saricinile de 
plan și și-au realizat integral 
angajamentele de întrecere avute 
în această perioadă. Noi socotim 
printre brigăzi fruntașe și pe cele 
care din cauza unor condiții obiec
tive rămîn sub plan intr-o perioa
dă scurtă dar totuși pe ansamblu 
să aibă indici de producție înalți. 
Este exact situația în care ne-am 
aflat și noi, cei de la sectorul 
IV Aninoasa, în iunie. Brigpda 
lui Moișiu Remus, de pildă, a 
rămas sub plan cu circa 150 to
ne de cărbune, din cauza unor 
condiții grele de exploatare, dar

(Urmare din pag. l-a)

tor, aprovizionarea în primul 
rînd cu material lemnos și 
vagonete goale a locurilor de 
muncă mai îndepărtate, uti
lizarea rațională a utilajului 
minier in raport cu volumul 
de producție planificat. Tot
odată s-a trecut la reorgani
zarea unor brigăzi de produc
ție, locurile de muncă cele 
mai pretențioase au fost În
credințate maiștrilor și ingi
nerilor cu calificare superi
oară.

Aceste măsuri tehnico-orga- 
nizatorice au fost susținute de 
o vie muncă politică. O parte 
din comuniști au cerut să fie 
repartizați să lucreze in sec
toarele de activitate unde 
munca nu se desfășura la ni
velul posibilităților existente. 
Prin grija biroului agitatorii 
au fost instruiri să organizeze 
convorbiri la locurile de mun
că. să explice muncitorilor ne
cesitatea realizării sarcinilor 
de producție. In sector au fost 
afișate panouri grafice, care 
vorbesc despre realizările bri
găzilor de mineri, despre an
gajamentele luate în întrece
rea socialistă.

Munca competentă și plină 
de răbdare a biroului, a tutu
ror comuniștilor a scos secto 
rul din impas. Treptat, lucru
rile au Început să se îndrepte. 
In trimestrul n majoritatea 
brigăzilor au dobîndit rezul
tate frumoase. Ba mai mult, 
unele brigăzi au reușit să în
registreze succese la nivelul 
acelora ale căror nume și fo
tografii le poți vedea Ia pa
noul fruntașilor întrecerii so
cialiste pe mină. Eforturile în
tregului colectiv, conducerea 
cu mai multă competență a 
întregii activități din sector de
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Orcbestra de muzică populară 

din Ploiești
pe scena efebului aninosean
In cadrul turneului pe care 

11 Întreprinde prin localitățile 
,Văii Jiului, orchestra de mu
zică populară a Filarmonicii 
de stat din Ploiești, a prezen
tat pe scena clubului munci
toresc din Aninoasa un fru
mos concert de muzică popu
lară romînească intitulat „Via
ță nouă, cin tec nou“.

totuși a obținut indici inalți. la 
productivitate, producție, la cali
tate. Cu toată scăderea din iu
nie noi o socotim; pe bună drep
tate una din brigăzile fruntașe 
ale sectorului.

In primul semestru toate bri
găzile sectorului au îndeplinit și 
depășit planul. Ca să ajungem 
aici a fost nevoie de reorganiza
rea fiecărei brigăzi în parte, de 
îmbunătățirea muncii maiștrilor și 
tehnicienilor, de asigurarea unei 
aprovizionări corespunzătoare pen
tru fiecare loc de muncă, intr-un 
cuvînt a fost nevoie ca să fie 
croate condiții cît mai bune de 
muncă. Acum putem spune că 
avem create condițiile neaesare 
îndeplinirii și depășirii sarcinilor 
de plan.

In ridicarea tuturor brigăzilor 
la nivelul celor fruntașe avem în 
vedere nu numai îndeplinirea can
titativă a planului, ci și obține
rea unor indici tehnico-economici 
inalți. Așa de pildă în scopul 
creșterii productivității și al re
ducerii consumului de lemn, la a- 
batajele nr. 4, 7, 9, 10 și 13 
am introdus armarea combinată 
(lemn și metal) fapt care, pe lin
gă un spor de circa 15—20 la sută 
la randamente, aduce și econo
misirea lunară a cel puțin un me
tru cub de lemn la mia de tone 
de cărbune. In abatajele conduse 
de lancu Victor, Biro Ștefan, Șteț 
Petru și în alte abataje, plasăm 
găurile de pușcare după condițiile 

către organizația de partid a 
făcut ca in ultimele 3 luni co
lectivul sectorului in să-și de
pășească cu regularitate sar
cinile de plan, să recupereze 
peste 400 tone de cărbune din 
pierderea de producție din 
trimestrul n. In luna iunie 
a. c. toate brigăzile din aba
taje și-au îndeplinit sarcinile 
de producție.

Rezultatele obținute de mi
nerii sectorului nostru — spu
nea tov. Popovici Nicolae, se
cretarul organizației de bază 
— ne bucură Alături de cele
lalte sectoare productive de la 
mina Lonea și noi trebuie să 
punem umărul, să facem tot 
ce ne stă în putință pentru 
recuperarea in întregime a 
minusului de producție din 
primele 3 luni ale anului și 
paralel cu aceasta să ne Înde
plinim integral angajamentul 
de întrecere pe anul 1962.
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Zilnic, numeroși oameni ai 
muncii din Aninoasa vin Ia 
policlinică pentru consultații, 
analize etc. fiind îngrijiți cu 
atenție de medici

IN CLIȘEU ; Dr. Mînea Ma- 
i ria consultă pe muncitorul 
I Trofin Mihai.

imediate ale stratului, burăm cu 
nisip sau lut bătut și obținem ast
fel însemnare economii de explo
ziv.

Tot în cadrul acțiunii pentru 
ridicarea brigăzilor la nivelul ce
lor fruntașe depunem eforturi pen
tru respectarea normelor de cali
tate, pentru că vrem ca brigăzile 
noastre să nu fie penalizate, să 
nu piardă producție în mod ne
justificat. Și aici rezultatele sînt 
bune. îndrumate de corpul tehnic 
al sectorului din care se eviden
țiază ing. Chicinaș Vasile, maiș 
trii Cuță Nandra, Bursuc Cons
tantin și Brînzău Gheorghe, bri
găzile noastre aleg cu conștiincio
zitate șistul din dărbune. Așa 
procedează minerii lui Moisiu 
Remus, Ungureanu Vasile, Biro 
Ștefan, Codrea Gheorghe. lancu 
Victor și toți ceilalți.

Datorită acestor cauze realiză
rile obținute sînt bune și dovedesc 
justețea liniei pe care mergem. 
„Toate brigăzile la nivelul celor 
fruntașe" este obiectivul nostru 
cel mai „ie scamă în întreceri. în- 
deplinir.du-l am putut raporta că 
pe sector productivitatea a cres- 
•cut în medie la circa 2,400 tone 
pe post, că la cele mai multe din 
abataje acest indice este de 5,91 — 
6,80 tone pe post în cărbune.

Succesul repurtat pînă acum ne 
face să muncim mai bine pentru 
ca în fiecare lună toate brigăzile 
noastre să obțină realizări maxi
me.
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; ANUNȚ > 
îl. L. L. Petroșani ;

Executa pentru po- / 
pulafie reparații în ! 

I construct și zugrăveli j 
la prefuri convenabile J 
și cu plata în rate Iu- ' J 
nare.

Doritorii se vor a- 
dresa pentru contrac- < 
tare unităților I. L. L. 
din localitățile respec- ; 
tive.

imrwMem ie toestritill 
si mosiaje miniere 

cu sediul în Petroșani, 
str. M. Eminescu nr. 27

ANGAJEAZĂ IMEDIAT :
— doi tehnicieni I 

normatori,
— doi atașamentâșfi
— un maistru. 
Salarizarea între

1500 lei.
Solicitanții se vor 

renta la direcțiunea în
treprinderii, serviciul ca
dre.

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

ÎWO-

pre-

0
ANUNȚ
O. C. L. Produse in

dustriale Petroșani ri
sers spre vînzare a- 
mat orilor un autotu
rism marca „Ford-Ei- 
fel“ 27 C. P.

Prejul 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.

I
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’ Oferte de serviciu |
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♦
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♦
♦

♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦<»♦♦♦>«.

Atelierul de zonă
C.F.R. Petroșani anga- 

■ jează cu dată imediată

— tinichigiu și
— electrician

Salariu între 900- 
1000 lei.

Exploatarea 
miniera Vulcan
Ține în ziua de 20 iu

lie a. c. la sediul exploa
tării un concurs pentru o- 
cuparea următoarelor pos
turi ;

— maiștri minieri, 
—- maiștri minieri 

principali,
—- maiștri electro

mecanici.
Cererile de înscriere la 

concurs precum și alte in
formații se primesc la ser
viciul muncă și salarii al 
exploatării.



STEAGUL ROȘU

Moscova

pentru dezarmare
La Moscova s—a deschis Congresul mondial 

generala și pace
(Agerpres) —MOSCOVA 9 

TASS transmite :
La 9 iulie, în 

selor din Kremlin s-a 
Congre*ul mondial pentru dezar
mare generală și pace.

Peste 2.000 de delegați, obser
vatori și invitați din peste 100 
de țări s-au adunat în această u- 
riașă sală. Sînt reprezentanți ai 
tnror continentelor, oameni 
toate rasele.

Alături de cunoscuți oameni 
stat se Află scriitori, oameni 
știință, artiști, preoți. La Congres 
au sosit 120 de reprezentanți 
organizațiilor de tineret din 
de țări — socialiști, membri ai 
ganizațiilor universitare, țărani.

Adunarea a fost convocată 
baze care permite ca la ea 
participe toate 
persoanele ce se 
pace și care pînă 
derat colaborarea 
sau imposibilă

Congresul a fost deschis de 
cunoscuta fruntașă a vieții publice 
din Chile, Olga Poblete, laureată 
a Premiului internaținoal Lenin 
„Pentru întărirea păcii între po
poare".

Am sosit aici pentru a exprima 
speranțele tuturor oamenilor din 
lume, a spus ea. In ultimele cî
teva săptămîni s-au depus mari 
eforturi pentru a trimite la con
gres cele mai reprezentative dele
gații. a subliniat ea-

Olga Poblete a declarat că sco
pul discuțiilor oare vor avea loc 
la congres este de a găsi un mij
loc cu ajutorul căruia voința po
poarelor să poată fi transformată 
în fapte concrete.

Președinte al primei ședințe a 
fost aleasă Eugenie Cotton.

Apoi a prezentat un raport prot. 
John Bernal, președintele execu
tiv al Prezidiului Consiliului Mon
dial al Păcii .

.,Lucrul cel mai important este 
să se înfăptuiască dezarmarea", a 
arătat prof. John Bernal.

John Bernal a subliniat că con 
greșul de la Moscova dă posibi
litate să se analizeze în cadrul 
unei discuții sincere — toate as
pectele dezarmării : militare, poli
tice, economice și de altă natură. 
Reprezentanții tuturor continente
lor vor putea să ajungă aici la o 
înțelegere reciprocă. El a arătat 
că scopul principal pentru 
participanții la congres s-au 
laolaltă „este dorința de 
posibilitate reprezentanților a mi
lioane de oameni să-și exprime 
sincer gîndurile".

Amintind de recomandările ul* 
timei conferințe a „mesei rotun
de" de la Bruxelles, John Bernal 
a spus că este posibil un compro
mis între marile puteri, 
congresului este de a obține 
„acest compromis să fie 
mai repede".

Vorbitorul 
tratativele cu 
experiențelor 
trei ani, cercurile militariste gă
sesc pretexte pentru a continua a- 
ceste experiențe. Acum experien
țele nucleare sînt efectuate de
S.U.A. In legătură cu aceasta Ber
nal a arătat că și Uniunea So
vietică poate reîncepe asemenea
experiențe. Atunci, a spus el, „vor 
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Numai dezarmarea 
subliniat John Bernal, 
va omenirea de nenorocirile cursei 
înarmărilor. El a vorbit despre 
dificultățile rezolvării problemei 
dezarmării : în țările capitaliste 
unii consideră că „producția de 
armament este afacerea cea mai 
rentabilă" -

In țările socialiste, a declarat 
Bernal, această problemă lipsește 
cu desăvîrșire.

Congresul nostru, a continuat 
Bemal, este un forum de tip nou, 
cu un caracter extrem de repre

totală, a 
poate sal-

un
la

congres
Was-

începura
Rameșvari

zentativ. Aici s-au adunat oa
meni de diferite convingeri care 
au hotărît să fie deasupra „răz
boiului rece", să-și unească efor
turile și bunăvoința pentru rezol
varea sar cinei importante a dezar
mării generale.

Moscova este un loc foarte po
trivit pentru ținerea unor aseme
nea congrese, dat fiind uriașele 
eforturi depuse de poporul sovie
tic în lupta pentru pacea gene
rală. „Vrem însă ca 
similar să aibă loc si 
hington".

Discuția la congres 
prin cuvîntul rostit de
Nehru, care reprezintă delegația 
Indiei, una dintre cele mai nume
roase delegații la acest forum 
(peste 140 de persoane). Membrii 
delegației noastre nu sînt repre
zentanți ai vreunui partid, a spus 
R. Nehru, însă pe noi ne unesc 
năzuințele spre pace ale popoare
lor Indiei. Noi sîntem convinși, a 
declarat vorbitoarea, că proble
mele dezarmării vor constitui la 
congres problema nr. 1, pentru că 
aceste probleme au o însemnătate 
uriașă absolut pentru toți oamenii 
de pe globul pămîntesc.

„Noi am sosit aici nu pentru 
a ne consacra timpul intereselor 
vreunui stat ori bloc, ci interese
lor întregii omeniri, a declarat 
prof. Kaoru Yasui, președintele 
Consiliului național japonez pen
tru interzicerea armelor atomice 
și cu hidrogen. Acest lucru este 
evident pentru noi, a spus el. 
dar consider necesar să declar a- 
ceasta absolut răspicat pentru toți 
cei care se îndeletnicesc cu fel de 
fel de calomnii la adresa congre
sului".

Kaoru Yasui a subliniat că este 
necesar de luptat neobosit împo
triva forțelor războiului. Congre
sul este dator să elaboreze mă
suri concrete în vederea organi
zării luptei pentru dezarmare.

O sarcină de cea mai mare im
portanță o constituie încetarea ex
periențelor nucleare în atmosferă. 
Cosmos, sub pămînt, și sub apă. 
a subliniat el.

Prof. Kaoru Yasui a calificat 
explozia bombei americane cu hi
drogen, efectuată 
„sfidare adresată 
forțelor iubitoare de 
treaga lume".

Congresul nostru,

puse în lupta pentru menținerea 
păcii".

Iu numele delegației sale re- 
rezentantpl Republicii Mali a 

propus congresului să constituie o 
delegație care să facă vizite șe
filor guvernelor U.R.S.S., S.U.A-. 
Angliei și Franței, precum și Or
ganizației Națiunilor Unite, și să 
le remită un mesaj din partea con
gresului.

Dr. Guilermo Montano, preșe
dintele Comitetului mexican pen
tru apărarea păcii, a dat citire 
unui mesaj din partea generalului 
Lazaro Cardenas, fost președinte 
al Mexicului, care cuprinde ura
rea adresată participanților la con
gres „de « găsi In «ursul discu
ției cele mai bune căi spre dezar
mare și pace".

Judith Cook, pe care Rameșvari 
Nehru, președinta ședinței, a pre
zentat-o ca conducătoare și orga
nizatoare a demonstrațiilor de fe
mei pentru pace din S.U.A., a 
spus : După ce am auzit aici pen
tru prima o<ară despre experiența 
bombei americane la mare altitu
dine, vreau să vorbesc în numele 
tuturor femeilor, tuturor oamenilor 
care condamnă această explozie, 
îmi alătur glasul glasurilor tutu
ror mamelor care protestează îm
potriva experiențelor de toate ca
tegoriile. „Nu avem nici un drept 
să nu lăsăm să trăiască 
țiile viitoare11.

..Sînt întrutotul convins 
care dintre dv. sînteți 
zguduit de explozia în
ale cărei urmări nu le putem pre
vedea astăzi'1, a declarat Divan 
Chaman Lall (India), adresîndu-se 
delegaților la congres.

Mohammed Nasser Mohammed 
a declarat că lupta activă de eli
berare națională a popoarelor Pe
ninsulei Arabice întâmpină rezis
tență din partea cercurilor impe
rialiste ale Angliei și Statelor U- 
nite, care sporesc stocurile de ma
teriale de război la bazele lor, 
sporesc contingentele de trupe.

Dezarmarea generală, a decla
rat Mohammed Nasser Moham
med, va aduce independența națio
nală popoarelor Orientului Apro
piat-

Delegaților și invitaților la 
congres le-a fost citit un mesaj 
din partea lordului Bertrand Rus
sel), cunoscut luptător englez 
pentru pace.

După părerea lui Russell, un 
rol deosebit în rezolvarea proble
mei dezarmării și controlului „re
vine țărilor neutre, față de care 
nutresc încredere membrii lagăre
lor mondiale opuse unul altuia".

Numai distrugerea totală a ar
mei nucleare și a tuturor mijloa
celor de vehiculare a acesteia la 
distanțe mari și, în ultima ana
liză, numai dezarmarea generală 
și totală vor înlătura pericolul de 
izbucnire a unui război pustiitor, 
subliniază lordul Russell.
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Mamadou Fadiala Keita, 
zentantul Republicii Mali,

vreme excepțional 
Niciodată încă n-a 
asemenea înflorire 

tehnicii, asemenea 
colonialismului. El 
congresul răspunde

fășoără într-o 
de importantă, 
văzut omul o 
a științei și 
victorii asupra 
a subliniat că 
celor măi vitale probleme ale con
temporaneității.

După ce a arătat că mișcarea 
pentru pace a dobîndit mari suc
cese, Fadiala Keita <a spus că „tre ■ 
buie să fie lărgite eforturile de-

„Poporul spaniol are 
pace și dorește pace". 
Marco Cell’a, membru 
ției spaniole.

Marco Cella a subliniat că spa
niolii se alătură protestelor îm
potriva recentelor experiențe nu
cleare.

In cuvîntarea rostită la congres, 
scriitorul fnancez J. Madaule a 
subliniat că, în pofida dorinței 
popoarelor, tratativele cu privire, 
la dezarmare nu progresează 
„Dar dacă acum 20 de ani Ase
menea tratative erau numai de 
dorit, astăzi ele reprezintă o ne
cesitate stringentă". Problema de
zarmării, a subliniat vorbitorul- 
trebuie rezolvată. „Socotim, a 
spus el, că controlul este necesar, 
dar dacă nu există dezarmare, nu 
poate exista nici control".

In numele delegației S.U.A.. 
prof. Dale Pontiez, a spus prin
tre “altele: Ca delegat al S.U.A.. 
îmi vine astăzi greu să iau cuvîn- 
tul după știrea pe care a adus-o 
adineauri telegraful (este vorba dc 
explozia la mare altitudine a u- 
nei bombe americane). Șefii gu
vernelor vor face un uriaș servi
ciu păcii dacă vor declara că nu 
se va mai proceda Pa contamina
rea atmosferei.

Dale Pontiez s-a pronunțat 
pentru a se acorda R.P. Chineze 
locul ei legitim în O.N.U., pen
tru lichidarea imperialismului sub 
toate manifestările lui. Referindu- 
se la situația din S.U.A., delega
tul american a spus : „Presa, ra
diodifuziunea, televiziunea noastră 
nu oglindesc așa cum se cuvine 
starea de spirit a poporului".

Mstislav Keldîș, președintele A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S., a 
vorbit despre rolul oamenilor de 
știință in lupta pentru pace, des
pre răspunderea ce le revine pen
tru securitatea omenirii. El a 
subliniat că, încăpînd pe mîinils" 
agresorilor, descoperirile științifice 
remarcabile devin nefaste.

Am venit la congresul de la 
Moscova deoarece ne pronunțăm 
împotriva exploziilor nucleare, 
pentru lichidarea acestei arme, 
pentru înfăptuirea dezarmării ge
nerale, a spus Rafael Jorne, re
prezentant al mișcării argentiniene 
pentru pace.

„Poporul chinez, ca și popoare
le altor țări, consideră drept o 
datorie sfîntă a sa apărarea 
în întreaga lume", a spus la 
greș scriitorul Mao Dun, 
delegtației R.P. Chineze.

Vorbitorul a analizat în 
nunțime principiile politicii < 
ne de pace a Republicii Populare 
Chineze.

Cu cuvîntarea delegatului chi
nez a luat sfîrșit ședința plenară 
de luni- Marți congresul își va 
relua lucrările.

Recepție în cinstea 
delegației cubane

MOSCOVA 9 (Agerpres) 
TASS transmite:

La 8 iulie Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. au o- 
ferit un prînz în cinstea de
legației condusă de Raul Cas
tro.

La prînz au participat N. S. 
Hrușciov și alți conducători 
ai partidului comunist și gu- 
vernului sovietic.
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Declarația 
lui Fam Van Bong
HANOI 9 (Agerpreș)
Guvernul R. D. Vietnam 

consideră că Vietnamul tre
buie să fie reunificat 
mijloace pașnice, 
tanții celor două 
Vietnamului trebuie 
tîlnească pentru a 
tative în spiritul 
și concesiilor reciproce, pefț 
tru a rezolva toate problemele 
reunificării țării, a declarat 
primul ministru al R.D. Viet
nam, Fam Van Dong, într-un 
interviu acordat coresponden
tului din Hanoi al ziarului 
japonez „Akahata".
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S. U. A. au efectuat 
explozie nucleară în Cosmos
NEW YORK 9 (Agerpres)'

• TASS transmite :
La 8 iulie, ora 23 (ora lo

cală) Statele Unite au efec
tuat în regiunea insulei John
ston o explozie nucleară de 
mare putere la altitudinea de 
aproximativ 200 de mile

In știrile transmise din Ho
nolulu de agențiile de infor
mații străine, se arată că ex
plozia a putut fi văzută de la 
o distanță de 750 mile de lo
cul efectuării ei.

S.U.A. au efectuat ace: 
explozie în Cosmos, în p-g, 
protestelor hotărite 
tregi» omeniri, exact 
cînd la Moscova au 
lucrările Congresului 
pentru dezarmare generală șl 
pace. țț
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LUANDA. In cursul lunii 
iulie unitățile de patrioți ango
lezi au întreprins numeroase ac
țiuni împotriva trupelor coloniale 
portugheze. In cursul acestor ac
țiuni care au avut loc mai ales 
în apropiere de Luanda, San Sal
vador fi Neunza, au fost uciși 95 
de militari portughezi.

RIO DE JANEIRO. — La 8 
iulie într-un mesaj adresat came
rei deputaților președintele Bra
ziliei, Joao Goulart, l-a desemnat 
pe Francisco Brochado da Rocha 
ca prim-ministru. Da Rocha este 
în prezent secretar pentru aface
rile interne în guvernul statului 
Rio Grande do Sul și face parte 
din partidul social-democrat, unul 
din cele două mari partide ma
joritare de centru.

ROMA. — Agențiile de presă 
relatează că duminică a avut loc 
la Torino o demonstrație a mun- 
ctiorilor metalurgici aflați în gre
vă. In timp ce o coloană de de
monstranți se forma în fața se
diului Uniunii italiene a muncii din 
Torino, poliția a intervenit cu 
brutalitate rănind cîteva zeci de 
oameni. De asemenea poliția a o- 
perat numeroase arestări.

BLANTYRE. — La 8 iulie s-a 
înapoiat în Nyassaland venind de 
la Londra Hastings Band'a, condu
cătorul populației africane din a- 
cest teritoriu. El a avut convorbiri 
cu reprezentanți ai guvernului bri
tanic în legătură cu acordarea 
independenței Nyassalandului. 
Tratativele vor continua în no
iembrie.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republicii ar. 56 TeL interurban 322; automat 269.

loaigoiarea „Săptămlaa pății 
in zona Mării Băltite"

ROSTOCK 9 (Agerpres).
Cu prilejul inaugurării „Săptă

mânii păcii în zona Mării Baltice", 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, a luat cuvîntul la Rostock.

Putem constata cu satisfacție, a 
declarat el, că posibilitățile co
existenței pașnice în zona Mării 
Baltice s-au îmbunătățit. Factorul 
hotărîtor pentru aceasta îl consti
tuie reportul de forțe schimbat în 
lume, ceea ce își găsește oglindi
rea și în această regiune.

In cuvîntarea sa, W. Ulbricht 
a scos în evidență necesitatea în
cheierii Tratatului de pace ger
man și a trtansformării Berlinului 
occidental într-un oraș liber, de
militarizat.

PROGRAM DE RADIO
11 iulie

PROGRAMUL I. 8,30 Mu
zică ușoară interpretată la acor
deon, 9,03 Din viața de concert 
a orașului Cluj, 10,08 Teatru la 
microfon : „Chirița la Iași" co
medie de Vasile Alecsandri, 12,40 
Din creația de operetă a compo
zitorilor noștri, 14,00 Concert de 
prînz, 16,15 Vorbește Moscova 1, 
18,20 Muzică populară romîneas- 
că, 20,20 Piese romînești pentru 
fanfară, 22,33 Concert de estradă. 
PROGRAMUL II. 12,45 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor, 
13,25 Concert de estradă, 
15,00 Muzică ușoară, 16,15 Can
țonete orchestrale, 18,35 Muzi- 
zică ușoară interpretată la hava- 
iană, 20,40 Muzică populară 
romînească interpretată de Ileana 
Constantinescu și violonistul Ion 
Drăgoi, 22,30 Melodii populare 
romînești.
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CINEMATOGRAFE
? 1 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie .• 
Intoarce-te; Al. Sabia : Bătrinul și 
marea : PETRILA : Tracul unui 
actor ; LIVEZENI : Unul dintre 
noi ; ISCRONI : Două lozuri ; 
ANINOASA : Nu te lăsa nicio
dată ; VULCAN : Rapsodia ucra^j 
neană ; LUPENI : Drumul spfl 
îaalta societate ; URICANI : Pro® 
logul rezistenței.

Tiparul : „6 August' Poltetafie


