
Proletari d?n toate tarile. tmiți-vă!

Organ al Comitetului orășenesc P.M.f?. Petroșani și al Sfatuiui popular orășenesc

roșu
Armarea

fost în
armarea 

cu stilpi 
Armarea

Irimie Ioan de la S.T.R.A. 
Petroșani este un conducător 
auto fruntaș. Cu cîtva timp în 
urmă el a hotărît să devină 
sutamiist.

Muncind cu dragoste și pri
cepere el a parcurs Dină a- 
cum — cu un autoturism scos 
din reparații capitale — 65.000 
km. fără nici o reparație.
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Pe baza sporirii 
randamentelor

«
* 
i
«

In ultimele două săptămîni « 
ale lunii august, minerii și teh
nicienii sectorului IV de la mina 
Aniițoasa au desfășurat o rod
nici activitate. In sprijinul mun
ci’. lor au venit și cele 4 cratere 
blindate introduse în abatajele 
cameră nr. 4, 5 și 7. Drept ur
mare randamentul planificat pe 
sector a crescut in această pe
rioadă de timp în medie cu 300 
kg. cărbune pe post. Pe această 
bază colectivul sectorului IV a 
totalizat în luna august un plus 
de peste 1.800 tone de cărbune 
energetic. O contribuție de mare 
preț la obținerea acestui rezultat 
a adus-o brigada minerului 
Ștefan, care lucrînd cu un 
dament de aproape două 
cărbune mai mare decît cel 
nificat, a extras în luna august » 
605 tone de cărbune peste sar- ♦ 
cinile de plan.
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metalică cîștigă teren
metalică a început 
să se extindă și în 
abatajele cameră. 
Spre exemplu, în 
abatajul unde lu
crează brigăzile 
conduse de Danciu 
Moise și Țăranu 
Gheorghe se ar- 
mează acum cu 
stilpi metalici tu- 
bulari. Acest lucru 
a adus sectorului 
V al minei Lonea 
importante econo -
-------------0------------

extinde mișcarea de inovații
La cabinetul tehnic al 

binatului carbonifer ____
Jiului au fost înregistrate în 
acest an 467 propuneri de ino
vații și generalizări, din care 
257 de propuneri de inovații 
și 18 generalizări se aplică în 
procesul de producție.

înlocuirea lem
nului de armare cu 
alte materiale con
stituie o preocu- 
pare permanentă 
a colectivului sec
torului V al minei 
Lonea.

Astfel, în abata
jul frontal condus 
de minerul Toacă 
ștefan a 
tro’dusă 
metalică 
G.H.H.

mii de material 
lemnos.

Conducerea sec
torului se strădu
iește să extindă în 
scurtă 
marea 
toate 
muncă 
dițiile de zăcămint 
permit acest lucru.

vreme ar- 
metalică la 
locurile de

unde con-

ȘTEFAN NAGYI 
corespondent

i
j

Ajutîndu-se reciproc în muncă mecanicul Stoichițoiu Va- 
sile și sondorul Todea Cornel de pe șantierul 
câni (locația nr. 5806) obțin realizări sporite, 
normele de lucru lunare cu 5—11 la șută.

IN CLIȘEU: Stoichițoiu Vasile și Todca 
unei reparații la motorul sondei.

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

de explorări Uri- 
Ei își depășesc

Cornel în timpul

Brigada celor opt tineri inimoși
Com- 
Valea

postcalculate prin
se

Economiile
aplicarea acestor inovații 
cifrează la 2.487.247 lei.

In fruntea mișcării de ino
vații se situează cabinetele 
tehnice de la exploatările 
miniere Petrila. Lonea. Lupeni 
și preparației Petrila.

---------------- q

Fiep vechi
Acțiunea de colectare a fie

rului vechi se desfășoară cu 
însuflețire in toată Valea Jiu
lui.

Numai în luna august au 
fost colectate și expediate o- 
țelăriilor prin întreprinderea 
de colectare a metalelor din 
Petroșani, aproape 500 tone 
de fier vechi. 45 tone de fontă 
și 11 tone de metale neferoase.

oțelăpiilop
In total, de la începutul a- 

cestui an, oțelăriile din țară 
au primit din Valea Jiului 
5.855 tone fier vechi, aproape 
500 tone de fontă si peste 100 
tone neferoase.

In fruntea acțiunilor de co
lectare a 
colectivul 
Paroșeni, 
explorări 
Lupeni.

metalelor se situiază 
termocentralei din 
Intreprinedrea de 

Lupeni și preparația

LUCDU DE° CALITATE
Una din brigăzile de construc

tori care și-a cîștigat un frumos 
renume pentru calitatea bună a 
lucrului executat este cea condusă 
de mozaicarul Dumitru B. — care 
în prezent lucrează pe 
de la institut.

— Lucrez de doi ani 
șantierului 6 Petroșani 
zaicar-faianțâr, insă brigada 
n-a rămas niciodată sub i
— spune 
succesului 
organizez 
pentru ca 
să-i revină sarcini precise, 
tualitatea și disciplina 
baza activității noastre, iar rezul
tatul este că dăm lucru de cali
tate : mozaicul simplu sau cu ca
rouri are nuanțe frumoase. Ace
eași atenție o dăm și lucrărilor 
de faianță. Ca urmare, mozaicu
rile de la fabrica de gheață, com-

șantierul

in cadrul
ca mo-

i mea 
normă 

șeful brigăzii. Cheia 
stă în faptul că îmi 
în mod judicios lucrul 
fiecărui om din brigadă 

Punc- 
stau la

plexul cooperației meșteșugărești, 
corpul B. de la institut sau faian
ța de ia magazinele aflate in 
blocurile noi din strada Construc
torilor au un aspect plăcut, cali
tate bună, constituind lucrări 
care ne putem mândri.

In prezent această harnică bri
gadă de 15 oameni execută 
deosebită grijă lucrările de i 
zaicare 
țămînt 
litatea 
merită

cu

cu 
mo

de la noul corp de inva
de la institut. Pentru ca- 
bunâ a lucrărilor, brigada 
felicitări. I

In fiecare dimineață, într-un 
colț al balei puțului principal de 
la mina Antnoasa se string opt 
tineri. Aici e locul lor de muncă- 
Ei formează brigada de reparat 
vagonete.

A fost 
portul în 
șura prea 
niilor zăceau vagonete 
iar minerii nu primeau suficiente 
vagonete goale în abataje. Re
parația vagonetelor nu se făcea 
la timp și nici prea bine. Atunci 
a fost luată botărîrea de a se 
reorganiza brigada de reparai 
vagonete. Așa a luat ființă bri
gada celor opt tineri inimoși 
condusă de Damascbin llie. Mem
brii brigăzii sînt tinerii Demeny, 
sudor electric, Vișan, sudor auto- 
gen, Condoiu, Zaides, Nădășan, 
Her și Eacinschi, lăcătuși.

In brigadă se muncește 
tineresc. Zilnic 
die cite 25 de 
iubesc meseria, 
tot ce fac.

De la maiștri și pînă la șeful 
de sector, toți spun numai cuvinte 
de laudă despre brigadă. Prin 
munca lor, acești tineri participă 
la acțiunea de economii. Lunar 
recuperează de la vagonetele de
gradate zeci de roți, rulmenți, 
tampoane, cupe din care rezultă 
economii bănești de ordinul 
miilor.

Acest mic colectiv repară va
gonete. Dar modelează și ridică 
conștiința oamenilor. Eacinschi și 
Nădășan obișnuiau- uneori să în- 
tir~ie de la lucru. Condoiu se

o perioadă cind trans- 
subteran nu se desfă- 
bine. De~a lungul li- 

defecte.

se repară 
v ago ne te.
pun pasiune

cu elan 
în me- 
Toți își 

în

purta cîteodată cam încrezut cu 
tovarășii săi din brigadă. Colec
tivul brigăzii i~a luat la rost, cri- 
ticînd tovărășește atitudinile lor. 
Cu timpul s-au îndreptat. In bri
gada celor opt tineri inimoși, 
conștiința muncitorească e în per
manentă acțiune. Se discută des
pre felul cum să te îmbraci, des
pre comportarea civilizată în so
cietate, despre felul cum să-și 
cheltuiască fiecare salariul mai 
folositor. Și oamenii se ridică, ca
pătă trăsături noi. Cu câteva luni 
în urmă Her a fost internat în 
spital. Tovarășii săi din brigadă 
l-au vizitat cu prima ocazie, l-au 
îmbărbătat.

Aproape toți membrii brigăzii 
au absolvit școala profesională- 
Dar ei și acum se străduiesc să-și 
ridice calificarea ; îi pasionează 
noutățile tehnice, caută să-și ridice 
nivelul de cultură generală.

Condoiu intră acum în clasa 
X-a la seral, Eacinschi într-a lX~a, . 
Nădășan se pregătește s-o înceapă 
pe a VIU-a.

Reparațiile de bună calitate 
făcute la vagonete, atitudinea lor 
înaintată în. muncă și comportarea 
in 
la 
cu

Minerui Bartha și ortacii săi

minerului Bartha 
Dorea să vină să

transport al preparației Lu
de manevră condusă de

Printre fruntașii de la sectorul de 
peni se numără și muncitorii din echipa

^.Borosin Andrei.
W In mare parte succesele obținute de echipă — formarea la timp 

a trenurilor de vagoane, încărcări după orar, evitarea locațiilor — 
se datoresc și consfătuirilor operative care se țin înainte de a începe 
lucrul.

IN CLIȘEU: Echipa condusă de Borosin Andrei, în timpul u- 
nei asemenea consfătuiri.

orar, evitarea locațiilor

Vestea că se redeschide mi
na Dîlja i-a umplut inima de 
bucurie 
Dionisie.
muncească la redeschiderea
ei. Așa se face că în vara 
anului 1961, el a venit să lu
creze la mina Dîlja. Meseria 
de miner a învățat-o încă în 
1949 de la tatăl său Bartha 
Eugen, care era miner frun
taș la mâna Lupeni. Tot ta
tăl său i-a vorbit despre via
ța grea pe care o duceau mi
nerii in trecut. El i-a sădit 
în suflet dragostea și res
pectul pentru tradițiile de 
luptă ale minerilor. Astăzi 
tînărul Bartha duce o bătălie 
susținută cu timpul, cu mun- 

z tele, pentru lucrări 
' ieftine.
> Minerului Bartha 
r i-a fost încredințată 
r cerea unei brigăzi de adîn
( cire a puțului principal al 
( noii mine.
) ...Era cu un an în urmă.
> Un grup de ingineri de Ia 
r C.C.V.J. se întorsese din 
? U.R.S.S. unde a fost în 
( schimb de experiență. Acolo 
( inginerii au văzut că adîn- 
\ cirile puțurilor de mină se
> fac cu ajutorul cofrajului și 
? podului mobil de fier, iar în- 
? cărcarea sterilului cu ajuto- 
( rul greiferelor.

bune și

Dionisie 
condu-

întorși în țară, inginerii au \ 
căutat să introducă și la mi- 1 
nele din Valea Jiului aceas- ) 
tă metedă. La mina Dîlja, ) 
cinstea de a aplica această < 
metodă înaintată a revenit ( 
brigăzii minerului Bartha. )

De la începutul anului și S 
pînă acum, muncind după a- ) 
ceastă metodă, brigada tova- / 
râsului Bartha a săpat la a- ) 
dincirea puțului principal ( 
2000 metri cubi de steril pes- \ 
te sarcinile de plan, realizînd ' 
în același timp o economie ) 
la material lemnos de peste ' 
200.000 lei. <

In raport cu realizările și S 
cîștigul ortacilor din briga- ) 
dă au sporit. In ultimele trei ) 
luni, cîștigul mediu pe post ) 
de miner a fost de 193 lei. c

Lucruri frumoase se’ pot < 
spune despre tovarășul Bartha \ 
Dionisie și în ceea ce priveș- i 
te creșterea de noi cadre de ) 
mineri. In cei 13 ani care s-au ) 
scurs de cînd e m.iner, el ar 
calificat un număr de 30 do < 
tineri. Printre tinerii califi- \ 
câți de el se numără și Nis- ) 
tor loan și Szekely Iosif, ca- S 
re acum sînt șefi de schimb 1 
în brigada sa. )

R. BALȘAN 
corespondent

societate sînt fapte despre care 
Aninoasa se vorbește cu laudă, 
stimă.

FRANCISC VETKO
 =0=

Pregăliri de iarnă 
la preparajia Petrila 
Colectivul preparației Petri

la încă de pe acum a început 
pregătirile de iarnă.

De exemplu, la sectorul de 
prelucrare s-a tras un zid în
tre topitoria nouă de smoală 
și brichetai; s-a curățit ca
nalul din fata sectorului, s-a' 
betonat pivnița 
montat craterul 
s-a confecționat 
ușă între secțiile 
carbonizare. De asemenea, s-'ă 
efectuat complet repararea a- 
coper.ișului secției prelucrare, 
s-au reparat liniile de încăr
care II și XI etc.

La secția uscătorie s-a exe
cutat izolarea acoperișului la 
elevatorul de umenzi. s-au re
parat acoperișurile și scările 
exterioare Ia uscătoria nouă și 
veche, s-au reparat scările Ia 
ventilatorul de desprăifuire, e- 
xecutîndu-se și curățirea ca
nalului de sus. S-a făcut izo
larea conductelor de apă de 
la conul mic la uscătoria nouă, 
s-au montat o conductă nouă 
de aer comprimat și trei oale 
de condensare, iar acum se lu
crează din plin Ia prelungirea 
conductei principale de aburi.

Și la sectorul transport pre
gătirile de iarnă constituie o 
preocupare. încă de pe acum 
aici s-a , trecut la verificarea 
rețelei de aburi, 
de scurgeri se. 
duete cu aburi 
rea înghețurilor, 
slgurarea ritmicității în trans
port s-au făcut lucrări pentru 
întreținerea liniilor normale.

CONSTANTIN BADUJA 
corespondent

unde este 
transversal, 

și montat o 
bricheta] și

In conductele 
introduc con- 
pentru evita- 
iar pentru a-
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răspîCartea
în rîndul oamenilor muncii!

il

căutate cărți. La 
acestor comenzi sînt 

muncitori, ingineri și 
conducători de între- 
instituții care fac pro-

Dacă azi cartea e nelipsită din cită cele mai 
orice casă de miner, acest lucru întocmirea 
se datorește în mare măsură și consultați 
muncii perseverente, conștiincioase 
a lucrătorilor cu cartea din 
rii. Numai anul acesta în 
riile din Valea Jiului au 
vîndute cărți în valoare de 
700.000 lei, ceea ce

tehnicieni, 
prinderi și 
puneri asupra cărților legate de 
specificul muncii lor.

Cu toate rezultatele obținute 
în munca cu cartea, nu se poate 
spune că ele sînt pe măsura po
sibilităților. E adevărat că anul 
acesta numărul cărților vîndute pe 
cap de locuitor a crescut, dar a- 
ceastă creștere este încă mică. 
Acest lucru dovedește că nu peste 
tot se acordă atenția cuvenită 
muncii cu cartea, că lucrătorii din 
unele unități de desfacere a căr
ții manifestă lipsă de inițiativă. 
Ei așteaptă ca totul să vină de-a 
gata. Slabe rezultate au obținut 
în această direcție librăriile din 
Aninoasa (responsabil Boldi E.' 
și Petrila (responsabil Munteanu 
Alexandru). Responsabilii acesto: 
librării nu 
pe cititori asupra celor mai no; 
cărți, nu-și aprovizionează unită
țile cu regularitate, prea puțin s< 
ocupă de cererile venite din partea 
cititorilor, iar difuzarea cărții 1.-. 
locul de muncă este negjiiată

Pînă la sfîrșitul anulă mai 
sînt cîteva luni. Este necesaL să 
se manifeste mai multă preocu
pare și inițiativă, să se folosească 
toate formele de popularizare și 
răspîndire pentru a face cît mai 
mulți cititori și cumpărători activi 
din rîndurile oamenilor muncii.

C. BANATEANU

libră- 
libră- 

fost 
peste 

înseamnă 
248.650 de volume. Dacă luăm 
comparativ, față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, anul acesta 
numărul celor care au cumpărat 
cărți, formîndu-și astfel biblioteci 
personale, a crescut cu 40 la sută.

Realizări însemnate au obținut 
în această direcție librăriile din 
Petroșani, Lupeni, Vulcan, care 
lună de lună și-au depășit sar
cinile de plan la vînzarea cărții. 
Numai în librăria din Petroșani 
au fost vîndute cărți în valoare 
de peste 360.000 lei, planul de 
desfacere fiind depășit cu 16 la 
sută.

Aceste realizări au la bază 
conștiinciozitatea cu care au mun
cit majoritatea lucrătorilor din li
brării, îndrumarea permanentă a 
difuzorilor din întreprinderi, a- 
provizionarea din abundență cu 
cele mai noi cărți a librăriilor.

In librăria din Petroșani există 
un caiet special unde cititorii fac 
propuneri. De fiecare dată acest 
caiet este consultat, iar cererile 
oamenilor muncii sînt trecute pe 
notele de comandă. De asemenea, 
la toate unitățile de librării exis
tă planuri editoriale pe anul în 
curs. In comenzile făcute se soli-

multă inițiativă! 
ră un imens șantier**, iar la 
26 iulie: „Vești de pe șantie
rele de construcții**. După cum 
se vede 3 conferințe în 8 luni 
a căror conținut și titlu nu 
diferă prin nimic. La C.F.R. 
nu s-a întreprins nimic.

Tovarășul Andraș Carol, di
rectorul clubului motivează 
lipsa de activitate a clubului 
în aceste întreprinderi prin 
faptul că comitetele sindicale 
și responsabilii culturali nu-i 
dau nici un sprijin. E adevă
rat că la aceste întreprinderi 
activitatea culturală schioapă- 
tă. De această situație se fac 
vinovați și membrii comitete
lor sindicale și în special res
ponsabilii culturali care nu 
sprijină clubul, nu mobilizea
ză oamenii la acțiunile care 
au Ioc aici.

Nu este însă mai puțin a- 
devărat că nici colectivul de 
conducere al clubului (exis
tent mai mult pe hîrtie) și 
nici directorul clubului nu au 
întreprins nimic sau aproape 
nimic în direcția înviorării 
activității culturale în aceste 
întreprinderi. S-au mulțumit 
doar cu o „discuție" și cu a- 
ceasta au socotit că s-au 
chitat" de sarcina avută.

O altă motivare a slabei ac
tivități a clubului, și aceasta 
într-adevăr mai serioasă și de 
care va trebui să țină seama 
și Consiliul local al sindicate
lor, este antrenarea tovarășu
lui Andraș într-o serie de sar
cini care îl sustrag de la mun
ca sa principală.

Cu toate motivările mai mult 
sau mai puțin întemeiate, vi
novat de slaba activitate a 
clubului, de lipsa de inițiativă 
se face în primul rînd tovară
șul Andraș Carol. El va tre
bui ca în viitor să manifeste 
mai multă inițiativă. De ase
menea, comitetele sindicatelor 
din Petroșani să acorde o mai 
mare atenție muncii culturale, 
să mobilizeze oamenii la ac
țiunile organizate la club. Nu
mai muncind împreună, cola
borând strîns se vor putea ob
ține rezultate bune în munca 
culturală, care cu adevărat să 
vină în sprijinul producției.

C. COTOȘPAN

a-
Se cere mai
Intr-o convorbire avută 

cum cîteva zile cu un munci-
’ tor de Ia U.R.U.M.P. acesta a 
spus :

— Pentru noi, clubul este o 
a doua casă, 
să-ți petreci, 
muncă, multe 
destindere și 
să și înveți multe. Principalul 
este însă ca acțiunile ce se 
organizează aici să fie mai a- 
proape de preocupările noas
tre, să ne sprijine mai mult 
în realizarea sarcinilor de pro
ducție. Și mijloace sînt des
tule...

Intr-adevăr oamenii s-au o- 
bișnuit cu clubul. Dovadă a 
acestui fapt este numărul ma
re de oameni ai muncii ca- 
re-și petrec o parte din tim
pul lor liber la club.

Alături de celelalte cluburi 
'din Valea Jiului, Clubul cen
tral al sindicatelor din Petro
șani a obținut în această di
recție unele realizări. El dis
pune de condiții optime pen
tru a desfășura o activitate 
rodnică și de forțe suficiente.

In ultimul timp însă, cu 
toate realizările obținute, ac
tivitatea clubului din Petro
șani nu s-a ridicat la nivelul 
cerințelor, la nivelul posibili
tăților pe care le are.

Pentru a exemplifica afir
mația de mai sus, 
doar la trei mari 
industriale din 
U.R.U.M.P., C.F.R. 
ții care numără sute de mun 
citori șl să vedem cum clubul 
ie sprijină', prin acțiunile cul
turale, în activitatea lor 
producție.

La U.R.U.M.P. activează 
teva formații dintre care o 
gadă artistică de agitație, 
formație de dansuri, una 
muzicuțe și altele care desfă
șoară o activitate rodnică.

Cît privește alte forme ale 
muncii culturale ca recenzii, 
conferințe, expuneri, seri de 
odihnă etc., acestea au fost 
adesea neglijate. Anul acesta 
clubul a organizat doar 3—4 
conferințe privind inovațiile, o 
seară de odihnă pentru mun
citorii fruntași, un schimb de 
experiență între organizatorii 
de grupe sindicale și un con
curs „Cine știe cîștigă** pe 
teme legate de Congresul al 
ni-lea. Un bilanț, după cum 
Se vede, nesatisfăcător. Puțin 
din cît s-ar fi putut face.

In privința construcțiilor și 
unității C.F.R., sprijinul acor
dat de club este aproape ine
xistent. La construcții, de e- 
xemplu, pe data de 17 mai a.c. 
s-a ținut o expunere: „Vești 
de pe șantiere**, la 13 iunie 
altă expunere: „întreaga ța-

Aici ai ocazia 
după orele de 
clipe plăcute de 
în același timp 

Principalul 
ce

să ne oprim 
întreprinderi 

Petroșani : 
și construe -

de

cî- 
bri- 

o 
de

J Spectacol în aer liber ? 
s Multă, foarte multă lume s-a < 
< îndreptat spre stadionul „Jiul* > 
I- la spectacolul în aer liber dat J 

de ansamblul C.C.S.

Vocea caldă a prezentatoarei ( 
răsuna tineresc in difuzor. >

,< — Astă seară, dragi specta-
? tori, vă veți plimba împreună 
? cu noi pe străzile Bucureștiului 
? întinerit., Ne vom plimba prin 
< parcurile lui, prin uzinele lui, 
? prin teatrele și pe stadioanele 
j lui. Va fi o plimbare minunată ! 
A Apoi luminile au inundat 
< scena. Albastre, 
5 Cortina s-a ridicat. 
) și dansul ansamblul 
< portat pe rînd în 
( parcuri ale orașului 
/ trîn de peste 500 ani dar mereu 
> tînăr, pe stadioanele sale, în ins- 
ș titutele de îrrvățămint și șantie- 
? rele sale. Pretutindeni ne-a în- 
£ soțit tinerețea în acordurile mu- 
j zidi.

au
galbene, roșii. 

Cu cîntecul 
ne-a trans- 

frumoasele 
Bucur. bă~

„a-

in mod 
timpul 
au loc

Seară de odihnă 
pentru mineri

Clubul aninosean numără mulți 
prieteni din rândul minerilor din 
localitate- După orele de muncă 
ei vin aici unde își petrec 
plăcut o bună parte din 
lor liber. Activitățile care
la club sînt întotdeauna apreciate.

La club se organizează cu re
gularitate seri literare, simpo
zioane, recenzii, seri de dans, 
seri de odihnă pentru fruntași.

O asemenea seară de odihnă 
pentru fruntași și familiile lor a 
fost organizată și aseară la clu
bul din Aninoasa. întâlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă plă
cută, tovărășească. Cu această o- 
cazie artiștii amatori din localitate 
au prezentat un scurt program dc 
muzică populară romînească și 
ușoară, care s-a bucurat de 
succes.

mult

©=x —

Filmul săpiămînîi

„TEROARE IN MUNTI“
Incepînd de luni 3 septembrie 

a.c. pe ecranul cinematografului 
„7 Noiembrie** din Petroșani va 
rula filmul „Teroare în munți**, 
o producție a studiourilor din R. 
P. Polonă.

Filmul „Teroare în munți** este 
o ecranizare după un roman de 
Jan Gerhard. In el este redată 
viața unui tînăr 
rioada imediată de după război. 
Artileristul Hipolit Kalcn face 
parte dintr-o unitate a armatei 
poloneze care în perioada ime
diat următoare terminării războiu
lui duce o luptă cu bandele cc 
terorizau populația.

împrejurările îl silesc pe Kalen 
să treacă în continuu dintr-o 
parte în cealaltă a baricadei. El 
va cunoaște cele mai atroce crime 
săvîrșite de bandiți și după ce se 
va strecura cu abilitate prin toate 
situațiile grele prin care este silit 
să treacă, are un sfîrșit tragic.

Prin acțiunea sa, filmul ține 
în permanență trează atenția spec
tatorilor care pe aceastiă 
cunoștință cu lupta grea 
poporul polonez pentru 
mai bună, mai fericită.

soldat în pe-

cale fac 
dusă de 
o viață

AVANCRONICĂ

informează operativ

Printre formațiile artistice din Valea Jiului care desfășoară 
o bogată activitate culturală se numără și brigada artistică de 
agitație de la U.R.U.M.P. De curind ea a prezentat un spec
tacol la Teatrul de stat din Petroșani, care s-a bucurat d 
mult succes.

IN CLIȘEU : Brigada artistică de agitație a U.R.U.M.P. în 
timpul spectacolului. ,

„Nuntă la castel" de Siito Andrăs
Comedia „Nuntă la castel** 

de Suto Andrăs, este una din 
creațiile izbutite ale drama
turgiei noastre din ultimii ani. 
Valoarea piesei e dată, în pri
mul rînd, de ideea de la care 
pornește autorul în realizarea 
ei: este vorba despre lupta 
dintre vechi și nou.

Personajele sint zugrăvite 
cu multă măestrie. folosindu- 
se o bogată varietate de mij
loace pentru o analiză psiho
logică aprofundată. Faptul că 
sînt puși față în față doi frați 
avînd o muncă comună, însă 
concepții opuse, scoate în re
lief, prin contrast, forța crea
toare a noului, caracterul dău
nător al rutinei, al influențe
lor străine.

Anton Mădăraș este condu
cătorul unei gospodării agri
cole colective, iar fratele 
Mihai, președintele unei 
podării vecine. Primul 
lipsit de perspectiva pe 
o oferă munca în comun,
doar problemele de moment, 
fără să sesizeze ceea ce tre
buie dezvoltat, încurajat spre 
a face munca colectiviștilor 
tot mai prosperă, mai bogată 
în roade. Aceste atitudini dău
nătoare sînt alimentate, ba 
mai mult chiar, provocate de

către contabilul 
lement de rea 
uzînd de diferite pretexte așa- 
zis legale, pune piedici finan
ciare gospodăriei, abate aten
ția de la sarcinile principale 
ce stau în fața colectiviștilor, 
strecoară numeroase calomnii. 
Influența negativă a acestuia 
se oglindește în întreaga ac
tivitate a lui Anton care, fără 
discernămint, ia de bune „sfa
turile" contabilului. In opozi
ție cu Anton, figura lui Mihal 
Mădăraș vine să prezinte por
tretul unui adevărat conducă
tor, ale cărui acțiuni sînt că
lăuzite spre întărirea 
mico-organizatorică a 
dăriei colective, care 
lucrurile în prisma lor 
voltare, vede viitorul,
subliniat faptul că figurile re- 
prezentînd pe Anton Măidăraș 
și Golovics Peter, sînt realiza
te deosebit de plastic, trăsă
turile lor de caracter fiind 
puternic conturate. Același lu
cru, cu unele rezerve față de 
replicile uneori didacticiste, se 
poate spune și despre crearea 
chipului lui Mihai

Autorul surprinde 
tipuri caracteristice 
ardelean, zugrăvite 
vii, autentice. Personajele fo

Golovics, e- 
credintă care,

econo- 
gospo- 

privește 
de dez- 
Trebuie

său 
gos- 
este 
care 
vede

Mădăraș. 
în piesă 

satului 
în culori

de-a lun- 
se menți- 
de vervă,

losesc un limbaj pitoresc, spe
cific, presărat cu tîlcuri care 
vin să sublinieze înțelepciunea 
populară.

Ceea ce se impune cu deo
sebire este rîsul sănătos pe 
care-1 provoacă replicile din 
această comedie — vodevil, re
plici pline de miez și haz. Sa
tirizarea deprinderilor vechi, 
crearea unor momente de ve
ritabil umor fac ca 
gul spectacolului să 
nă atmosfera plină 
specifică comediei.

In jurul liniei principale a 
acțiunii e brodată povestea 
de dragoste dintre Maria și 
Jdska, întîmplarea cu ziaris
tul, apoi unele farse care dau 
un plus de umor, o notă an
trenantă, vioiciune piesei in 
ansamblu.

Geo Bogza, referindu-se la 
Siito Andrăs și la creația sa 
arăta că : „In mai puține mi
nute decît sînt necesare ca să 
fumezi o țigară, el (Siito An
drăs n. r.) schița cîteva por
trete, crea un conflict și sco
tea din el — cu valabilitate 
artistică — morala folositoare 
construirii socialismului**. A- 
ceastă caracterizare succintă 
corespunde întrutotul operei 
lui Siito Andrăs, ai cărei eroi

sint înfățișați veridic, convin
gător. Această autenticitate 
izvorăște din cunoașterea pro
fundă de 
satului, a 
nhnii.

Publicul 
cut cunoștință cu opera 
Siito Andrăs odată cu vizio
narea piesei „Mireasa descul
ță", de astă dată va avea sa
tisfacția vizionării unei noi 
comedii izbutite. Teatrul de 
stat din Petroșani își va des
chide cea de-a XV-a stagiune 
cu piesa „Nuntă la caste! 
re, fără îndoială, 
conținutul său cît și prin fe
lul în care e construită va cîș- 
tiga adeziunea publicului.

Sub conducerea regizorului 
Marcel Șoma un colectiv va
loros de actori a desfășurat o 
activitate susținută pentru ca 
la 15 septembrie, ziua premie
rei, să prezinte un spectacol 
curat. Din distribuție, printre 
alții, fac parte Gheorghe Ior- 
dănescu (Anton Mădăraș), 
Vasile Hașigan (Golovics Pă- 
ter), Georgeta Nicolae (Ma
ria), Maria Dumitrescu (Ana), 
Dumitru Drăcea (Gliga), Ale
xandru Codreanu (Laji), Vi
sile Bojescu (Ignat), Asc^i 
Miclescu (sofia), loan Tifor 
(Mihai Mădăraș). Vaier Donca 
(Jdska), Mircea Zabalon (zia
ristul) și loan Negrea (Bo- 
loga).

către autor a 
preocupărilor

nostru, care

vieții 
țără'-

a fă- 
lul

!“ ca- 
atît prin

V. ADRIAN



CARN ET

Fruntași printre fruntași
—- Astăzi trebuie să dăm gata 

frînele manuale.
— Cine a spus ?
— Maistrul de secție. Tovară

șul inginer Gudasz losif spune 
că-i nevoie de ele pentru vago- 
netele de la puțuri. Așa că tre- 
huîe să-i dăm fest.

...Imensa hală a secției cons
trucții metalice de la U.R.U.M.P. 
se umplu de zgomotul ciocanelor 
pneumatice pentru nituit. Lingurar 
Vasile, un tînăr de statură potri
vită introduse niturile în foc, 
Berkovics Nicolae și Nicoară Ni
colae astupau 
rile cu nituri 
ciocanului de

...In biroul 
metalice, inginerul Gudasz losif, 
șeful secției, calcula cu rigla. Stete 
puțin pe gînduri apoi spuse ca 
pentru sine : „La diferite utilaje 
avem o depășire de 8,61 la 
la tuburi de aerai 7,64 la 
la piese de schimb 29,6 la

S-a întrerupt din calcul 
în birou intră un tînăr care i-a 
cerut o lămurire.

Trebuie să tăiem plăcile as
tea metalice și cred că la foar- 
fecă nu merg.

tăiați autogen și apoi 
la polizor- Fiți atenți să 

drepte altfel o să vă dea 
lucru la montat.

După plecarea tînărului se 
dresă celor de față :

Sînt băieți buni cei din brigada 
Iui Kiss “ — - -
hărnicie, 
credințat
Chiblele
Aninoasa, jgheaburile, capetele de 
acționare pentru cratere, roțile 
dințate pentru locomotivele elec
trice și acum frînele manuale sint 
comenzi pe care le-au executat în 
bune condiții.

una după 
pe care 

nituit le 
secției

alta gău- 
loviturile 

rotunjeau, 
construcții

sută, 
sută, 
sută, 
cînd

le 
fie 
de

a-

Teofil. Toți lucrează cu
Orice lucrare li s-a în- 

au
pentru puțurile Dilja și

executat-o bine.

Această brigadă de lăcătuși e 
cea mai bună din secție — inter
veni un maistru.

— E greu să spui care e cea 
mai bună. Nici brigada lui Toth 
nu se lasă mai prejos. Zău că 
nu știu cine o să fie fruntaș pe 
trimestrul III — spuse șeful sec
ției zîtnbind.

—- Adică cine o să fie fruntaș 
printre fruntași — interveni un 
altul. Doar secția construcții me
talice este fruntașă în întrecerea 
socialistă pe uzină.

...La poarta uzinei pe panoul 
fruntașilor în producție se află o 
fotografie reprezentind un grup 
de tineri privind un steag roșu, 
steagul de brigadă fruntașă pe u- 
zină. Se disting chipurile tinerilor 
Kiss Teofil, Berkovics Nicolae, 
Nicoară Nicolae, Jitea Vaier și 
aî celorlalți membri din brigada 
de lăcătuși de la secția construc
ții metalice. Deasupra acestei fo
tografii, alături de altele, se gă
sește fotografia inginerului Gudosz 
Iosif, șeful secției care în trimes
trul II a obținut drapelul roșu 
de fruncaș pe uzină.

De panoul de onoare se apro
pie doi muncitori. După ce aruncă 
cite o privire asupra fotografiilor 
unul din ei spune:

— Lucrează bine brigada con
dusă de Kiss Teofil. Lună de lună 
își depășește norma cu 30—35 
la sută.

—Sint: fruntași între fruntași. 
Dacă și luna asta o țin așa, apoi 
fotografiile vor rămîne mult și 
bine pe panou — intervine celă
lalt.

— Să rămină. că 
ieții. Sint harnici și

merită bă 
pricepu ți.

FL. ISTRATE

întâlnire cu deputatul
țin adu - 
între de- 
de mult 
adunare

Periodic. la Dilja se 
nari populare și întilniri 
putați și alegători. Nu 
a avut loc o astfel de 
la care au participat toți diljenii,
împreună cu Kalath Albert, de
putatul lor și tovarășul Bardocz 
Vasile. secretarul Sfatului popu
lar al orașului Petroșani.

Cu acest prilej diljenii au făcut 
un adevărat bilanț al înfăptuirilor 
de pină acum și au 
neri pentru viitor.

...O așezare ținută 
neagră 
situată
ninoasa și Petroșani.

De cum începeau ploile de 
toamnă și pînă la cintarul cucului, 
diljenii erau izolați de lume. 
Doar cărările care duceau ia Pe
troșani

Era
Făina, 
lelalte
voiri sâ și le care 
că de cu toamnă 
ori Aninoasa căci i 
xista nici un mag 
provizionarea popul

Dar odată cu s
au avut loc după însoritul August 
1944 s-a schimbat și fața Dîljei.

mizerie. Așa 
între dealuril

făcut propu-

in cea mai 
arăta Dilja, 

dintre A

și Aninoasa erau 
greu, neînchipuit 
varza, cartofii fi 
alimente diljenii

ce-
ne- 
in-

Prin muncă patriotică s-au a- 
menajat drumurile ce leagă Dilja 
de Petroșani 
a luat ființă 
cu frigider, 
cinematograf, 
s-a asigurat 
ței de cărbune. Diljenii 
tot ce le trebuie.

Multe lucruri s-au făcut, dar 
toamna a început să dea rircoale 
și diljenii in frunte cu deputatul 
lor au botărit să mai vadă de 
treburile gospodărești : de curățirea 
șanțurilor, repararea podețelor și 
a porțiunilor stricate de drum. La 
întilnirea 
sprijine 
cești și : 
munca 
tați la 
dispensarul medical, prin care 
se realizeze o legătură rapidă 
urgența spitalului din Petroșani 
cu casa de nașteri din Aninoasa.

Tovarășul Bardocz Vasile i-a 
asigurat pe diljcni că vor fi spri
jiniți in realizarea propunerilor.

și Aninoasa. Apoi 
un magazin înzestrat 
un cămin

dispensar 
transportul

cultural, 
medical ; 
competin- 
au acum

avută s-au angajat să 
toate acțiunile gospodă- 
să-1 ajute pe deputat in 

sa. Au cerut să fie aju- 
instalarea unui telefon la 

să 
cu
V

AMBROZIE BAN 
IOAN GtZGA 

corespondenți
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AM FOST LA MARE

O inițiativă valoroasă
T.A.P.L. Petroșani a dat curs 

vreme unei frumoase 
Folosind un colectiv 
decoratori, membri ai

* cgffaclului de creație 
papalitate. a
* interioarelor

*

♦

» »>
•
J în ultima
• initiative. 
» def pictori

, ciadului 
'^palitate.

U.A.P. din 
decorarea 

localuri cu 
'mozaicuri.

hotărît
unor 

elemente de artă 
panouri decorative).

începutul a fost făcut cu noua 
cofetărie. încredințîndu-se unui 
grup de 6 artiști decorarea inte
riorului cu panouri mari, repre- 
zentînd diferite imagini suges
tive. realizate intr-un colorit ti
neresc, din viața oamenilor mim 
cit din patria noastră. Și-au dat 
concursul cu acest prilej grafi- 
denii losif Tellmann, Nagy Er-

♦ vin fi Szilveszter Ecaterina, pic- 
X lorii Fodor Kalman și Szdves-
* ter Victor și artista decoratoare
• Fodor Imlițig Frieda. ♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Panourile care au împodobit *

♦ 
♦ 
♦
♦

♦
♦

Iată o realitate a zilelor 
noastre ! Eu, o muncitoare ca
re in trecut nici nu aș fi cu
tezat să Îmbrac în cuvinte vi
sul indrăzneț de a vedea ma
rea. anul acesta mi-am petre
cut concediul de odihnă la 
mare, in stațiunea balneo-cli- 
materică Techirghiol.

Am vizitat toate stațiunile 
de pe litoralul nostru însorit : 
Eforie Nord și Sud, Mangalia, 
Mamaia, stațiunea special a- 
menajată pentru copii.

Peste tot am intllnit mun
citori și muncitoare cu chi
pul însorit de realitatea zile
lor noastre. Privirile tuturor 
parcă spuneau același lucru 
pe care l-am scris și eu în 
cartea cu impresii cînd am 
plecat din stațiune: Mulțu
mesc partidului. Doar lui ii 
datorăm viata cea nouă, cali
tatea de om liber la care ne-a 
ridicat.

LIDIA PIRVU 
muncitoare — Lupeni

0. C. L.
Produse Industriale 

Petroșani»

anunța

Miaiarea iiw atdlwar 
pentru naiiii aietaio- 

aiHaj
Pentru lămuriri sup
limentare doritorii se 
pot adresa la servî- 

i ciul cadre din cadrul 
' O.C.L. str. Republicii 

nr. 102 Petroșani.

§ Filiala 1.1.8.11. mwaiii ji
:: Caută personal pentru ■:
i: următoarele posturi:
:i — 1 post șei de depozit ii 
ij — 1 post de merceolog h 
ii — 1 post de șef secție, ii 
:• Lămuriri suplimentare :■ 
:: se pot primi la sediul Fi- jj 
i; Halei l.C.R.A. Petroșani, •: 
■■ str. Republicii nr. 104. ii 
ii............................  ...■.■■■■ii

oeeeecoocxxxxxwooocecooeoooooooaooo

Ztnd intr-o parte aspectul unei * 
nunți momîrlănești, în păstrarea X 
obiceiurilor băirînești, iar 
cealaltă parte momente la munte 
și la mare din orele de recreare 
ale oamenilor muncii.

Toate aceste lucrări de artă 
care înfrumusețează localurile 
din orașul Petroșani sînt doar 
un început. După exemplul a- 
cestora se pot comanda și alte

; *

în X♦ ♦ ♦ ♦
♦ 
♦*♦
♦
♦
♦
♦
♦♦♦ ♦ 

lucrări membrilor cenaclului de • 
creație al U.A.P. din Petroșani X 
și pentru 
din Valea 
tru edificii

alte localuri publice • 
Jiului precum și pen- -

•de cultura.

ȘT. FENfiȘANU

X pereții cofetăriei integrîndu-șe ar- X
* mnnint r.. *
♦

♦
♦

*
♦

♦
♦

♦

^x
♦

Astfel s-a realizat apoi mo- X 
zaicul și zgrafitul pe teme popic X 
lare romînești din interiorul plă- • 
cintăriei din fața parcului 
Petroșani.

Cea mai izbutită lucrare a 
însă cea de la grădina de 
nou deschisă în oraș. Aici 
folosit concepții mai largi, 
cifice tradiției populare a 
fiului, precum și a noilor

♦

s-au , 
spe- X 
Văii X 

• tra- ♦
diții încetățenite în viața mine- • 
rilor de pe aceste meleaguri. • 
grație noilor condiții minunate ♦ 
create de realitatea socialistă.

Panourile frontale și funda-
X Iul din fosa orchestrei au 
X fost realizate de losif Tellmann, ♦
• panourile laterale pe
• văd imagini ale vieții 

minerilor tineri și vîrstnici 
muncă și în timpul liber sînt 
pera pictorului Fodor Kalman, • 
iar fundaturile laterale aparțin ♦ 
concepției pictoriței Fodor Im- ♦ 
ling Frieda. Acestea din urmă X 
sînt cele mai izbutite surprin- X

♦ 
♦

♦ 
♦

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

NOTĂ

Sofepul Mihai nu oppește!
Despre felul cum își face da

toria conducătorul auto Mihai 
Constantin de pe autoduba cu 
nr. 50.857 deseori discută an- 
gajații minei Aninoasa care 
locuiesc în Petroșani. Nu sînt 
rare cazurile cînd acest șofer 
se poartă necuviincios față de 
muncitori. Un astfel de caz s-a 
petrecut și în dimineața zilei 
de 26 august.

In stația Aninoasa așteptau 
mașina cițiva muncitori care 
au fost de serviciu în schim
bul IIL De la mină tocmai co
bora mașina cu nr. 50.857 con
dusă de șoferul în cauză. Mun-
.... ■ —ae—sa

eitorii ieșiseră s-o întunpine. 
dar mare le fu mirarea cînd 
văzură că deși era complet 
goală nu s-a oprit în stație ci 
și-a continuat drumul spre 
Petroșani.

Ce importanță are pentru 
șoferul amintit că cei 7 mun
citori au așteptat în stație încă 
o jumătate de eră pînă la ve
nirea altei mașini ? Acestor a- 
titudini ar trebui să le acorde 
mai multă importanță cei în 
drept, pentru a-1 face pe șofer 
să nu mai procedeze astfel.

din î

monios cu interiorul, dîndu-i unt 
aer familiar, intim, au dus 
noi comenzi.

V. O.

După orele de lucru laică tușii Ana Gheorghe, Lorencz Iosif, Nemeș Vasile, Ghiorcuță 
Augustin și Anuțoiu Ioan de la B.U.T. Livezeni s-au adunat din nou în fata unei diagrame. 
Curînd vor începe confecționarea unor rame metalice necesare la vitrinele unor noi maga
zine ce se vor deschide. în localitățile Văii Jiului. Fruntași în muncă, ei caută modalitatea 
de a livra comanda de bună calitate, la un preț de cost scăzut și înainte de termen.

iioitalea miioim 
toffigetroi Patiosaoi 

anunță populația Văii 
Jiului ce folosește bu
telii aragaz de felul cum 
se vor distribui buteliile:

• In orașul Petroșani se 
vor distribui zilnic pe bază 
de comenzi care se vor a- 
nunța la telefon 232 Pe
troșani. Prețul unei butelii 
va fi de 11,10 lei plus 3 lei 
transportul la domiciliu și 
montatul la mașina de a- 
ragaz, deci 14,10 lei va fi 
costal unei butelii trans
portate și montate Ia ara
gaz.

In localitățile limitrofe 
de crasul Petroșani bute
liile se vor distribui după 
următorul program :

• Luni în comuna Uri- 
cani, punctul de distri
buire a buteliilor fiind în 
piața Uricani.

• Marți și vineri se vor 
distribui butelii aragaz în 
orașul Vulcan în următoa
rele puncte : Ia stațiunea 
de petrol, în spatele ma
gazinelor de la blocuri, și 
la alimentara din Crividia.

• Luni în comunele Is- 
croni și Aninoasa, în punc
tele : piața Iscroni și în 
spatele clubului din Ani
noasa.

• Marți și miercuri în 
Petrila, Lonea și Cimpa în 
punctele : la magazinul de 
la blocuri și în piața Pe
trila; în Lonea la blocuri 
și în piața Lonea; în Cim- 
pa la moara veche.

• Miercuri, joi și sîm- 
bătă în orașul Lupeni, în 
punctele care au existat și 
pînă în prezent pînă cînd 
oficiul P.T.T.R. ne va in
stala telefon la stațiunea 
noastră din Lupeni care va 
lua comenzi și se vor dis
tribui ca și în orașul Pe
troșani.

Prețul unei butelii tip 
aragaz în afara orașului 
Petroșani va fi în toate 
localitățile de 15 lei.

Distribuirea buteliilor din 
depozitul Petroșani se va 
face numai între orele 
12—14 cu 11,10 lei bucata.

o

o
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Declarația Guvernului Revoluționar 
ai Cubei

Leonid
va vizita Iugoslavia

MOSCOVA

Brejnev

1 (Agerpres)

Declarația Partidului Comunist 
din Brazilia

HAVANA 1 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La Havana s-a dat publicității 
o declarație a Guvernului Revo
luționar al Cubei semnată de pri
mul ministru Fidel Castro prin 
care se resping categoric născo
cirile calomnioase ale unei decla
rații a Casei Albe că două nave 
militare cubane ar fi deschis foc 
împotriva unui avion american, în 
timp ce se aflau deasupra apelor 
internaționale.

Nici un avion cuban și nici o 
navă cubană nu au comis nici o 
dată vreun act ostil, nici împo
triva avioanelor, nici împotriva 
naveloc, nid împotriva instala
țiilor Statelor Unite și nu au pă
truns în apele teritoriale sau dea
supra teritoriului S.U.A

Dimpotrivă, navele și avioanele 
militare ale Statelor Unite au 
violat în repetate rînduri spațiul

--------- o 
Evenimentele

TUNIS 1 (Agerpres) — TASS 
transmite :

Trupele care sprijină Frontul 
de Eliberare națională din Alge
ria continuă să staționeze la fron
tierele districtului militar 4, al 
cărui comandament a refuzat să se 
subordoneze Biroului politic al 
Frontului de Eliberare Națională. 
Demonstrațiile care au avut loc 
la 31 august în orașul Alger, 
(care face parte din districtul mi
litar 4) s-au încheiat cu un mare 
miting, convocat din inițiativa 
Uniunii generale a muncitorilor 
algerieni. In rezoluția citită la 
miting, cei 20.000 de demonstranți 
au cerut ^încheierea unui armis
tițiu între personalitățile care răs
pund pentru destinele țării", „ale
gerea cît mai grabnică a Adunării 
naționale constituante investite cu 
puterea supremă în care masele 
muncitoare să fie larg reprezen
tate", precum și o ;,cît mai grab
nică formare a guvernului care să 
asigure interesele vitale ale na
țiunii".

☆

La 1 septembrie pe străzile Al
gerului au apărut soldați francezi 
în căști albe și cu puști automate 
în mîini. Patrulele franceze circulă 
pe străzile orașului în jeepuri.

După cum anunță agenția Fran
ce Presse, în cercurile militare 
franceze se declară că „aceste

-=©==-

Intelectuali spanioli arestați 
de poliția franchistă

PARIS 1 (Agerpres)
După cum reiese din relatările 

presei franceze în ultimul timp 
poliția franchistă a arestat nume
roși intelectuali spanioli. Printre 
cei arestați în ultimele zile scrie 
ziarul „Liberation" se află poeții 
Gabriel Celaya, Jose Maria, Ca
ballero Bonald, editorul Fernando 
Baeza, și criticul de artă Jose 
Marco Doreno.

Motivul acestor arestări : parti
ciparea acestor intelectuali la de
monstrațiile de solidaritate cu mi
nerii greviști din Asturia.

De asemenea, zilele acestea a 
fost arestat țînărul poet spaniol 
Carlos Alvarez.

După inundațiile 
din Pakistanul de est

DACCA. — Inundațiile catas
trofale din Pakistanul de est au 
provocat moartea a aproximativ 
100 de persoane. Mii de oameni 
și-au părăsit locuințele; refugiindu- 
se în locuri ferite. Nu se cunoaște 
proporția pagubelor materiale, dar 
s-a anunțat că în urma inunda
țiilor au pierit peste 20.000 de 
vite.

aerian și apele noastre teritoriale, 
au efectuat zboruri razante asu
pra navelor noastre, 
nostru este bombardat 
za maritimă militară 
ricantă Guantanamo, 
zmuls Cubei în mod

„Cuba, se subliniază în conti
nuare în declarația guvernului re
voluționar nu a răspuns nici o 
dată cu aceeași monedă la provo
cări.

Născocirea nerușinată despre a- 
incident — declarația că nave 

cubane ar fi deschis foc împo
triva unui avion american în lar
gul mării — care coincide cu 
campania isterică anticubană ce se 
desfășoară în prezent în S.U.A- 
confirmă faptul că în mod just 
Cuba a atras atenția lumii că țara 
noastră și pacea în întreaga lume 
sînt amenințate de politica aven
turistă, războinică a guvernului 
Statelor Unite".

Teritoriul 
de la ba- 
nord-ame* 

teritoriu 
ilegal.

din Algeria
patrule sînt un fenomen firesc", 
că ele „sînt doar. întărite și înar
mate" și că în componența lor 
„intră doar reprezentanți ai po
liției militare".

Dar, după părerea multor ob
servatori care urmăresc <u aten
ție situația din Algeria; apariția 
soldaților francezi înarmați pe 
străzile Algerului dovedește ten
dința autorităților franceze de a 
interveni în conflictul dintre con
ducătorii algerieni.

TASS transmite :
Leonid Brejnev, președintele 

Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a acceptat invitația pre
ședintelui Iugoslaviei, Iosip Broz 
Tito, de a veni în R.P.F. Iugos
lavia într-o vizită oficială.

Leonid Brejnev va vizita Iugos
lavia între 24 septembrie și 4 oc
tombrie.

(Ager-

Brazilia
30 au
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Solidari cu lupta 
minerilor 

din Asturia
PARIS 1 (Agerpres)
Confederația Generală a Mun

cii din Franța (C.G.T.) a adresat 
un mesaj de salut oamenilor mun
cii din Spania, cu prilejul reluării 
luptei greviste a minerilor din 
Asturia. In acest mesaj de salut,, 
dat publicității la Paris, C.G.T.. 
în numele clasei muncitoare din 
Franța, felicită călduros 
țește pe minerii spanioli 
ciuda teroarei regimului 
luptă cu abnegație pentru 
rile lor la viață și
C.G.T. declară că oamenii mun
cii francezi sînt solidari cu mi
nerii din Asturia și sprijină lupta 
lor.

și fră- 
care, în 

fascist, 
dreptu- 

libertate

BANGKOK 1 (Agerpres)
Potrivit știrilor publicate 

presa tailandeză guvernul acestei 
țări a respins propunerea prințu- in te,
lui Norodon Sianuk, șeful statu
lui Cambodgia, cu privire la con
vocarea unei conferințe internațio
nale în vederea garantării neutra
lității și integrității teritoriale a 
Cambodgiei. Ziarul tailandez ;,Sen. 
seri" a relatat că ministrul de 
externe ad-interim al Tailandei, 
Bun Châroenchai a făcut cunos-

de
cut că consideră propunerea prin
țului Sianuk drept „total lipsită 
de sens". Cu cîteva zile mai îna- 

Charoenchai a declarat că 
Tailanda refuză să participe la 
o asemenea conferință, 
rație asemănătoare a 
primul ministru al 
Sărit Thanarat.

După cum se știe I 
pe teritoriul Tailandei 
comise numeroase acte 
împotriva teritoriului Cambodgiei.

O deda- 
făcut și 

Tailandei.

tocmai dt 
i au fost 

agresive

0

In Portugalia se accentuează rezistența 
împotriva regimului dictatorial

LISABONA 1 (Agerpres)
După cum reiese din relatările 

presei occidentale; în ciuda mă
surilor represive adoptate de au
toritățile salazariste, în Portuga - 
lia se accentuează rezistența îm
potriva regimului dictatorial. La 
cîteva zile după ce s-au anunțat 
numeroase arestări în rîndul ele
mentelor democratice din opoziție, 
un grup de 50 de membri ai 
opoziției din Lisabona, printre

re numeroase personalități poli
tice influente, a adresat președin
telui republicii, amiralul Tomaz, 
un apel cetind demiterea actualu
lui guvern Salazar și instaurarea 
unui regim democratic în țară.

ca-
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Segregația în școlile 
din S. U. A.

NEW YORK f (Agerpres)
;,Singura școală confesională ca

tolică din Louisiana, care își des
chisese porțile copiilor de culoare 
a trebuit să se închidă vineri; ea 
urmare a amenințărilor formulate 
de partizanii segregației", rela
tează agenția France Presse

In această școală din localita
tea Duras au fost acceptați cinci 
copii de negri, ceea ce a .dezlăn
țuit furia rasiștilor. La 31 august; 
după cum menționează agenția di
rectorului școlii, Christopher Sch
neider a anunțat că „școala se 
închide din cauza amenințărilor" 
din partea rasiștilor și faptului 
„că poliția nu protejează școala1 
împotriva acestor amenințări

RIO DE JANEIRO 1 
pres)

Partidul Comunist din 
a publicat în numărul din 
gust al ziarului „Novos Rumos"
o declarație în care arată că în 
ultimele săptămîni situația politică 
din Brazilia a devenit deosebi r 
de încordată. Grupările și cercu - 
rile reacționare legate de imperia
lismul străin urmăresc să frînezr. 
procesul de democratizare a țării.

Pe de altă parte — se spune 
în declarație — ia amploare lup
ta forțelor care tind să obțină 
progresul și eliberarea Braziliei. 
Se intensifică lupta împotriva im
perialismului și a marilor latt-

fundiari, se întărește unitatea rin 
durilor clasei muncitoare, care t- 
vercită o influență tot mai ho- 
tărîtoare asupra vieții politice a 
tării și creării frontului național 
democratic unic.

In același timp, se relevă lt> 
declarație, se intensifică în toate 
direcțiile activitatea dușmaniloi 
națiunii. Ambasada S.U.A . s-a 
transformat într-un centru de fi
nanțare a reacțiunii. Asupra gu
vernului se exercită presiuni pen
tru ca acesta să-și schimbe poli
tica externă. Sînt folosite foatc 
mijloacele pentru a determina ru 
perea relațiilor cu Cuba și, în pri
mul rînd cu Uniunea Sovietică

MOSCOVA. La 1 septembrie 
în școlile de cultură generală, șco
lile medii tehnice și institutele de 
învățămînt superior din Uniunea 
Sovietică a început noul an șco
lar. Aproximativ 40 de milioane 
de elevi și studenți au pășit pra
gul școlilor. In acest nou an șco
lar, în întreaga țară a fost intro
dus învățămîntul general de opt 
ani.

LONDRA. "Ațele trecute a a 
vut loc la Croydon, în apripiere 
de Londra, un miting în cadrul 
căruia numeroși vorbitori și-au 
exprimat îngrijorarea față de acti
vitatea pe care o desfășoară ele
mentele fasciste din Anglia. In 
cadrul acestui miting s-au adop
tat mai multe moțiuni, prin care 
se condamnă activitatea neonaziș
tilor englezi și se cere o interven
ție botirîtă din partea guvernului 
pentru a înlătura pericolul pe cart 
asemenea organizații îl reprezintă.

drept „un prieten“ al țărilor care 
pășesc pe calea dezvoltării , inde
pendenței.

- \
LONDRA. Intr-un interviu > - 

cordat unui corespondent al zia
rului „Daily Worker", R. Brî- 
ginshaw, secretar general al Sin
dicatului național al tipografilor 
din Anglia, a condamnat „poziția 
evazivă" a Congresului sindicate
lor britanice în problema 
Angliei la Piața comună.

aderării

ultima 
s-a in~

ADDIS-ABEBA. In 
creme. în presa etiopiana 
tensificat critica împotriva Pieței 
comune europene, pe care ziarele 
din Etiopia o califică ca o nouă 
formă a colonialismului. Caracte- 
rizînd Piața comună ca o unealtă 

al 
ci

■

HAGA. In Olanda cresc con
tinuu prețurile. La 31 august s-'a 
comunicat despre majorarea pre
țurilor la benzină, iar de la 1 sep
tembrie intră în vigoare legea cu 
privire la majorarea chiriilor cu 
10—12 la sută. Se află în studiu 
perceperea unor noi genuri de im
pozite de la populație.

NICOSIA. Vicepreședintele
S.U.A.-, I. Johnson, a făcut o vi
zită oficială de 24 de ore în Ci
pru. El s-a întâlnit cu președintele 
Republicii Cipru, Makarios, și cu 
vicepreședintele republicii, KucîuJt

in numărul său din 31 august i 
ziarul „Haravgbi' 
soarea Comitetului Central al U- 
niunii foștilor combatanți din Ci
pru — Eoka — reprezentând 
un fel de răspuns la încercările 
lui Johnson de a prezenta S.U.A

a blocului militar agresiv 
N.A.T.O., ziarele subliniază 
scopul acestei organizații este 
fuirea economică a țărilor lumci. 
inclusiv a celor africane, precum 
și înrobirea lor politică Pentru a 
împiedica dezvoltarea lor\ inde
pendentă

\ i-
OSLO Opinia publică \ 3 ve- 

giană a primit cu mare neliniște 
știrea din Londra potrivit căreia 
avioane americane de recunoaștere 
„U-2“, care și-au cucerit o tristă 
faimă, au fost aduse la baza ae
riană militară americană „Upper 
Hayford" pentru efectuarea de re
cunoașteri deasupra regiunii A- 
tlanticului de nord, care, după cum 
reiese din știre, cuprinde, de a- 
semenea, Groenlanda și Norvegia.
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i“ a publicat seri-

Situația politică din Argentina a produs țării 
grave consecințe economice

BUENOS AIRES 1 (Agerpres) 
Referindu-se la haosul din Ar

gentina, ca urmare a certuriloî 
dintre militari, agențiile occiden
tale de presă sînt unanime în a 
recunoaște că actuala situație po
litică a țării a produs grave con
secințe economice. Citind o de
clarație a ministrului economiei, 
făcută cu prilejul unei dări dc 
seamă asupra finanțelor țării, în 
care acesta arăta că „funcționarii 
statului nu au fost plătiți de 
două luni", corespondentul la 
Buenos Aires al agenției France 
Presse consideră că ;,o dată în 
plus, factorul politic — sau mai 
degrabă factorul politico-militar — 
determină situația financiară a 
Argentinei". „Moneda argenti- 
neană — scrie France Presse • - 
suferă din nou efectul dezordinei 
întreținute de trei săptămîni de 
luptele fracțiunilor militare și de

revoltele generalilor, care își duc 
îu mod inconștient țara spre 
haos".

Corespondentul A.F.P. relevă 
că, avînd în vedere actuala si
tuație disperată a finanțelor Ar
gentinei, „în timp ce anarhia ar
matei se extinde treptat asupra în
tregii țări, trezoreria a lansat un 
împrumut intern numii, de „re- 
cuperare națională", menit să per
mită statului reluarea plăților" 
Or, în actualele condiții — ca
racterizate, după cum arată ace
eași agenție, prin „slăbiciunea gu
vernului Guido recent dovedită de 
revolta generalilor, prin faptul că 
o mare parte a întreprinderilor 
industriale și-au încetat 
și prin criza de încredere 
cului argentinean tot atît 
fundă ca și disprețul lui 
armată" — este greu de 
posibilitatea realizării acestui îm
prumut.

plățile 
a publi- 
de pro- 
față de 
apreciat

PROGRAM DE RADIO
3 septembrie

PROGRAMUL I. 8,00 Muzică 
vocală și instrumentală de com
pozitori români; 9,00 Tinerețea ne 
c dragă „Colocviu despre cali
tate" — discuții la locul de mun
că cu tinerii muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la Uzina „Electro
nica"; 10,08 „Patrie, pămînt de 
aur" — program de cîntece; 12,00 
Muzică ușoară; 13,10 Concert dis
tractiv; 14,00 Melodii de estradă; 
16,15 Vorbește Moscova ’, 16,45 
Orchestra de muzică populară ro- 
mînească; 17,30 Prietena noastră 
cartea : Un nou volum apărut in 
„Biblioteca școlarului" : „Poezii 
alese" de Șt. O. Iosif; 18,00 Con
cert de estradă; 19,00 Almanah 
științific — Din cuprins — La 
ce lucrează oamenii noștri de 
știință ; Prin stațiunile balneo-cli- 
materice ; Universul, in lumina 
cercetărilor moderne; 20,15 Cîntă 
Lucreția Ciobanu; 21,15 Tribuna 
radio „Piața comună — promo
tor al neocolonialismului"; 23,15 
Buchet de melodii. PROGRAMUL 
II. 13,22 Concert de muzică u- 
șoară; 14,30 Tangouri; 15,30 Mu
zică populară romînească; 16,30 
Pagini orchestrale din opere; 18/ 
Muziaă simfonică cerută de ascul
tători ;20,20 Muzică ușoară; 21,15 
Cîntece; 22,30 Muzică de estradă.
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