
Proletari din toate țările, unițî-vă!

Toate brigăzile la nivelul celor fruntașe

Rezultate bune la sectorul II 
al minei Lonea

Colectivul sectorului li al 
minei Lonea, condus de ing. 
Bălănescu loan, se afirmă pe 
zi ce trece ca unul din colec
tivele de frunte ale minei. In 
primul semestru, minerii de 
ăici au dat peste plan 3900 
tone de cărbune de bună ca
litate, cu 900 de tone de căr
bune peste angajamentul a • 
nual. Fată de realizările ob
ținute, minerii sectorului și-au 
sporit cu încă 2000 tone an
gajamentul anual. In acest 
sector în primul semestru 90 
la sută din brigăzile de la a- 
bataje și de la pregătiri și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile 
avute, au obținut realizări la 
nivelul celor mai bune brigăzi 
sie minei. In cadrul unei re
cente convorbiri, șeful secto 
rului a relatat următoarele 

:unui redactor al ziarului nos 
tru în ce privește munca des
fășurată pentru ridicarea tu
turor brigăzilor la nivelul ce
lor fruntașe :

ÎNTREBARE : Conducerea
minei socotește sectorul H 
drept un sector fruntaș în pri
vința îndeplinirii ritmice a 
planului de către brigăzile sec
torului. Ce ne puteți spune 
despre experiența colectivului 
sectorului în această direcție I

RĂSPUNS : In cadrul secto
rului nostru acțiunea pentru 
ridicarea tuturor brigăzilor la 
nivelul celor fruntașe a înce
put din trimestrul II al anu
lui trecut. Măsurile luate în 
anul trecut la îndemnul bi
roului organizației de bază de 
partid, au adus roadele preco
nizate abia anul acesta cînd 

pe semestru avem 90 la sută 
din brigăzi cu planul simțitor 

ydepășit. Am acționat în două 
^direcții principale : îmbunătă 
țfrea organizării brigăzilor și 
crearea condițiilor tehnice ne
cesare îndeplinirii ritmice a

------- —

F Și-ati îndeplinit angajamentul anual
Minerii și tehni

cienii exploatării 
Petrila s-au anga
jat ca pînă la sfîr- 
șitul acestui an să 
realizeze economii 
suplimentare în 
valoare de 750.000 
lei. Reducînd con 
sumul de lemn de 
mină pe seama 
extinderii armării 
metalice în gale- 

r

riile de bază și de 
cap ale abatajelor, 
introducerii armă
rii metalice corn 
binate în abata

jele cameră, mine
rii de aici au ob
ținut pînă acum 

.ăietonomii peste 
^^plan la prețul de

cost de 820.000 lei, 
depășind astfel an
gajamentul luat

Echipa de instalatori calorlferiști condusă de Arabazanovici 
Dușan de pe șantierul de construcții Vulcan este bine cunos
cută prin calitatea lucrărilor ce le efectuează.

IN CLIȘEU : Membrii echipei studiază planul de montare 
a conductelor pentru încălzirea noilor blocuri din Vulcan.

planului. Intîi am reimpărțit 
efectivul în brigăzi ținînd cont 
de asigurarea fiecărui loc de 
muncă cu oameni de califica 
re corespunzătoare situației, 
am permanentizat brigăzile pe 
locuri de muncă și n-am mai 
procedat la nici o schimbare 
în efectivul lor. In acest fel 
am creat aceea unitate a bri
găzilor, necesară îmbunătățirii 
munpii.

Cauza care a dus în trecut 
Ia neîndeplinirea planului pe 
brigăzi a fost condiția de ză 
cămînt. Pentru eliminarea ei 
am luat o seamă de măsuri 
tehnice. Abatajele noastre, mal 
ales cele din blocul IX, trec 
cu exploatarea prin zone cu 
presiune. Aceasta a dus la în 
greunatea muncii în abataje, 
la randamente scăzute, mano 
peră mare cu întreținerea. Noi. 
de comun acord cu conducerea 
mindi, am. schimbat metoda

(Continuare în pag. 3-a)

pe întregul 
Numai în luna tre
cută, la mina Pe- 
trila s-au făcut e- 
conomii suplimen
tare în valoare de 
239.367 lei. Acest 
succes situează co
lectivul minei Pe- 
trila printre colec
tivele fruntașe din 
bazinul carbonifer 
al Văii Jiului.

Școlarii din Uricani 
în vacanță

Pentru organizarea unei vacan
țe dt mai plăcute pentru fiii oa
menilor muncii din Utirani, con
ducerea Școlii de 8 ani din lo
calitate a întocmit un plan minu
țios cu activitățile distractive care 
vor fi organizate pe timpul verii. 
In această perioadă vor fi folosite 
cinematograful școlii, care va pre
zenta o serie de filme pe care 
elevii le vor viziona împreună cu 
cadrele didactice, biblioteca, cu 
cele 776 volume și cea a clubului

De asemenea, se vor organiza 
excursii imaginare pe hartă pen
tru cunoașterea țărilor de demo- 

a itinerarului 
de partid și gu- 
Uniunii Sovietice 
tovarășul N. S. 
noastră.

crație populară 
vizitei delegației 
vernamentale a 
în frunte cu 
Hrușdov în țara

In scopul petrecerii unei vacan
țe cit mai plăcute, o serie de elevi, 
fii ai minerilor uricăneni vor 
merge în tabără la Costinești, 
Lunca Florilor, iar alți 50 de elevi 
vor merge în excursie prin regiune 
timp de 4 zile.

COCHECI V. 
corespondent

După cum se vede și din cli
șeul nostru, nu numai mașinile 
stau în atenția lăcătușilor de 
întreținere Dincă loan și Iftău 
Ioan de la Viscoza Lupeni. îm
bunătățirea calității firelor îi 
preocupă tot așa de mult ca 
și pe textiliști.

H Ă R N
De două zile ploaia bătea da

rabana pe acoperișuri.
Uneori contenea o clipă, apoi, 

cernute ca dintr-o sită uriașă, 
picăturile începeau din nou să ca
dă, pătrunzând pr.in haine pînă la 
piele. Cum să lucrezi afară pe o 
astfel de vreme ?

— Fie cum o fi — își zise șe
ful de brigadă — ieșim la lucru. 
Dacă o să plouă săptămîni în șir, 
noi să stăm cu mîinile-n sin 7 
Așa ceva nu se poate /

— Afară băieți, la treabă!
„Băieții" se mai codiră un pic. 

Nu e chiar așa plăcut să stai în 
ploaie și cu mina pe manivela 
scripetului sau să întinzi la gra- 
nic colaci de fier.

Dar șeful de brigadă a hotărît 
și asta înseamnă că el a chibzuit 
bine lucrurile.

— De ce să aștepte betoniștu
î după noi ? Sîntem doar tineri, nu J ne speriem de ploaie ?
• Frămîrttînd asemenea gindun î în minte, fierarii betoniști din 
J brigada lui Ilaș Gheorghe care
• lucrează pe șantierul I.C.M.M.
• Petroșani, puseră mina pe scule și 
2 ieșiră afară la bancurile de lu- 
I cru. Speriată de cutezanța oa-
• menilor și mînată încet de vînt.
• ♦ ♦ < ♦ ♦ ♦ • ♦ ♦ ♦ » 4

Echipa de electricieni condusă de Stănișel Gheorghe de la 
termocentrala Paroșeni a terminat repararea motoarelor unui| 
grei fer de mare capacitate cu două zile înainte de termen. A-1' 
ceasta realizare situiază echipa ca fruntașă în întrecere.

IN CLIȘEU : Electricienii Stănișel Gheorghe (prinwil din 
dreapta) și 
montare la

Năstase Vasile exe cutînd ultimele operațiuni 
motorul greiferului.

---------------- ©----------------
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întrecere. In- 
care 'cuprinde 
minerii secto- 
printr-o largă

sectorului, 
cum tre- 
realizareapentru

Jntte brigăzile de mineri din 
sectorul HI al minei Vulcan se 
desfășoară o entuziastă întrecere 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan, pentru traducerea în viață a 
angajamentelor de 
trecerea socialistă 
toate brigăzile, toți 
rului este susținută 
muncă politică pe care o desfășoa
ră agitatorii.

Biroul organizației de bază din 
acest sector se preocupă cu grijă 
de îndrumarea activității agitato 
rilor. In fiecare lună, în fața agi
tatorilor iau cuvîntul membri ai 
biroului organizației de bază, șe
ful sectorului care le arată reali- 
aările obținute în perioada pre 

. cedentă de colectivul 
sarcinile de viitor, felul 
buie să militeze 
lor agitatorii.

Cu vreo două 
roul organizației 
truit agitatorii pe tema posibilită
ților existente în sector pentru 
sporirea continuă a productivității 
muncii. După instruire, agitatorii 
au desfășurat o largă muncă po
litică în cadrul brigăzilor, organi
zând numeroase convorbiri despre 
posibilitățile fiecărui loc de mun 
că de a obține randamente sporite 
pe calea unei mai bune organizări 
a muncii, folosirii judicioase a 
utilajului etc.

Agitatorul Hoca Iuliu, de pildă, 
maistru miner, a primit sarcina să 
se ocupe de brigada lui Negrescu 
Vasile. Pentru a ajuta această bri
gadă să obțină realizări cît mai 
bune, a hotărît să popularizeze în

urmă, biluni in
de bază a ins

1 C / E |
4 

ploaia a făcut loc soarelui. î
— Luați seama băieți, sîntem J 

z» urmă cu două zile față de plan J 
și trebuie să recuperăm rărnîne- J 
rea în urmă cît mai curînd. Tu 2 
'itane și tu Iile treceți la întins î 
fier, tu Feri la ștanță, iar cei- J 
lalți și cu mine la banc — im- ♦ 
părți lucrul șeful de brigadă. 2

Oamenii se mișcau tndemtnatic J 
îndoind fierul la dimensiuni și J 
după unghiuri bine stabilite. In 2 
clocotul muncii nici n-au simțit * 
cînd ș-a făcut ora trei. ♦

— Astăzi s~a făcut treabă nu 2 
glumă ! ■— aprecie cineva cu vo- , 
ce tare. ♦

Îmbujorate de căldură și efort ♦ 
fețele tinerilor exprimau mulțu- 2 
mire. .

— Am făcut nu zice nimeni | 
că nu. Eu am însă o idee. Ce-ar 
fi să ne înapoiem la lucru după 
prînzul de amiază. Mai recupe
răm ceva din timpul pierdut — 
vorbi către ceilalți șeful de bri
gadă.

— Propunerea a fost acceptată. 
Zilele au trecut. Ieri brigada 

de fierari betoniști condusă de 
Ilaș Gheorghe a fost evidențiată 
pentru evitarea „stagnărilor'1 și 
depășirea planului. î

i

♦

rîndul minerilor de aici exemplul 
și metodele brigăzii fruntașe con
duse de comunistul Drob GheoîH 
ghe. El a arătat minerilor din brU 
gada lui Negrescu Vasile că în a- 
batajul brigăzii conduse de Drob 
Gheorghe minerii sînt plasați de a 
lungul frontului cu sarcini concre
te ; în acest abataj a devenit un 
obicei ca fiecare schimb să se 
aprovizioneze cu material lemnos 
înainte de începerea lucrului în a- 
bataj, iar cînd în aprovizionarea 
cu materiale sînt greutăți, schim
burile se ajută reciproc. Agitato
rul s-a referit în convorbirile sale 
și la ordinea și disciplina din aba
tajul brigăzii fruntașe, la grija pe 
care o au minerii față de utilajele 
ai care lucrează. In urma acestor 
convorbiri, minerii din brigada lui 
Negrescu s-au hotărît să urmeze 
exemplul brigăzii fruntașe, să a- 
corde mai multă atenție organiză
rii muncii, îndeosebi aprovizionării 
cu materiale precum și întreținerii 
utilajelor. Drept rezultat în cursul 
ultimelor două luni brigada lui 
Negrescu Vasile a atins randa
mente sporite, 
de cărbune pe 
semnat a fost 
acestui abataj
cute cînd brigada lor a realizat 
o avansare de 30 m.

Agitatorii din sectorul III al 
minei Vulcan sînt în primele rîn- 
duri ale luptei pentru îmbunătăți
rea calității producției. Comuniștii 
Păcuraru Traian, David Grigore, 
Băltățescu Mircea și alții țin săj>-

I. DUBEK

între 5—5,50 tone 
post. Un succes în- 
obținut de minerii 

în cursul lunii tre-

(Continuare în pag. 3-a)
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0 m icduiere m> BietMi1 
la melt Unii iadosiilalii 

de larg (onsam
Consiliul de Miniștri al R.P. 

Romine a stabilit printr-o ho- 
tărîre o nouă reducere de pre
țuri la unele bunuri industrialei 
de larg consum. Aplicarea noi
lor prețuri reduse se va face 
îneepînd cu data de 16 iulie 
1962.

Hbtărîrea prevede reducerea 
prețurilor în medie cu 30 la 
sută la țesături din fire de re-: 
Ion uni, imprimate și electro- 
plușate destinate pentru ro
chii, bluze și lenjerie, precum 
și pentru baticuri și eșarfe. 
Corespunzător au fost stabilite 
prețuri reduse între 11 și 36 la 
sută la confecții executate din 
aceste țesături. Cu peste 47 la 
sută se micșorează în medie 
prețurile la mantale și pelerine 
de ploaie, la fețele de masă din 
același material. S-a stabilit, 

de asemenea, o reducere medie 
de 15 la sută la diferite mărci 
și sortimente de ceasuri de 
mînă.



jTEAGUL roșu

La începui de drum

FILMUL SÂPTAM1N11Rezultatei la nivelul
Anii fecioriei

ritmul muncii creatoare

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOO OOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOC 
o 
8 
8
8
8
8
8
8

Aici, în Valea pllngerii de ieri 
Un vis se împlinește
Și-n locul fostelor dureri 
Viață nouă crește.

ridica
și de

al bi-de muncă 
preocupă în per- 
sporirea număra- 

bibliotecii.

volume. Numărul tdtal 
bibliotecă se

Sub cerul liber, înfrățite 
fel azi graiurile cîntă 
către culmi nebănuite 
pasul sigur se avîntă.

din Vulcan 
Insă șl unele 
exemplu, 

bucură

In activitatea cultural-edu- 
cativă pe care o desfășoară, 
clubul muncitoresc din Vulcan, 
un loc de seamă ocupă mun
ca cu cartea. Biblioteca clu
bului dispune de mii de vo
lume de literatură beletristi
că, politică, tehnică etc. Mi
nerii, constructorii, energeti- 
cienii, cadrele didactice din 
Vulcan au la dispoziție cărți 
din toate domeniile de acti
vitate, care ii ajută în 
rea nivelului cultural 
specialitate.

Colectivul 
bliotecii se 
manență de
lui de cititori ai 
Zilnic la club au loc diferite 
acțiuni cu cartea cum sînt: 
recenzii, seri literare, simpo
zioane literare ș. a. De ase
menea, se organizează cu re
gularitate expoziții și vitrine 
cu cele mai noi cărți care se 
află în bibliotecă. Biblioteca
ra clubului Boda Elena pune 
mult suflet în munca cu car
tea, își cunoaște bine citito
rii, gusturile 
du-le cărțile 
mai mult.

Un sprijin 
că cu cartea îl dau 
biblioteci mobile și 14 biblio
teci de casă. Acestea sînt în
drumate și aprovizionate cu 
regularitate cu cărți noi de 
către bibliotecara Boda Elena.

Toate aceste acțiuni cu car
tea au făcut să crească mult 
în acest an numărul citito
rilor și al cărților citite.

In prezent biblioteca numă
ră 1940 de cititori, cu 1100 
mai mulți decît anul trecut, 
Iar numărul cărților citite se 
ridică la circă 26.000, adică cu 
11.000 mai mult față de a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut.

Creșterea numărului de 
titori și al cărților citite 
datorește în mare parte 
măririi fondului de cărți 
bibliotecii. Anul acesta biblio
teca a fost înzestrată cu cca.

lor, recomandîn- 
care îi atrag cel

prețios în mun- 
și cele 6

ci-
se
Și
al

re
de 
ci- 
rar,

3000 
al cărților din 
ridică la peste ÎS.000 volume.

Biblioteca are în evidența 
sa mulți cititori fruntași care 
anul acesta au citit zeci de 
cărți tehnice și de literatură. 
Printre aceștia se numără mi
nerul Bîlea Alexandru, mun
citoarea Munteanu Adela, Ra
ță Vasile, Chetroiu Aurel și 
alții.

In munca cu cartea, la bi
blioteca clubului 
se mai manifestă 
lipsuri. Așa de 
cenziile, care se
multă apreciere în rîndul 
titorilor, se țin destul de 
iar uneori sînt întocmite slab. 
Prea puțin se caută forme 
mai variate de prezentareț 
popularizare și răspîndire a 
cărților noi, de îndrumare a 
cititorilor spre cărțile cele mai 
adecvate pentru el ținînd cont 
de vîrstă, specialitate și studii.

In orașul Vulcan numărul 
populației este destul de ma
re. Ori cele cîteva biblioteci 
de casă nu cuprind toată 
populația. De aceea este ne
cesar să se înființeze biblio
teci de casă pe flecare stra
dă, cartier sau bloc.

Mai mulți muncitori printre 
care Costin Iosif, Adam Pe
tre, Cărare Mircea Ș. a. au se
sizat faptul că biblioteca nu 
dispune de o sală de lectură 
unde cititorii să poată citi în 
liniște, deși condiții sînt. Se
sizarea este întru totul înte
meiată. Clubul dispune de o 
asemenea sală chiar în apro
pierea bibliotecii. Directorul 
clubului. Baban Nlcolae, îm
preună cu bibliotecara Boda 
Elena vor trebui să studieze 
posibilitatea de a reînființa 
sala de lectură la club, ea 
fiind foarte necesară. De ase
menea, să caute forme mai 
interesante de muncă cu car
tea astfel ca rezultatele să 

nivelul posibilităților 
dispune clubul.

fie la 
de care
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Borotea Iuliu ——
conduce i 
timp o 
de electricieni de 
la l.C.M.M. Petroșani. Datorită 
muncii acestei brigăzi, zeci de ki
lometri de cablu traversează 
dealurile Dîljei. Dar numai dea
lurile Dîljei ? Acum brigada de 
electricieni se află tocmai sus la 
Valea Arsului. Ventilatoarele ins
talate aici de lăcătuși vor intra 
curînd în funcțiune. Borotea cu 
brigada lui va duce și aici firul 
cablului care va pune în 
întreaga instalație...

...Marți după~amiază. 
încăpere de la l.C.M.M. 
animație. Brigada artistică de a- 
gitație repetă. Peste puțin timp 
se va prezenta în fața publicului- 
Deci....

Printre tinerii componenți ai 
brigăzii artistice se află și Boto- 
tea luliu. Cum,, 
electricieni ? Nu. 
tacilor de lucru 
sală : Emăchescu 
Alexandru, 
Toți pregătesc cu străduință pro
gramul brigăzii.

Urmează repetițiile echipei de 
dansuri. Dansatori sînt-tot cei din 
brigada lui Borotea. Aici se ivise 
însă o mică deficiență. Dansato 
rii nu aveau destule dansatoare.. 
Dar Borotea și ortacii lui au re
zolvat și această problemă. Și-au 
adus soțiile.

...Una după alta săptămînile au 
trecut. Spectacolul care trebuia 
să aibă loc se anunța atrăgător.

1 lUltU «oua pa si

mișcare

Intr-o
e mare

fără brigada de 
Majoritatea or- 
se află aici în 
Cornel, Manoilâ 

Trașcă Constantin

Tinerii muncitori de la I.C.M.M. 
Petroșani au pus pentru reușita 
lui mult suflet.

Prima ieșire...
Afișele lipite in fața căminu

lui cultural din Baru Mare anun
țau pentru după-amiaza aceea 
spectacolul „Cintați și rîdeți at 
noi" prezentat de formația artis
tică a sindicatului I.C.M.M.

Cînd artiștii amatori de la 
l.C.M.M. au ajuns, sala era de 
mult plină. Ai putea să remarci 
în mod deosebit vreun număr din 
program ? Destul de greu. Poate 
melodiile de muzică populară ro- 
mînească interpretate cu multă is 
cusință de Lengbel Oscar, s-au 
bucățile de muzică ușoară cîntate 
de Manoilă Aurica. Fiecare nu
măr a constituit o surpriză plă 
cută pentru publicul spectator

Și echipa de dansuri a mers 
bine. Suita de dansuri oltenești 
executate de „ardeleni" a fost la 
înălțime. Dansurile de pe Mureș, 
cunoscute „din familie", au stîr- 
nit ropote de aplauze... Așa o 
fost tot spectacolul... Intr-adevăr 
spectatorii din Baru Mare au cîn- 
tat și au rîs cu artiștii amatori 
de la l.C.M.M. Petroșani.

Din nou repetiție
Brigada repetă- In fiecare săp- 

tămînă, marți și vineri îi găsești

Incepind de ieri, pe ecranul 
cinematografului Ai. Sahia 
din Petroșani rulează filmul 
Anii fecioriei, o producție a 
studioului „A. Dovjenko" din 
Kiev.

Acțiunea filmului se desfă
șoară undeva intr-un sat.

Pe panta primejdioasă a 
muntelui, tinăra Nastia zboară 
cu schiurile într-o viteză a- 
mețitoare. încă cîteva secunde 
și ea se va rostogoli intr-o 
prăpastie adincă. In ultima 
clipă insă, Nastia este salvată 
de Ganna, aceeași Ganna ca
re, cu cîteva minute mai îna
inte, îi ceruse să renunțe la 
Gnat, tînărul pe care-1 iubeau 
amîndouă.

Nastia nu se poate despărți 
de omul iubit care, în cele din 
urmă, o cere să-i fie soție. 
Fericirea căsniciei lor este tul
burată însă în ziua în. care 
Ganna apare din nou în viața 
lor.

Autorii noii producții cine
matografice sovietice Anii fe
cioriei lasă în mod intențio
nat deschise unele probleme 
cheie ale filmului, pentru ca 
ele să fie discutate și apre
ciate de către spectatori.

Căci azi partidul ni-i stegar 
Pe drumul spre mai bine 
Călăuză și-ndreptar 
AI vremilor de mîine.

I. TOMA

INI O U Â
Cuprinde-ntreaga

zare-albastră 
Copiii cresc sub caldul soare
La fel ca florile în glastră. 88 
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Pe scena Teatrumi de stat „Valea Jiului"
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Cu cînfecul pe buze
La clubul minerilor din Pe- 

trila a intrat în obișnuință ca 
artiștii amatori din localitate 
să prezinte In fiecare sîmbă- 
tă sau duminică programe ar
tistice. Azi, de exemplu, in sala 
clubului, la ora 16 va avea 
loc un spectacol-concert de 
muzică ușoară și populară in
titulat „Cu cîntecul pe buze". 
Vor interpreta corul șl soliștii 
vocali de muzică ușoară și 
populară.

uni4 pe toți artiștii a- 
matori la clubul 
lor. Crează texte
le, le pun pe me

lodii, le învață. De fapt tinerii 
artiști amatori de la l.C.M.M. 
Petroșani, toți muncitori, sînt în 
fiecare z> împreună : la locul de 
muncă pe schele, pe stîlpii de cu
rent electric ori la club. Munca și 
cîntecul unesc pe tinerii muncitori 
de la l.C.M.M. și le înfrumuse
țează viața. Iar ei împărtășesc din 
bucuria lor și altora. Aceste două 
pasiuni au prins rădăcini adinei 
oriunde se află tineretul. Și tine
retul se află pretutindeni.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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Sî
Opera lui I. L. Caragiale a in

trat de mult în patrimoniul cultu
rii mondiale. Pe toate meridianele, 
piesele clasicului romîn sînt larg 
răspîndite, popoarele fâcînd astfel 
cunoștință cu satira usturătoare a 
lui Caragiale împotriva 
lor", a „damelor bine" 
neral împotriva decadentismului 
caracteriza burghezia romînă 
răscrucea dintre veacurile XIX 
XX. Includerea sărbătoririi lui 
L. Caragiale în cadrul marilor 
niversări culturale din 1962, hotă- 
rîte de Consiliul Mondial al Pă
cii, înseamnă o deplină confirma 
re a geniului dramaturgului și 
scriitorului nostru.

Teatrul de stat „Valea Jiului", 
cu prilejul semicentenarului mot 
ții lui I. L. Caragiale, a ales pie
sa „Năpasta", ultima creație dra
matică a autorului. Această piesă, 
în coordonatele grave ale dramei, 
demască cu vigoare lipsa de drep
tate din orînduirea capitalistă, 
prada așa-numitei justiții. Tocmai 
datorită acestor factori, burghezia 
a făcut tot posibilul ca piesa sâ 
fie cunoscută cit mai puțin de ma
rele public, a înscenat un odios 
proces de plagiere împotriva au
torului care însă a eușat rușinos, 
dar care l-a îndemnat pe Caragiale 
la un exil voluntar și i-a umbrit 
ultimii ani de viață.

Conflictul piesei este simplu. 
Dragomir îl ucide pe Dumitru, 
pentru ca apoi să «e poată căsă
tori cu Anca, soția acestuia. Poli
ția, „justiția", incapabilă să des
copere făptașul, recurg la calea cea 
mai ușoară : arestarea unui om 
nevinovat, pe baza unor „dovezi" 
care nu spun nimic. Acesta este 
pădurarul Ion din Corbeni. Stîlcit 
în bătăi, chinuit in lanțuri, Ion — 
ajuns la nebunie — „recunoaște" 
fapta și este condamnat la ocnă. 
El n-a uds niciodată, dar neome 
nia și samavolnicia aparatului de 
stat l*au transformat în ucigaș, un 
om pierdut pentru societate. In 
urma gravelor maltratări își pier
de rațiunea,'veșnic e obsedat de 
gindul bătăii, de o teamă cum
plită. In momentele de luciditate 
însă își dă seama de nedreptatea 
ce i s-a făcut.

Dragomir se căsătorește cu An
ca. dar el este veșnic mustrat de 
conștiință. Anca îl bănuiește ca 
fiind ucigașul soțului, apoi prin 
întoarcerea subită a lui Ion de 
la ocnă, află adevărul. Dorința ci 
ca adevărul să triumfe fac ca Dra • 
gomir să ajungă pe mîna autori
tăților. Anca mai tot timpul însă 
acționează singură pentru desco
perirea adevărului, manifestînd a-

de I-L. Caragiale

„bibici- 
și în ge- 

ce 
ia 
Și 
I.
a-

versiune și o neîncredere profundă 
față de polițari și judecători.

Piesa este pătrunsă de auten
ticitate, plină de omenesc, tocmai 
de aceea ea a fost pe deplin în
țeleasă de oamenii simpli, țăranii 
de pe vremea lui Caragiale. Ei au 
îndrăgit autorlil și creația sa, pen
tru că ea a izvorît din viață.

La Teatrul de stat din Petro
șani regia și scenografia aparțin 
lui loan Petro viei. Vorbind des
pre scenografie, este necesar să 
subliniem faptul că ea a avut da
rul să contribuie la reliefarea i- 
deilor piesei. Prin modul plastoc 
de a așeza biciul, lanțul și 1^|- 
tul în diferitele unghiuri 
nei, s-a realizat redarea 
închisoare în care trăia 
popor muncitor în timpurile cir* 
muirii burghezo-moșierești.

Tn privința regiei este demn de 
remarcat faptul că s-a asamblat 
lin spectacol coerent, jocul inter- 
preților a fost îndrumat spre sim
plicitate și omenesc, ceea ce a 
determinat redarea limpede a me
sajului piesei. Pe alocuri însă se 
ivesc pauze nedorite (actele I și 
III), există unele echivocuri în 
mișcarea scenică, fapt ce duce la 
unele scăderi în gradarea desfășu
rării acțiunii.

Cei patru interpreți din distri
buție s-au achitat în bună măsură 
de sarcinile ce le-au fost ceru ti
de roluri. Ana Colda (Anca) ne-a 
înfățișat cu multă trăire și con
vingător, figura femeii cinstite, 
dornice de dreptate, hotărită să 
lupte pentru realizarea acestui țel. 
Realizează momente deosebit de 
emoționante, mai ales în scenele 
cu Ion și Gheorghe, în care “îrN 
terpretează cu sinceritate. In vnels? 
scene cu Dragomir este ceea ce 
trebuie să fie : femeia bănuitoare 
care vrea să descopere criminalul, 
în alte scene pare lipsită de na
turalețe în darea replicilor. Gheor
ghe Iordănescu (Dragomir) și în 
acest rol demonstrează calitățile 
sale scenice, jucînd cu înțelegere. 
Este natural și profund convingă
tor în scenele în care prezintă mus
trările de conștiință, frămîntările 
personajului. Dumitru Drăcea 
(ion) a izbutit una din cele mai 
valoroase creații ale sale, interpre- 
tînd un rol dificil. Merită a fi 
subliniată autenticitatea jocului său, 
gama bogafe folosită pentru reda
rea stărilor diferite' ale țăranului 
schingiuit. In unele scene (cea a 
sinuciderii, de pildă), a părut tea
tral. Mircea Zabalon (Gheorghe) 
s-a integrat în rol, mareînd carac
terul onest, sincer al învățătorului.

VICTOR FtîLESI

ale «ce* 
ideii de 
întregul

MARIN CALIN

IN CLIȘEU : Brigada artistică de agitație de la l.C.M.M. Petroșani în timpul pre 
zentării unui spectacol.

♦
♦
♦
♦



IN EDITURA POLITICA t 
au apărut :

V. I. LENIN
Opere alese, vel. 3

896 pag., 24,30 lei
Volumul cuprinde o serie ) 

de scrieri și cuvîntâri în care ) 
V. I. Lenin tratează proble- ? 
n?.8 legate de apărarea pa- ’ 
triei socialiste, de construi- % 
rea socialismului și comu- ) 
nismului, formulează princi- ) 
piile politicii externe a Sta- ) 
tului sovietic și indică sar- ( 
Cinile partidului în dome- ( 
niul activității culturale și j 
ideologice. Dintre lucrările > 
mai mari incluse în volum, j 
menționăm : ..Revoluția pro
letară și renegatul Kautsky", ' 
„Stângismul, boala copilăriei * 
comunismului", „Sarcinile < 
Uniunilor Tineretului", „Des- \ 
pre planul economic unic", 1 
„Despre impozitul în natu ) 
ră“ etc. )

Din’ istoria luptelor <
greviste )

ale proletariatului <
din Romînla )

voi. II
256 pag., 7.20 lei►

Tradiții ale criticii 
literare marxiste 

din Romtnia 1930-1940
Studiu și antologie de 

Ileana Vrancea
416 pag., 8,40 lei

NICOLAE SCHWARTZ )
Calitatea produselor )

88 pag., 1,30 iei \
Lucrarea prezintă impor- { 

tanța deosebită pe care o are t 
îmbunătățirea calității pro- < 
duselor, insistă asupra fac- ) 
torilor care duc la realiza- ) 
rea unor produse care să se ) 
ridice Ia nivelul tehnicii ? 
mondiale și subliniază în mod ? 
deosebit măsurile luate de \ 
partidul și guvernul nostru ) 
pe această linie. <

In lucrare se acordă un ) 
/oc important rolului pe ca < 
\re II au tehnica nouă, orga- \ 
nizaxea rațională a produc- ) 
ției, ridicarea calificării pro ( 
fesionale, Întrecerea socia- > 
listă, cointeresarea materia- ) 
lă, serviciile de control teh j 
nic de calitate și comerțul ) 
socialist în îmbunătățirea < 
calității produselor. j 

Rezultate bune 
al minei 

(Urmare din pag. l-a)

de exploatare în scopul llchi 
dării neajunsurilor cauzate de 
presiunea excesivă. La abata
jele cameră, in loc să atacăm 
cu preabataje transversale pe 
mijlocul lentilei și cu camere 
direcționale, atacăm cu prea 
batajul pe culcuș și camere 
direcționale in retragere. In 
acest fel am eliminat mani
festările de presiune la abata
jele nr. 901, 902, 903 din blo
cul IX și 702, blocul VII. Bl- 
neînțeles că asemenea schim • 
bare a necesitat timp, fiind fă
cută la toate abatajele pe mă
sura terminării faliei în care 
se aplică vechea metodă.

rNTREBARE: Ce rezultate 
» dat toate aceste măsuri !

RĂSPUNS: 
icăpînd 
cate de 
ibataje 
cu spor.
:ă din aceleași abataje dăm 
icum o producție aproape du- 
ilă. Vitezele de avansare au 
iporit cu mai bine de 30 la 
iută, au crescut randamentele 
n abataje, ca urmare a crtă-

In primul rînd, 
de greutățile provo 
presiune, minerii din 
au putut munci mai 
Este de ajuns să arăt

La Depoul C.F.R. Petroșani brigada 
crări de calitate, realizează eco nomii prin 
norma de lucru cu 20—26 Ia sută-

IN CLIȘEU : Bătrin loan împărțind 
începe revizia locomotivei nr. 150.1068.

de reparații condusă de Bătrin loan execută lu 
recondiționarea pieselor și depășește In fiecare lună 

sarcini fiecărui me mbru din brigadă înainte de a

ÎX PRIMELE RtWDlJRI
(Urmare din pag. l-a)

tămînal convorbiri cu minerii din 
abataje, insistînd asupra însemnă
tății pe care o are continua îm
bunătățire a calității producției 
La îndemnul agitatorului Păcuraru 
Traian, minerii din brigada în care 
lucrează și-au sporit preocuparea 
pentru îmbunătățirea calității pro 
ducției. Ei pușcă selectiv frontul 
de cărbune, urmărind ca sterilul 
să nu se amestece cu cărbunele și 
aleg cu atenție șistul din cărbune 
Astfel în ultimele luni această bri
gadă nu a pierdut nici un vagonet 
de cărbune din cauza penalizări* 
lor pentru șist. Roadele activității 
agitatorilor pentru mobilizarea co • 
lectivului sectorului la îmbunătă 
țirea continuă a calității producției 
sînt însemnate. In cursul lunii tre
cute producția extrasă de colecti
vul sectorului a fost cu două pro
cente sub limita de cenușă ad
misă.

O susținută activitate desfășoa-’ 
ră agitatorii și pentru promovarea 
noului, a tehnicii avansate și a 
metodelor înaintate de muncă. Un 
larg răsunet au găsit în rîndurile 
brigăzilor din sector prevederile 
hotăririi Conferinței orășenești de 
partid cu privire la realizarea în 
abatajele cameră a unei avansări 
de două timpuri pe schimb și ari
pă, iar în abatajele frontale a ci
clului de trei fișii la două zile, 
ca o treaptă spre obținerea unei 
avansări de două fișii pe zi. A- 
ceste prevederi au fost larg popu
larizate de către agitatori. Brigă
zile au hotărît să le traducă in

la sectorul II 
Lonea

rii posibilităților de mecaniza
re a transportului în abataje. 
In fiecare lună numărul bri
găzilor de la abataje care și-au 
depășit planul a sporit mereu. 
In iunie, de exemplu, din cele 
7 brigăzi de la abataje și 2 de 
Ia pregătiri, 5 brigăzi de la a- 
bațaje și cele 2 de pregătiri 
și-au depășit planul. Acum la 
abatajele unde muncesc bri
găzile conduse de Nedelcu Ni 
colae, Crețu Gheorghe, Baciu 
Ioan, Molnar Traian, Buhăies- 
cu Vasile. condițiile de muncă 
sînt bune, randamentul obți
nut depășește 5,20—5,90 tone 
pe post.

Mai avem încă de lucru ca 
să putem afirma că toate bri
găzile noastre obțin realizări 
la nivelul celor fruntașe. Două 
abataje nu și-au făcut pla
nul în iunie. Spre ele ne în
dreptăm acum atenția. La a 
batajul 702. prim maistrul mi
ner Princz Samoilă are sarci
na de a ajuta brigada lui Fa- 
toj Vasile, o brigadă relativ 
nouă, iar la 703, brigada a fost 
preluată de Molnar Traian, 
miner cu experiență și reali
zările încep să fie bune. 

viață. In unele abataje, ca de pil
dă în cele unde lucrează brigăzile 
conduse de comuniștii Drob Ghe
orghe, Zoid Francisk și Domokos 
Andrei obiectivele „trei fișii la 
două zile" și „două cimpuri pe 
schimb" au și fost atinse. Trecînd 
la realizarea acestui obiectiv bri
gada din abatajul cameră nr. 2, 
stratul 3 a dat naștere unei iniția
tive prețioase. Brigada, in frunte 
cu comunistul Domokoș Andrei, 
a hotărit să treacă la podirea ca
merelor exploatate odată cu înain
tarea frontului de lucru, din 4 în 
4 metri. Astfel brigada a redus 
timpul afectat pentru pregătirea 
prăbușirii de la 4 schimburi, cit 
necesita înainte, la un singur 
schimb. Prin timpul ciștigat briga
da a reușit să atingă luna trecută 
o avansare de 182 tu.l. și să rea
lizeze un randament de 6.6 tone 
pe post, cu 1 tonă pe post mai 
mare decit cel planificat. Brigada 
a realizat în fiecare schimb 6 
avansare de cîte două cimpuri pe 
aripă de abatai.

Demnă de relevat este și acti
vitatea agitatorului Munteanu Sa
bin, tehnician miner. El a fost re
partizat în abatajul frontal nr. 8 
de pe stratul 3. In acest abataj au

-------------- ©---------------

Acțiuni închinate luptei pentru pace
In cinstea Congresului mon 

dial pentru dezarmare gene 
rală și pace de la Moscova, 
comitetul de luptă pentru pace 
din orașul Vulcan a organizat 
in mai multe întreprinderi 
„Brigăzi ale păcii". Asemenea 
brigăzi au luat ființă la U.E.V. 
și T.C. Paroșeni.

Tot in cinstea Congresului 
s-au ținut conferințe pe tema 
„Pacea învinge", la care au 
participat un mare număr de

_=©=_

Brigadă de bună deservire
Pentru a obține titlul de 

brigadă de bună deservire tre
buie să muncești In așa fel 
incit oamenii muncii să se 
bucure de o deservire promptă 
și civilizată, să păstrezi măr
furile în așa fel ca perisiabi- 
litățile să se reducă la maxi
mum. Așa au muncit vînză- 
toarele Doina Benea, Ghizela 
Tereny și Ana Doboș de la ma
gazinul nr. 4 O.C.L. Alimen
tara din Petroșani de au ob
ținut acest titlu. Pe lingă de ■ 
servirea bună, brigada se stră
duiește să depășească lună de 
lună sarcinile de plan. Luna 
trecută, depășirile de plan s-au 
ridicat la 12 la sută, iar peri- 
siabilitățlle s-au redus cu 3000 
lei. Tn prezent, întreaga bri
gadă se străduiește să-șl în
treacă realizările anterioare.

C. IOAN 
corespondent 

fost introduse in luna trecută uti
laje modeme: stilpi metalici cu 
grinzi in consolă, transportoare 
blindate care asigură sporirea sub
stanțială a productivității muncii, 
a vitezei de avansare și reducerea 
consumului de material lemnos. 
Agitatorul a vorbit pe larg mine
rilor despre avantajele folosirii 
noilor utilaje, s-a ocupat pe rînd de 
minerii din abataj, ajutindu-i să 
însușească tehnica manipulării noi
lor* utilaje și să le folosească ra
țional. In prezent, minerii din a- 
bataj lucrează cu încredere și pri
cepere cu utilajele moderne. Cu 
ajutorul lor ei au realizat în cursul 
lunii trecute o avansare de 26 m. 
in 18 zile, iar în prima decadă 
a acestei luni, în 8 zile, au atins 
o viteză de avansare de 15 m

Iată doar cîteva din faptele care 
dovedesc cu prisosință că agita
torii se situiază în primele rîn- 
duri ale bătălîei pentru sporirea 
continuă a producției, productivi
tății muncii, îmbunătățirea calită
ții producției și promovarea nou
lui. Dacă minerii sectorului III 
Vulcan au extras în prima parte 
a anului mai bine de 3.600 tone 
de cărbune peste plan, un merit 
însemnat l-au avut și agitatorii.

muncitori. S-au făcut, de a- 
semenea, fotomontaje la că
minul cultural Coroieștl șl Ia 
clubul din Vulcan.

ELENA TOMA 
corespondent
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MUNCITORILOR I

• PUBLICITAR

0. [. I. 6LIIM6 PETROȘANI >
Asigură aprovizi- 

' onarea zilnică cu
lapte ta domiciliu : 

Ipe bază de abonamente ; i 
cu plata anticipată, a 
populației din cartierele / 
Dimitrov și Livezeni — Pe- ' J 
troșani, ' >

Abonamentele se fac la ; i 
magazinul nr. 131 din car- '; 
tierul Dimitrov-Petroșani. i 

Costul unui litru de lap- J 
1 te, Ia domiciliu, este de 1 

lei 2.10. ;

Exploatarea 
minieră Lupeni
Tine în zilele de 30 și î; 

■: 31 iulie a. c. la sediul ex- !; 
ploatării un concurs pen- ■: 

:• tru ocuparea următoarelor ji 
•: posturi :
•i •
:■ — MAIȘTRI MINERI
Și — PRIM-MAIȘTRI MINERI ji 
:i — MAIȘTRI MECANICI

;• Se pot prezenta la con- :■ 
i: curs absolvenți ai școlilor :: 
■: tehnice de maiștri sau al ■; 
i: școlilor echivalate șP •• 
ii maiștri care la data de 1 li 
:: iulie 1956 au avut o vechi- îi 
:• me de 12 ani în această i; 
:• funcție. il 

Cererile de înscriere îm- ;■ 
ii preună cu actele, precum ii 
■: și orice informație se pri- ■: 
:■ mese la biroul personal al ii 
ii exploatării pînă la 20 iu- ii 
ii lie a. c.
iî liI£z::::zzzzzz:zzzzz33zzzzzzzzzzzzzszzzzz:z:zz:zîssExploatarea 

minieră 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.



încheierea lucrărilor Congresului mondial 
pentru dezarmare generala și pace

Camera

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Ședința de închidere a Con
gresului mondial pentru de
zarmare generală și pace a 
Început simbătă la ora 16,30 
în Palatul Congreselor din 
Kremlin.

Ședința a fost prezidată de 
prof. Kaoru Yasui (Japonia).

Participanții la congres au 
ascultat rapoartele cu privire 
la activitatea comisiilor.

Prof. Oskar Lange (Polonia) 
a prezentat raportul cu pri
vire al activitatea Comisiei 
„Consecințele economice ale 
dezarmării". Comisia ă adop
tat în unanimitate o rezoluție 
Intitulată „Avantajele econo
mice ale dezarmării".

Membrii comisiei, a subliniat 
prof. Lange, au căzut de a- 
cord in unanimitate că „de
zarmarea oferă largi posibili
tăți pentru dezvoltarea tutu
ror țărilor".

Comisia a examinat, de a- 
semenea, problemele dezvoltă
rii comerțului internațional și 
colaborării economice inter- 
paționale în legătură cu dezar- 
piarea.

Raportorul a spus că comi
sia propune să se convoace o 
conferință comercială interna
țională la care să' participe 
toate țările lumii. Se are în 
vedere că „O.N.U. trebuie să 
joace un rol activ în convo
carea acestei conferințe".

Prof. Pierre Biquard (Fran
ca) a prezentat raportul cu 
privire la activitatea comisiei 
„Dezarmarea și problemele ei 
politice și tehnice".

„Dacă toți participanții la 
congres înțeleg primejdia pe 
care o prezintă războiul ato
mic, cea mai mare parte a 
opiniei publice este încă insu
ficient informată în legătură 
Cu aceasta sau consideră că 
țin conflict nu poate izbucni", 
h spus prof. Biquard. „Tutu
ror prietenilor păcii și oame
nilor de știință, în special, le 
Incumbă datoria de a infor
ma masele largi populare des
pre tot ce cunosc în legătură 
“cu aceasta".

Arătînd că uneori Uniunea 
(Sovietică este acuzată că res
pinge controlul, prof. Biquard 
p spus: „Trebuie să subliniem 
vigoarea cu care 
prușciov spune în 
ță: acceptați
noastre cu privire 
imarea generală și 
poi vom accepta orice propu
neri cu privire la control".

Vorbind despre problema în
cetării experiențelor nucleare, 
prof. Biquard a spus că mem
orii comisiei s-au pronunțat 
cu hotărîre împotriva explo
ziilor nucleare efectuate de a- 
mericani Ia mare 'altitudine.

Comisia a subliniat, a spus în 
Continuare prof. Biquard, impor
tanța creării de zone denucleariza- 
țe în diferite regiuni ale lumii, 
ceea ce ar atenua încordarea inter
națională. „Acestui scop i-ar ser
vi și încheierea unui pact de ne
agresiune între țările participante 
la Tratatul de la Varșovia și ță
rile membre ale N.A.T.O.".

Prof. Viktor Cihikvadze, secre
tar al Congresului mondial pentru 
dezarmare generală și pace, carac- 
țerizînd componența participanți- 
lor la congres, a spus că prin
cipala trăsătură caracteristică a 
congresului este caracterul lui larg 
reprezentativ". La lucrările con
gresului participă 2.469 delegați, 
oaspeți și observatori, solii a 121 
de țări.

„Din punct de vedere numeric, 
acesta este cel mai mare forum 
dintre toate întîlnirile internațio
nale consacrate luptei popoarelor 
pentru pace" — a spus prof- Ci
hikvadze.

(Liban), laureat 
Lenin

premierul 
permanen- 

propunerile 
la dezar- 
totală, și

joace 
dării 
dependenței naționale și realiza
rea înțelegerii între popoare.

Apoi s-a dat cuvîntul lui 
Pierre Cot (Franța) pentru a 
da citire textului Mesajului a- 
dresat popoarelor lumii.

Textul Mesajului congresului 
adresat popoarelor lumii este 
pus la vot. Din 2.195 de de
legați, oaspeți și observatori, 
prezenți la ședință, 2.186 au 
votat pentru textul Mesajului* 
2 au votat împotrivă, 7 per
soane s-au abținut. Delegații 
Ia congres s-au ridicat în pi- 
cioare și prin aplauze preIun-> 
gite au salutat măreața uni-: 
tate a reprezentanților din J21j 
de țări, profund convinși de 
necesitatea realizării dezarmă
rii generale. Zeci de reporteri 
cinematografici și fotorepor
teri au înregistrat pe peliculă 
momentul culminant al isto
ricului forum al popoarelor.

Luînd cuvîntul în numele 
Comitetului de redactare, Ivor 
Montagu (Anglia) a subliniat 
că pe adresa comitetului au 
sosit numeroase scrisori cu pro
puneri privind formele con
crete de luptă pentru pace.

Montagu a propus ca pro
fesorul John Bernal să forme
ze un comitet special, larg 
pentru studierea tuturor aces
tor materiale care trebuie săjî 
fie apoi date publicității pe1 
scara cea mai largă în toate 
țările și trimise pe adresa atît 
a organizațiilor și mișcărilor 
care au participat cît și a ce
lor care nu au participat la 
lucirările congresului.

Rostind cuvîntul de închide
re, prof. John Bernal a mul
țumit poporului sovietic pen
tru cordialitate și ospitalitate.

El a subliniat că discuțiile 
au fost mult mai largi decît 
în trecut, deoarece aici s-au 
lntîlnit oameni cu vederi 
ferite.

Prof. Bemăl a subliniat 
participanții la congres 
avut posibilitatea să-și expri
me în mod liber convingerile.

El a atras atenția asupra 
diversității problemelor exa
minate și a declarat că nu toa
te au fost analizate în măsură 
egală, că problemele princi
pale au fost cele privind de
zarmarea. In legătură cu aceas
ta John Bernal și-a exprimat 
convingerea că „în viitor 
va întruni un congres la care, 
de pildă, problemele 
denței naționale vor 
principale".

„Am dat aici un 
admirabil de înțelegere reci
procă și colaborare, a 'decla
rat prof. Bernal. Sper că tot 
așa vom lucra și în viitor".

-------  ---------- — --------------

Rezervele de aur ale S. U. A. 
scad continuu
(Agerpres). 
un raport 
de rezerve

Antoine Tabet 
al Premiului internațional 
„Pentru întărirea păcii între po
poare"; a prezentat un raport în 
numele comisiei „Dezarmarea 
independența națională1*.

Numeroși delegați; a arătat ra
portorul, au recunoscut legătura 
strînsă, indisolubilă, dintre lup
ta pentru eliberarea națională și 
lupta pentru dezarmare și pace.

Intr-o lume dezarmată, fără blo
curi militare, nu se vor mai face 
încercări de intervenții ca cele din 
Suez, Laos și Cuba, a continuat 
vorbitorul. Dezarmarea generală 
și totală va da posibilitate să se 
asigure popoarelor Asiei, Africii și 
Americii Latine un uriaș ajutor 
economic; va accelera nimicirea 
colonialismului.

Raportul a comunicat congre
sului că comisia supune examinării 
sale cele două documente adopta
te de ea. Primul se referă la de
zarmare și la independența poli
tică, cel de-al doilea — la blo
curile și bazele militare. Tabet și-a 
exprimat convingerea că congre
sul va sprijini ambele documente.

A luat apoi cuvîhtul Adadnat 
(Indonezia). El a vorbit despre 
cea de-a doua parte a lucrărilor 
comisiei care a discutat probleme
le dezarmării și independenței na
ționale.

In subcomisie s-au făcut reco
mandări concrete — să se pună 
capăt acțiunilor militare ale S.U.A. 
în Asia de sud-est și să fie re
trase imediat trupele din Laos, 
Taivan, Vietnamul de sud, Core
ea de sud, Japonia, să 
trupele olandeze din 
vest.

Subcomisia consideră 
și instalațiile militare 
Asiei, Africii și Americii Latine 
reprezintă o primejdie gravă pen
tru ^independența și suveranitatea 
acestor țări.

Lichidarea alianțelor și bazelor 
militare, retragerea trupelor străi
ne de pe teritoriile altor țări, 
încetarea amestecului străin în tre
burile interne ale altor țări — 
iată principala premisă a păcii și 
dezarmării.

Raportul comisiei „Aspectele 
morale, culturale, medicale și ju
ridice ale problemei dezarmării" 
a fost prezentat de ziaristul fran
cez Pierre Bloch.

Raportorul a spus că membri co1 
misiei au ajuns la concluzia că 
„cursa înarmărilor care absoarbe 
fondurile necesare pentru construc
ția de școli, mijloacele de infor
mare care sînt folosite pentru in
tensificarea neîncrederii, ideile ra
siste care otrăvesc mințile aduc un 
mare prejudiciu culturii mondiale".

Pierre Bloch a informat congre
sul despre o serie de recomandări 
făcute la ședințele comisiei.

Vorbitorul a subliniat rolul im
portant pe care este menită să-l

fie retrase 
Irianul de

că bazele 
din țările

NEW, YORK 14 
Referindu-se la 

al Băncii federale 
din New York, agenția Franee
Presse anunță că în cursul săp- 
tămînii de 
zervele de

la 4 la 11 iulie re- 
aur ale S.U.A. au

I

cultura în destinderea încor- 
internaționale, dobîndirea in-

di-

că 
au

i

se

in'depen- 
fi cele

exemplu

scăzut cu 137] milioane de doj 
lari.

Această) sumă, după cum 
relatează agenția, face ca scă
derea rezervelor de aur ale 
S.U.A. de la 1 ianuarie pînă 
la 11 iulie să atingă suma de 
592 milioane de dolari.

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

Nalianar* cere S.
Infrîngerea suferită

NEW YORK 14 (Agerpres).
Revista „Național", cere 

Statelor Unite să tragă con
cluzii din înfrîngerea suferită 
de Franța în Algeria, și sa în
ceteze intervenția în Vietna
mul de sud. Eșecul politicii 
franceze în Algeria, arată re-

Revista
din

II. 1. si tragă concluzii 
de Franța m mieria 
vista, se explică prin refuzul 
Franței de a recunoaște ade
vărata stare de lucruri din 
Algeria. Politica americană în 
Vietnamul de sud se bazează 
pe aceleași considerente ne- 
juste cu privire Ia situația 
reală din această țară.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petroșani; Stt. Republicii nr. 56 TeL interurban 322; automat 269.

deputaților a 
a aprobat

14 (Agerpres)BRASILIA
La 13 iulie Camera deputaților 

a parlamentului brazilian a apro
bat cu 139 de voturi contra 63 
noul guvern format de Brochado 
da Rocha. înainte de vot Rocha 
a declarat deputaților că guver
nul său va continua să ducă o 
politică externă independentă, va 
căuta să extindă piețele externe 
șt să descopere noi piețe pentru 
produsele braziliene și va națio
naliza întreprinderile străine de

parlamentului brazilian 
noul guvern

utilitate publică, 
noul guvern va 
mentului puteri 
realizarea „programului de salva
re publică" expus de da Rocha 
în discursul său de învestitură-

Agenția Reuter anunță că pre
ședintele Goulart a demis cinci 
amirali din posturile lor deoarece 
amenințaseră cu demisia în cazul 
cînd ministrul marinei, propus de 
Brochado da Rocha, va fi aprobat 
de Camera Deputaților.

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

Peste cinci zile 
solicita parla- 

speciale pentru

Eliberarea Irianului de vest va avea loc 
în anul 1962

— Declarația președintelui Sukarno —
cel mai apropiat". Președintele 
a declarat că eliberarea va a- 
vea loc în anul 1962.

Referindu-se la plecarea la 
Washington a ambasadofrulul 
indonezian din U.R.S.S., Adam 
Malik, președintele Sukarno a 
subliniat că ambasadorul 
împuternicit să obțină
partea olandezilor o explica
ție definitivă în problema re
trocedării Irianului de Vest.

DJAKARTA 14 (Agerpres). 
TASS transmite:

Președintele Indoneziei, Su
karno, a declarat că în pre
zent lupta Indoneziei pentru 
eliberarea Irianului de Vest, 
a intrat într-o fază hot ărî - 
toare. „Indonezienii, a decla
rat președintele, vor lupta 
pentru retrocedarea Irianului 
de Vest prin mijloace pașnice 
sau, vor elibera acest teritoriu 
prin alte mijloabe în viitorul

O

3.000 km. pe opă
MOSCOVA 14 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Pilotul sovietic Lt. Col. G. 

Mosolov pe bordul unui avion 
„E-166" cu motor turboreac-

o=-

14

l-a

Aghiotantul lui Eichman 
a fost „pedepsit"

FRANKFURT PE MAIN 
(Agerpres).

Un tribunal vest-german
condamnat pe Otto Hunsche, 
aghiotantul lui Adolf Eich
mann la... cinci ani închisoa
re, scăzînd din termenul de 
executare a pedepsei și cel 
trei ani și o lună pe care le-a 
petrecut în 'arestul preventiv. 
Aghiotantul lui Eichmann nu 
va avea deci de ispășit declt 
23 de luni de închisoare.

/

Știri din Africa Ș
ACCRA 15 (Agerpres).
La 11 iulie guvernul Republi- t 

cit Ghana a anunțat trecerea în 5 
proprietatea statului ghanez a s 
companiei -„Ghana Graphic"-, fi- j 
lială a unui trust englez de pre- i 
să. Compania va fi condusă de > 
un personal numit de guvernul s 
ghanez- <

NDOLA 15 (Agerpres).
Minerii africani din patru re

giuni ale bazinului de cupru din 
Rhodesia de nord au declarat 
grevă in urma refuzului admi
nistrației britanice 
tis face cererile de 
lariilor.

de a le sa- 
mărire a sa-

f.Ager preș) 
au intrat în

>< $

tor a zburat deasupra bazei 
de control în două direcții șl 
a atins o viteză medie de 
2.678,5 km. pe oră. Aceasta 
depășește cu 93 km. pe oră 
recordul mondial absolut de 
viteză, stabilit la 22 noiem- 
brie 1961 de pilotul american 
doi. Robinson.

Pe unele porțiuni de zbor 
al lui Mosolov a fost înregis
trată o viteză de peste 3.000 
km. pe oră.

☆
ZANZIBAR 14
De cîteva zile 

grevă muncitorii de la serviciile
principale ale portului, în semn 
de protest împotriva concedierii 
a 600 de muncitori.

•vs
CAPETOWN 14 (Agerpres)
Tragedia lui Shakespeare

-„Othello" a fost interzisă în 
școlile sud-africane de către gu
vernul rasist a lui Verwoerd. 
După cum se anunță din Ca
petown, motivul acestui act ar
bitrar este povestea de dragoste 
dintre un negru și o albă (Ot
hello și Desdemona), despre 
care se vorbește în tragedie-

PR06AAM DE RfcDIO
16 iulie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,30 Muzică ușoară, 
9,00 Tinerețea ne e dragă, 9,20 
Fragmente din opera „Neamul 
Șoimăreștilor" 'de Tudor Jar-» 
dă, 10,08 Melodii de estradă, 
11,03 Răsfoind albumul cu o- 
perete, 12,00 Muzică ușoară, 
12,30 Răsună cîntecul și jocul 
pe întinsul patriei, 14,00 Mu
zică ușoară de compozitori ro- 
mîni, 15,25 Opera „Secretul 
Suzanei" de Wolf-Ferrari, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,30 Prie
tena noastră cartea, 18,00 Mu
zică ușoară, 19,00 Almanah 
științific, 19,40 Duete vocale 
și instrumentale de muzică! 
ușoară, 20,15 Cîntă Angela 
Moldovan, 21,15 Din folclorul 
popoarelor. PROGRAMUL H. 
12,15 Concert distractiv, 13,00 
Noi înregistrări de muzică 
populară primite din partea 
Radiodifuziunii din India, 13,22 
Concert de muzică ușoară, 
14,03 Muzică din opere cerută 
de ascultători, 15,30 Melodii 
populare romînești din Mol
dova, 17,00 Muzică ușoară, 18,05 
Muzică simfonică 
ascultători, 20,40 
lia Fătu-Răduțu, 
„Tudor Anghezi" 
Il-a), 22,00 Mari
operă: Mario del Monaco.

cerută de 
Gintă Aure- 
21,30 Recital

(partea a 
cîntăreți de

CINEMATOGRAFE
16 iulie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Pompierul atomic; AL. 
SAHIA : Anii fecioriei; PETRI- 
LA: S-a intîmplat în ziua sol
stițiului; ANINOASA : Rapso 
dia ucraineană; VULCAN 
Prologul rezistenței; CRIVI 
DIA: Aveau 19 ani; URICANI $ 
Nu te lăsa niciodată.
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