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Norvegia și Islanda.

ședințe de lucru

de sarcinile pri- 
la depășirea sar-

cu 5 la sută, iar la tone marfă, 
3 la sută;
lubrifianți
sută și să
10 000 lei.

să reducă consumul 
și carburanți cu 8 
realizeze o economie

24,30 la 
prestări de 

cu 9 la sută.

Angajamentele colectivului 
garajului S. T. D. A. Lupeni

Colectivul de conducători auto 
de la S.T.R.A. — garajul Lupeni — 
și-a îndeplinit planul de producție 
la tone marfă pe primele 6 luni 
din acest an în proporție de 105,5 
la sută, iar la tone kilometrice în 
proporție de 104,7 la sută. O do
vadă a hărniciei acestui colectiv 
este și drapelul de evidențiat în 
întrecerea socialistă pe care îl 
deține.

In munca lor de zi cu zi, șoferii 
Mac Aurel, Manea Teodor, Roșeț 
Ioan, Szaba Iosif, Stanciu Mihai, 
Somulea Ilie, Ciora Francisc, lies 
Petru, Pompei Florea, Bacalov Pe
tru, Visan Florea și alții s-au a- 
chitat cu cinste 
mite contribuind 
cinilor de plan.
\ In cadrul unei ,___ ... _______
țiilută recent, colectivul de condu
cători auto de la garajul S.T.R.A. 
Lupeni, în frunte cu tehnicianul 
Bobei Vasile, s-a angajat ca în 
cinstea aniversării eliberării pa

triei noastre să depășească sarci
nile de plan la tone kilometrice
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(Hiliii de tratam nai doot 
la spitalul din Petrila

Creat în anii puterii 
spitalul din Petrila, ca 
sarul medical, în afară 
de chirurgie, interne și 
cialități are și o secție 
țologie.

Recent 
gie de la 
înzestrat
dern, numit „Dentior", fabricat la 
noi în țară, la I.O.R, București. Prin 

.-caracteristicile sale tehnice, apara
tul „Dentior"
tclogului mai ușoară. In afară de 
aceasta el atenuează și durerea 
pacientului în timpul tratamentu
lui Aparatul 
dispozitiv de 
eum și cu o 
Spitalul din 
de eurînd și 
tot aici s-a
obscură pentru pregătirea filmelor 
de radiografie.

populare, 
și dispen- 

de secții 
alte spe- 

de stoma-

stomatolo-cabinetul de
spitalul din Petrila a fost 
cu un aparat nou, mo-

face munca stoma-

este prevăzut cu un 
răcire automată pre- 
serie de alte anexe. 
Petrila a fost dotat 
cu mobilier nou și 
înființat o cameră

с. BADUȚA 
corespondent

A. MICA
corespondent
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Realizări 
ale cooperatorilor

In primul semestru ai acestui 
an cooperativa „Jiul" din Petro
șani și-a depășit planul valoric al 
producției globale cu 11,60 la sută, 
al producției marfă cu 
sută, iar la ramura 
servicii industriale
De asemenea, muncitorii coopera
tivei au depășit planul cu 24,70 
la șută și la ramura prestări de 
servicii neindustriale. Realizarea de 
economii a constituit o preocupare 
a cooperatorilor. Dovada, faptul că 
ei au obținut în această perioadă 
economii la prețul de cost cu 6000 
lei mai mari decît sarcina plani
ficată.
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• zan Aurel și-a ciștigat la mina 
Uricani un bine meritat pres
tigiu. Lunar ea își 
sarcinile de plan cu 
sută.

IN CLIȘEU : 
membrii brigăzii.

depășește
10—15 la

C. IOAN 
corespondent

parte din

Fruntaș 
și Ia in

el a cîș- 
merit a- 

tuturor

LJtemistul Ra
dulescu Mircea lu
crează la depoul 
C.F.R. Petroșani ca 
strungar, 
în muncă 
vățătură, 
tigat pe 
precierea
tovarășilor din a- 
telier și depou.

IN CLIȘEU: U- 
temistul Rădulescu 
Mircea lucrînd la 
strung.
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UNDE
Pe stadioane

La ora 10, pe terenul de hand
bal „Jiul" din Petroșani se va 
disputa meciul de handbal în 7 
între echipele S.S.E. Petroșani — 
S.S.E. București, fete, iar la ora 
11 se vor întrece băieții acelo
rași echipe. Ambele meciuri se 
dispută in cadrul campionatului 
de zonă al R.P.R. la handbal in 
7. Tot in cursul dimineții va a- 
vea loc pe terenul de volei me
ciul de calificare pentru catego
ria A, pe regiuni între echipele 
Știința Petroșani — Minerul Baia 
Mare. După-amiază, la 
cadrul campionatului 
Hunedoara la handbal i 
culin se va disputa 
dintre echipele S.S.E. 
— Metalurgistul Cugir.

Incepînd cu ora 14, 
sportivă 
ganiza 
tale o 
re va 
ceri șl 
vea loc întreceri de motociclism, 
ciclism, aeromodelism ele. Intr-un 
meci amical de volei, echipa

C.C.V.J. va primi replica echipei 
minerilor din Aninoasa. Nu va 
lipsi nici... fotbalul. De data a- 
ceasta însă, intr-un „mare" meci 
se vor întîlni piticii din Petro
șani cu cei din Petrila. Jocurile 
distractive ca trîntă, fuga in sac, 
fuga cu oul în lingură, stilpul 
cu surprize și multe altele vor 
constitui puncte de atracție pen
tru un mare număr de 
tinere.

O frumoasă serbare 
nească va organiza și 
rea sindicatului minier
nea, în pădurea din spatele Sfa
tului popular orășenesc Petrila 
unde oamenii muncii se vor re
conforta în voie după o săptă- 
mină de muncă.

tineri și

cimpe- 
conduce- 
din bo-

ECONOMIEI NAȚIONALE 
MAI Ml'LT LEMN

muncă Pentru muncitorii 
lieri, sarcinile de plan pe 
jumătate a anului cuprind 
lori sporiți în comparație 
rioada respectivă din anui 
La aceasta mai trebuie 
și restantele din primul 
încît media pe an la 
globală în 1963 față de 
să ajungă la o 
la sută. Această 
ducțifei gfobale 
realizată printr-o
oară a masei lemnoase (creșterea 
procentului de lemn de lucru) de 
la 60,10 la sută cit a 
zut pe anul 1962, 
pe anul 1963.

Analizând indicii 
sortimentele mai 
zultă

creștere 
creștere 

valorice 
utilizare

A început un nou semestru de 
fores- 

a doua 
indica- 
cu pe
trecut,

adăugate 
semestru, 
producția 

anul 1962 
de 23,4 
a pro- 
trebuie 
superi-

i

utilaje noi ca: 31 ferăstraie me
canice, 6 funiculare Wysen, 4 în
cărcătoare în vagoane 
extinderea mecanizării 
de producție la doborî t 
nat, se va ajunge 
de 48,51 la sută 
1962 la 54,64 la 
.anului,.1963, iar la

etc. Prin 
procesului 
și secțio- 
un indice

la sfîrșitul 
și apropiat 
anul 1962 

1963. Acest

ora 17 in 
regiunii 

în 7 mas- 
întilnirea 
Petroșani

Asociația 
„Jiul" Petroșani va ог

ре stadionul din locali- 
mare serbare sportivă ca- 
cu prin de numeroase intre- 
jocuri distractive. Vor a-

A

In săli
La sala de popice a U.R.U.M.P. 

din strada Ilie Pintilie, va fi o 
intensă 
se vor 
pice în 
gionai
participa localitățile Sebeș, 
Orăștie, Hunedoara, Deva, 
Hațeg, Ilia si Petroșani.

activitate. De la ora 9 
disputa întîlniri de po- 
cadrul campionatului re- 

individual la care vor
Alba,
Brad,
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După-amiază și seara, oamenii 
muncii vor putea petrece clipe 
plăcute de odihnă la cluburi și 
în sălile de spectacole. La clu
burile din Lupeni și Petrila, de 
pildă, vor avea Ioc seri 
tive pentru tineret.

Premieră 
la teatrul de

distrac-

sfat
Teatru-Colectivul de actori al

Iui de stat Valea Jiului a pus § 
în scenă o nouă piesă. Este vor- 8 
ba de piesa Iui Angelo Vagen- 8 
ștein
cărei premieră va avea Ioc în 8 
astă seară la ora 20. Din distri- g 
buția 
mitrie Bitang,
Alexandru Zecu, Ion Negrea, 8 
Vasile Hașeganu, Constantin Mi- 8 
ron, Astra Miclescu, Gheorghe 8 
Iordănescu, Georgeta Nicolae, 8 
Mircea Zabaion, Vasile Bojescu, § 
Realini Lupșa, Ion Cristescu, A- § 

. lexandru Codreanu,
Regia artistică este
Petre Sava Băleanu
dioul de televiziune

„Generalul și nebunul", a 8

piesei iac parte actorii Di- §
Dumitru Drăcea, 8 

Ion

8 Ion Roxin. g 
semnată de g 
de Ia stu- 8 

București. 8
O

la
fost prevă-
64 la sută

creștere la 
re- 
se
28

de
importante, 

că la bușteni gater-fag
cere o creștere a producției de
la sută, la bușteni de derulaj fag 
32,09 la
— 27,50 la sută, la' celuloză fag 
18,82 Ia sută etc. In general toate 
sortimentele de lemn de lucru tre
buie să crească considerabil ast
fel ca procentul buștenilor de fag 
din masa lemnoasă 
în anul 1963 să
38,63 la sută, față, de 35,60 la sută 
cît a fost în anul trecut, iar la 
buștenii de derulaj de 6,10 la sută 
față de 5,48 la sută. Ca
valoarea unui metru cub 
rial lemnos va crește de 
lei/m.c. la 221,52 lei/m.c.

In cursul anului 1963
derea forestieră va fi dotată

sută, la lobde industriale

comercială
reprezinte

urmare, 
de mate- 
Ia 157,98

sarcini mari, 
muncitorii 

Jiului. Statul 
îndeniînă tot

mobilizatoare 
forestieri din 

nostru le-a 
ce este nece-

serioase

angajat 
scoată

de la 
realizat în anul 
sută 
scos

de la 59,92 realizat în 
la 67,64 Ia sută în anul 
lucru va contribui simțitor la creș
terea productivității muncii. Este 
prevăzut să se obțină o creștere 
la acest indice de 15,75 la sută, 
față de realizările obținute în a- 
nul 1962.

Sînt 
pentru 
Valea 
pus Ta
sar pentru a le realiza: o bogată 
dotație tehnică și cadre de toate 
gradele. Cu toate acestea colecti
vul întreprinderii forestiere Petro
șani nu a realizat sarcinile de plan 
pe semestrul I al anului; la ursele 
sortimente de lemn avînd 
restanțe.

Muncitorii forestieri s-au 
ca încă în luna iulie să
restanțele și să ajungă cu planul 
anual la' zi I Sîntem acum la mij
locul lunii. Este necesar ca la I. F. 
Petroșani să fie mobilizate toate 
forțele, folosite posibilitățile create 
pentru recuperarea rămînerii ■ în 
urmă’ și asigurarea economiei na
ționale cu cantitățile de lemn pla
nificat. Angajamentul trebuie res
pectat !

MIHAI ȘTEFAN
întreprin-

ce formează noul
cartier din centrul

șeul nostru pare 
stingher. Alături 
de el insă se 
înalță alte blocuri

BIocul din cli-

ан
|м 1

A fl
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STEAGUL ROȘU

Munca cultural—educativă de masă —

Recent, а avut loc plenara C.L.S. 
сые a analizat munca cultural 
educativă de masă desfășurată de 
cluburile sindicatelor din Valea 
Jiului. Referatul prezentat la ple
nară de tovarășul Avrămiuc (^os- 
tach® a reliefat contribuția ac
tivității cultural-educative de masă 
la îmbunătățirea continuă a cali
tății produselor, la obținerea de 
economii în producție, la creșterea 
neîncetată a productivității muncii. 
Sub Îndrumarea permanentă a 
comitetului orășenesc de partid, 
C.L.S. Petroșani a desfășurat o 
susținută activitate de îndrumare 
a comitetelor sindicatelor, a colec
tivelor și conducerilor cluburilor 
din Valea Jiului, în munca lor de 
culturalizare a oamenilor muncii. 
Referatul a scos în evidentă preo
cupările C.L.S. pentru îmbunătăți
rea conținutului propagandei teh
nice, pentru organizarea de lec
torate tehnice pe întreprinderi, pe 
sectoare și cluburi. Consiliile de 
conducere ale bibliotecilor sindica
telor au fost îndrumate spre o 
colaborare mai intensă cu biblio
tecile tehnice în vederea organiză
rii unor acțiuni comune cu cartea- 
tehnică. In această direcție numai 1 
în primele cinci luni ale anului | 
au fost organizate în cadrul clu
burilor 85 de conferințe tehnice, 
la care au participat aproape 11 600 
de tovarăși și 140 de conferințe 
politice audiate de peste 30 700 
oameni ai muncii. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut, numărul 
Cititorilor de cărți tehnice a cres
cut cu 20 la sută, iar numărul 
cărților citite se ridică la peste 
15 000.

Programele formațiilor artistice 
din Valea Jiului au fost și ele

— O ** —“

Seară de odihnă
Conducerea clubului muncitoresc 

din Lupeni se preocupă de orga
nizarea plăcută și utilă a timpului 
liber al oamenilor muncii. Sîmbăta 
și duminica îndeosebi, clubul cu
noaște o afluență deosebită. Ac
țiunile ce se organizează aici, prin 
conținutul lor bogat și variat, se 
bucură, de fiecare dată, de apre
cierea lupenenilor. Serile de dans, 
serile distractive pentru tineret și- 
serile de odihnă pentru fruntașii in 
producție și familiile lor, au de
venit tradiționale la clubul munci
toresc al sindicatelor din Lupeni. 
Aseară, de pildă, la club a avut 
loc o plăcută seară de odihnă or
ganizată în cinstea evidențiaților 
în întrecere din sec-torul VII.

După ce brigăzile artistice de 
agitație ale sectoarelor au urcat 
scena clubului, delectînd spectato
rii prin programele lor frumoase, 
s-a pornit dansul, care a contenit 
pînă tîrziu.

- = © = -

Mai multe cărți 
la cititori

Cartea pătrunde tot mai adînc 
în masele de oameni ai muncii. 
Tot mai mulți sînt cititorii și cei 
care-și întocmesc biblioteci perso
nale. „Librăria noastră" din Pe
troșani a vîndut în prima jumă
tate a acestui an cărți în valoare 
de aproape 420 000 lei. In compa
rație cu aceeași perioadă a anu
lui trecut, valoarea cărților vîn- 
duțe în perioada la care ne refe
rim a crescut cu 22,5 la sută.

Demn de relevat este faptul că 
la răspîndirea și popularizarea 
cărții în rîndurile oamenilor mun
cii o contribuție de seamă au a- 
dus-o cele 29 de standuri de cărți 
cu vînzare existente în întreprin
derile șl instituțiile orașului.

C. IONESCU 
corespondent

m sprijinul producției
orientate spre procesul de produc
ție, spre creșterea nivelului profe
sional al muncitorilor. In această 
perioadă au fost prezentate 87 de 
spectacole și programe artistice în 
cinstea evidențiaților în producție, 
seri de odihnă pentru oamenii 
muncii, serbări cîmpenești, excursii. 
La faza orășenească a celui de-al 
VII-lea concurs al formațiilor ar
tistice de amatori, de exemplu, 
majoritatea programelor prezenta
te au fost axate pe procesul de 
producție și pe specificul muncii 
fiecărui sector de activitate. Cît 
privește creșterea nivelului profe
sional al muncitorilor, în atenția 
C.L.S. a stat îndrumarea comitete
lor sindicatelor pentru organizarea 
cursurilor de ridicare a calificării.

La plenară au fost scoase in 
evidență și lipsurile care mai dăi
nuie în activitatea culturală. Ast
fel, acțiunile organizate în aceas
tă perioadă au fost prea puține 
și nu au fost întotdeauna la ni
velul sarcinilor economice ce stau

în fața colectivelor de muncitori 
din Valea Jiului, față de posibili
tățile și bazele materiale în acest 
domeniu.

In încheiere, a luat cuvîntul to
varășul Lazăr David, prim-secre- 
tar al comitetului orășenesc de 
partid. Vorbitorul a subliniat ne
cesitatea ca în viitor să se pună 
un accent mai mare pe antrena
rea oamenilor muncii la activita
tea cultural educativă de masă. 
Trebuie să se creeze noi formații 
artistice, să se organizeze mai 
multe acțiuni cu cartea tehnică, 
atractive și interesante. In centrul 
atenției consiliilor de conducere 
ale cluburilor va trebui să stea 
în continuare problema calității 
producției și respectarea cu stric
tețe a N.T.S. Cabinetele tehnice 
să se preocupe cu mai mult simț 
de răspundere de calificarea și 
ridicarea calificării muncitorilor. 
De asemenea, timpul liber al oa
menilor muncii să fie organizat 
mai judicios, plăcut și utiL

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

La clubul muncitoresc din Petrila. Intr-un birou, în liniște, doi 
tineri stau ginditori aplecați asupra unui caiet. Sfat membri ai colec
tivului de creație. Ce fac ei ? Crează desigur un nou program pentru 
brigada artistică de agitație a duhului. —-

_______________________________
;------------------------------------------JSJ—. „, a

însemnări de la plenara 
pentru cultură și

Zilele trecute la Petroșani, a 
avut loc plenara Comitetului oră
șenesc pentru cultură și artă, 
care a analizat felul cum au fost 
duse la îndeplinire sarcinile pe 
trimestrul II și planul de muncă 
al comitetului pe timpul verii.

Așa cum a reieșit din refera
tul prezentat de către tovarășul 
Hogman Cornel, secretarul comite
tului orășenesc pentru cultură și 
artă, precum și din discuțiile par- 
ticipanților, activitatea cultural-e- 
ducativă de masă în Valea Jiu
lui a Înregistrat o serie de suc
cese în cursul trimestrului II. In 
vederea popularizării unor hotărîri 
ale partidului și guvernului, comi
tetul pentru cultură și artă a 
asigurat ținerea de conferințe, ex
puneri, convorbiri, și audiții la ra
dio, afișarea ziarelor în cadrul că
minelor culturale șl bibliotecilor.

La nivelul orașului regional Pe
troșani, s-au organizat colective de 
conferențiari, care s-au deplasat 
la căminele culturale unde au ex
pus conferințe pe diferite teme le
gate de politica partidului, Iar la 
cercurile de citit s-a organizat lec
tura în grup a unor materiale 
din presa locală și centrală.

Plenara a scos în evidență fap
tul că in cursul trimestrului II 
s-au ținut mai multe conferințe 
pe teme agrozootehnice, din știin
țele naturii, pedagogiei, de cultură 
generală, social-poiitiae, medicală 
etc. De asemenea, an fost orgeoi-

zate 17 lectorate de cultură gene
rală pe lîngă întreprinderi și clu
buri în cadrul cărora au fost ex
puse 64 de conferințe.

La sate, în perioada analizată, 
au fost ținute 65 de conferințe 
la care au participat peste 4 500 
de cetățeni, iar cele 4 brigăzi ști
ințifice au efectuat 8 deplasări 
răspunzînd la peste 80 de între
bări.

In ceea' ce privește activitatea 
cu cartea, s-a constatat o îmbu
nătățire față de aceeași perioadă 
a anului trecut. La biblioteca o- 
rășenească din Petroșani au fost 
înscriși în această perioadă 269 
de cititori cu peste 13 017 cărți 
citite. O activitate bună au desfă
șurat și cele 25 de cercuri de ci
tit, care activează sub îndruma
rea bibliotecii orășenești și a comi
tetului de femei.

In cursul trimestrului II, activita
tea culturală s-a desfășurat sub 
semnul întrecerilor din cadrul ce
lui de al VII-lea concurs al for
mațiilor artistice de amatori. Faza 
orășenească a concursului s-a des
fășurat în' mai multe localități din 
Valea Jiului și a reunit peste 
30 de formații artistice și un mare 
număr de soliști vocali și instru
mentiști.

O activitate susținută au desfă
șurat în această perioadă și cena
clul artiștilor plastici din Petro
șani, Teatrul de stat Valea Jiului 
și Școala populară de artă.

sinul lor, cu dragoste îi. string.

Ca niște gazde bune, primitoare. 
Cabanele din Rusu și Paring 
Din Aușel, din Straja ori Voevodu 
La

Plămfaii lacomi, cu nesaț respiră 
Mirosul pur de cetini și ozon, 
Iar văile ingînă lungi ecouri 
Stirnite vesel, de-un acordeon.

De frumuseți și înălțimi alpine 
Ciad se pornesc spre plaiuri amatorii, 
Cabanele-i așteaptă bucuroase,
In seri Urzii, ori timpuriu, cu zorii.

Au încheiat o nouă săptămînă 
De muncă încordată, creatoare
Și mulțumiți cu ruk-sacul în spate 
Ii vezi urcînd poteci șerpuitoare.

printre glume, ris șl voie bună, 
grup în

8
8
8

Si
Din 
Molipsitoare,
Ișl are-aici,

grup, ре-al ierbii des covor, 
pofta de mîncare 
cuvînt hotărî юг. .’Д

Iar cfad tîrziu, pe culmi, la orizont 
Se pregătește soarele s-apună, 
Se-ntorc cu toții/ reconfortați, să-nceapă 
Cu forțe noi, o nouă săptămînă.

8o
8
8
8
8
8
8
8
8
8

I. SASAREANU I

(oral de (teaiie „Шил Sabia" al йкйійі 
Іііеніе de la wase si sale

In cinstea celui de-a XX-a ani
versări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist, revista 
„Clubul", Casa centrală a creației 
populare și comisia de îndrumare 
a cercurilor literare de pe lîngă 
Uniunea Scriitorilor, organizează 
între 1 iunie 1963 — 1 iulie 1964 
concursul „Alexandru Sahia" al 
cercurilor literare de la orașe și 
sate.

Organizarea acestui concurs are 
тепітеа să contribuie la sporirea 
numărului cercurilor literare în 
întreprinderi, instituții, G.A.S., 
S.M.T., cluburi, cămine culturale, 
case și palate de cultură, precum 
și creșterea numărului de mem
bri ai cercurilor existente prin a- 
tragerea tuturor elementelor ta
lentate.

Creatorii pot prezenta în con
curs : poezii, nuvele, schițe, po
vestiri, portrete, reportaje, foile
toane satirice, monologuri, dialo-

guri, scenete (între 5—10 pagini), 
programe pentru brigăzile artisti
ce de agitație, scenarii pentru fil
me de scurt metraj. Lucrările pre
zentate în concurs trebuie să fie 
inedite. Ele vor fi predate caselor 
regionale ale creației populare —1 
prin cercurile literare, pină Ia data 
de 1 mai 1964. Casele regionale 
ale creației populare vor trimite 
lucrările literare Casei centrale a 
creației pină la data de 1 iulie 
1964.

Rezultatele concursului vor fi 
publicate în presă în preajmă zi
lei de 23 August 1964.

Cele mai bune lucrări prezen
tate în concurs de către cercurile 
literare vor fi premiate. Revista 
„Clubul" va acorda două ргежи s 
speciale (a 5000 lei) cercurilor li
terare ale sindicatelor cu cea mai 
bună activitate în perioada desfă
șurării concursuluL

-r-  —• 

Comitetului 
art&

Darea de seamă a scos fa evi
dență și îmbunătățirea activității 
cinematografelor sătești și de 
stat. Acestea și-au îndreptat aten
ția spre prezentarea unor filme 
documentare, agrozootehnice și de 
știință popularizată.

Dar pe lîngă rezultatele bune 
obținute, în activitatea sa, Comi
tetul pentru cultură și artă a avut 

- și o serie de lipsuri pe care da
rea de seamă, și participanții la 
discuții, le-au scos în evidență.

Astfel, în activitatea de răspîndire 
a cunoștințelor cultural-științifice 
s-au organizat prea puține acțiuni 
și nu s-a ținut o strinsă legătură 
cu organizațiile de masă în sco
pul mobilizării oamenilor muncii 
la aceste acțiuni Munca cu cartea 
nu s-a desfășurat la nivelul posi
bilităților. A fost neglijată popu
larizarea concursului „Iubiți car
tea", ca și popularizarea literaturii 
pentru copii, iar la bibliotecile co
munale și sătești nu s-a organizat 
nici o expoziție de cărți.

Deși activitatea formațiilor ar
tistice a fost în general mulțu
mitoare, au existat și lipsuri, ca 
neprezentarea unor formații artisti
ce la faza orășenească a celui de
al VII-lea concurs ai formațiilor 
artistice de amatori. A fost ne
glijată activitatea unor cămine cul
turale ca Cel din Clmpu lui Neag, 
Băaița și Jieț la care și la era ac

tuală activitatea culturală bate pa
sul pe loc. Unele cămine culturale 
nu au asigurată o bază materială 
corespunzătoare pentru desfășurarea 
activității cultural-artlstîce.

O lipsă esențială in activitatea 
comitetului pentru cultură și artă 
a constituit-o aceea că nu toți 
membrii comitetului s-au preocupat 
de realizarea sarcinilor ce le-au 
revenit. Tovarăși ca Benitschek 
Mihai, Vlad Constantin, Ardelea- 
nu Augustin, Zamfirescu Elisabeta, 
Popa Ane, Roman Francisc, Fodor 
Kalman, Tollman Iosif, Kalman 
Iosif nu au răspuns întotdeauna la 
chemările comitetului, au tratat cu 
indiferență sarcinile ce le reve
neau. Au fost însă și tovarăși care 
au depus mult suflet și interes 
pentru rezolvarea problemlor cul
turale al căror exemplu este demu 
de urmat. Printre aceștia se află 
David Iosif, Chircuiescu -Vasile, 
Mihăilă Panfil, Scărlătoiu Nicolae 
și alții.

Ținînd cont de lipsurile existen- „ 
te și de posibilitatea înlăturării 
lor, plenara a elaborat o seamă 
de măsuri. Este necesar să se în
lăture formalismul și superficiali
tatea din muncă, să se asigure 
tuturor acțiunilor un conținut bo
gat de idei și un nivel calitativ 
superior. Activitatea culturală tre
buie să-și lărgească sfera de cu
prindere a maselor de oameni ' ai 
muncii, realizarea acestor obiective 
fiind posibile numai cu concursul 
mai activ din partea tuturor mem
brilor comitetului de cultură și 
artă Petroșani, ]
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[g tinerii lami li
Joile de tineret constituie pen

tru tineri o formă accesibilă de 
a-și petrece timpul liber în mod 
plăcut șl instructiv. La joile de 
tineret se prezintă recenzii, se 
audiază programe de muzică, se 
organizează concursuri pe diferite 
teme. In ultimul tinrp joile de ti
neret sînt mai bine organizate, au 
devenit mai atractive.

Dacă în anul 1962, la Lonea 
s-au organizat doar rareori joi de 
tineret, în ultimul timp comitetul 
U.T.M. de la mina Lonea, sub în
drumarea comitetului de partid 
și-a îmbunătățit preocuparea pen
tru organizarea joilor de tineret, 
pentru conținutul acestora. Comi
tetul U.T.M. pe mină a încredințat 
organizarea joilor de tineret or
ganizațiilor U.T.M. pe sectoare. 
Aproape în fiecare săptămînă joia 
este pregătită de o altă organizație 
U.T.M.. Aceasta se îngrijește ca 
joia să aibă un program variat.

O reușită joie de tineret a avut 
loc la Lonea la începutul acestei 
luni, în curtea clubului din lo
calitate. Orchestra clubului a atras

care au făcut parte tov. Hlopețchi 
Vasile, secretarul comitetului sindi
catului, Bucevschi Mihai, secretar

peste 200 de tineri pe ringul de
dans.

La o masă plină de cărți Și
alte obiecte se afla juriul din

O—

‘ E. CERNEA — ed. H-a
Utilizarea pe o scară din ce în 

ze mai largă a mașinilor termice 
cu pistoane libere Ia stațiile de 
pompare și stațiile de compresoa- 
re, precum și folosirea lor la pro
pulsia locomotivelor, autovehicule
lor și tractoarelor face necesară 
studierea cu cea mai mare atenție 
a acestui nou tip de mașini ter
mice.

Lucrarea conține toate elemen
tele necesare cunoașterii concrete 
a acestor mașini, de la studiul teo
retic de analiză pînă la îndrumă
rile practice de proiectare. Volu
mul este completat cu un exem" 
piu de calcul amănunțit care in
dică în mod concret metoda după 
care poate fi condus calculul de 
proiectare a mașinilor termice cu 
pistoane libere.

Este o lucrare utilă inginerilor 
și tehnicienilor mecanici și ener- 
geticieni, oferindu-le un bogat 
material documentar în privința 
construcției acestui tip relativ nou 
de mașină energetică.

428 pag., 19,50 lei

1 Uit 8 Іівяййпі
al comitetului U.T.M., Gabor Iosif, 
directorul clubului și utemisța 
Dodu Ecaterina.

Tov. Bucevschi a anunțat pro
gramul joii de tineret. O seară 
literară închinată scriitorului Os
trovski și operei sale. La înce
putul programului tov. Hlopețki 
Vasile a vorbit despre viața lui 
Ostrovski. Apoi a prezentat re
cenzia romanului „Așa s-a călit i 
oțelul". A urmat un concurs „Ci- . 
ne știe cîștigă". Au plăcut foarte 
mult tinerilor participanți răspun
surile lăcătușului Ambruș Rudolf, 
ale strungarului Lupu Nicolae de 
la C.F.I. Lonea care au cîștigat 
primele locuri, acordîndu-li-se de 
către juriul concursului diferite 
premii în cărți printre care și 
romanul „Așa s-a călit oțelul".

A fost o întrunire care nu va 
fi uitată mult timp de tinferii lo- 
neni,

VASILE BÂLĂUȚA 
instructor al comitetului orășenesc 

U.T.M. Petroșani

NQȚĂ: Drumurile trebuie întreținute
„Joacă scîndurile din padina 

podului de parcă ar ii clape de 
pian" — spun șoierii despre po- 
dui din iscroni. intr-adevăr acest 
pod așteaptă cam de mult să tie 
reparat dar tovarășii de la secfia 
de drumuri Uvezeni se iac că nu 
văd starea in care el se ailă.

Nici gropile din asialtul șose
lei nu constituie un motiv de 
laudă pentru această secție de

Din carnetul corespondentului

Absolventul
De citeva zile o nouă promo

ție de maiștri mineri și electro
mecanici a pășit în producție. 
Sînt absolvenții Scolii tehnice 
de maiștri din Petroșani. Printre 
aceștia se află și comunistul 
Savu Isldor. In Valea Jiului a 
venit în anul 1955 și s-a anga
jat la E. M. Lonea. Conducerea 
minei l-a repartizat în brigada 
cunoscutului fruntaș Borș Ris- 
tache. Tînărul Savu Isldor s-a 
dovedit harnic și dornic să în
vețe mineritul. Ortacii mai vîrst- 
nici l-au ajutat cu drag să se 
califice în meseria de miner. 
Apreciindu-i calitățile comuniștii 
din sector au propus în toamna 
anului 1960 să fie trimis la școala 
tehnică de maiștri. Nici aici nu 
s-a lăsat mai prejos. Muncea «u 
condeiul și rigla de calcul tot 
atît de bine ca și cu ciocanul 
de abataj. Aprecfindu-1 ca unul 
dintre cei mai disciplinați și mai 
silitori elevi, comuniștii din or
ganizația de bază a școlii de 
maiștri l-au primit în rîndurile 
membrilor de partid. Anii de stu
diu au trecut repede.

Instantaneu în 
camera de coman
dă a Uzinei elec
trice Petroșani.

In primul plan 
Giurgiu Nicolae 
(șei de tură frun
tașă pe uzinăj su
praveghind insta
lațiile din sala de 
comandă a uzinei.

Strada a fost lărgită
Multe greutăți au întîmpinat — 

în special iarna — locatarii de 
pe strada Brazilor din Petroșani! 
Îngustimea străzii făcea anevoioasă 
circulația autovehiculelor, îngreuna 
aprovizionarea cu combustibil, iar 
troienele de zăpadă, făceau uneori 
ca nici oamenii să nu poată ieși 
în stradă.

La inițiativa deputatului lor, tov. 
Șerban Francisc, locatarii părții de 
sus a străzii — unde era mai în
gustă — au hotărît să-și mute 
gardurile cu un metru mai spre 
case, lărgind astfel partea carosa
bilă a ' străzii. Zilele trecute, a-; 
ceastă lucrare, prin ajutorare to
vărășească între locatari, a fost 
realizată cu succes. Urmează nu
mai ca secția de gospodărie a 
sfatului popular să ia măsuri 
pentru transportarea pămîntului 
rezultat, iar constructori șantierului 
9 să facă pavajul stricat prin 
montarea unei conducte de apă.

drumuri. Cu vreo trei autocamioa
ne de asfalt s-ar putea repara 
porfiunea de șosea pînă la Lu- 
peni, iar cu alte două, pînă la Lo
nea. Timpul verii este cel măi in
dicat pentru efectuarea reparați
ilor de asfalt. Relzenul funcționea
ză. Atunci de ce nu se trece 
la efectuarea acestor reparăfil ? 
S-ar evita multe neplăceri pentru 
șoferi și transportul rutier.

Savu Isidor
...25 iunie 1963. La Școala 

tehnică de maiștri din Petroșani 
comisia de examen a notat in 
dreptul numelui lui Savu Isldor 
calificativul de bine, acordîn- 
du-i totodată diploma de maistru 
miner.

Acum tînărul absolvent a fost 
repartizat să lucreze la mina 
Vulcan. Colectivul sectorului III 
l-a primit in mijlocul lui eu bra
țele deschise urîndu-i succes în 
noua sa muncă.

Pe fața comunistului Savu 
Isidor se putea citi o mare bu
curie. I se împlinise una dintre 
cele mai arzătoare dorințe.

— Mă angajez să nu precu
pețesc eforturile și să depun
toată capacitatea mea pentru
buna desfășurare a procesului
de producție.

Aceste cuvinte rostite din ini
mă de comunistul Savu Isidor 
sînt o garanție pentru întreg 
colectivul că tînărul maistru nu 
se va face de rușine, este doar 
unul din tinerii crescuți și edu
cați în zilele noastre.

D. ALBESCU

Vizita conducătorilor de partid 
și de stat la Expoziția industrială 

italiană
Sîmbătă dimineață, tovarășii 

Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gbeor- 
ghe Maurer, Chivu Stoica, Ale
xandru Drăghlci, Gh. Gaston Ma
rin, împreună cu tovarășii Mihail 
Florescu, ministrul industriei petro
lului și chimiei, Constantin Tuzu, 
ministrul metalurgiei și construcți
ilor de mașini, Gh. Rădoi, șeful 
departamentului construcțiilor de 
mașini din M. M. С. M„ Mi
hall Petri, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și alte persoa
ne oficiale au vizitat Expoziția in
dustrială italiană.

Conducătorii de partid și de stat 
au tost întimpinați la sosirea in

------------©

La biblioteca de brevete a Oficiului de stat
pentru invenții

Zilnio în biblioteca de brevete a 
Oficiului de stat pentru invenții 
din Capitală pot fl văzuți tehni
cieni și ingineri din diferite uzine, 
șantiere, institute de cercetări ști
ințifice, cadre didactice, studenți 
etc., care se documentează în ve
derea rezolvării unor probleme 
importante ivite in procesul de 
producție.

-------------©-------------

Noul club nautic de la Mamaia
La Mamaia, pe malul lacului Siut- 

ghiol a fost inaugurat zilele aces
tea un nou club nautic. Clădire 
modernă, care se încadrează ar
monios în ansamblul ultimelor con
strucții ridicate în această stațiune, 
clubul dispune de un bar, terasă, 
umbrare, debarcader. Aici, iubitorii

—-----©

Sectorul fruntaș
Minerii vulcăneni au trimis la 

suprafață în prima decadă a lunii 
iulie însemnate cantități de căr
bune. Acest lucru, • făcut că pla
nul pe exploatare să Re redlizat 
zlltlic în proporție de 100 la sută

In fruntea întrecerii se află mi
nerii sectorului IV care au extras 
peste sarcinile lor de plan 027 

BĂRBAȚI FEMEI „ COPII
GĂSIȚI IN SOPTlMEHTE

VAQlATE la

MAGAZINELE

O.C.L. PROP- INPUSTRIALE
PETROȘANI

A *

expoziție de ministrul Italiei in 
R. P. Romină, dr. Alberto Paveri 
Fontana, de membri ai legației, de 
dr. Seraiino Pucciano, directorul 
expoziției.

In timpul vizitei, reprezentanții 
iirme'or participante la expoziție 
au dat ample explicații in legătură 
cu produsele prezentate.

Conducătorii de partid și de stat 
au vizitat cu mult interes standuri
le, exprimindu-și aprecierea pentru 
varietatea și nivelul tehnic al ex
ponatelor și au felicitat pe orga
nizatorii expoziției pentru modul de 
prezentare a produselor.

din București
Datorită intensificării schimburilor 

cu străinătatea, biblioteca primește 
anual circa 200 000 de descrieri de 
invenții din cele mai diferite do
menii de activitate. In prezent, ea 
dispune de aproximativ 1 820 000 
de asemenea descrieri de invenții 
din peste 20 de țări. Din acestea, 
42 000 sînt invenții romineștl, 
unele din ele de importanță mon
dială. (Agerpras) 

sporturilor pe apă găsesc diferite 
ambarcațiuni de agrement: bărci, 
hidrobiciclete, iole etc. In curînd 
va fi inaugurat și noul teatru de 
vară cu peste 1 000 de locuri, cons
truit între hotelurile" Aurora și Se
lect din Mamaia.

(AgerpresJ

al minei Vulcan
tone de cărbune. Au «muncit cu 
mult spor brigăzile conduse de 
tov. Rusu Gheorghe Costea Silviu, 
Sima Mihăi și BOjte Pavel.

Succese de seamă în primele 
zece zile ale lunii iulie au ob
ținut și brigăzile de la pregătiri 
a căror activitate e coordonată 
de minerii Pînzaru Marcel și 
Deak Gheorghe.

PENTRU



SITUAȚIA DIN ECUADORunui purtător de cuvînt 
al delegației S.U.A. la O.N.U.

Declarați

H6W YORK 13 (Agerpres).
In legttură cu cererea delega- 

ților țărftor africane la O.N.U. de 
a se convoca imediat Consiliul de 
Securitate în vederea discutării 
politicii de apartheid din Republi
ca Snd-Africană și a situației din 
coloniile portugheze din Africa, 
un purtător de cuvîet al delega
ției Statelor Ușile Ia O.N.U. a de
clarat, în curea! unei conferințe de 
presă, că „Statele Unite se vor

opune aplicării de sancțiuni pe 
scară largă Republicii Sud-Africa- 
ne și Portugaliei, precum și orică
rei încercări de a exclude 
țări din O.N.U.".

Agenția Reuter arată 
doi membri perrnanenți 
țiului de Securitate — 
Franța — se pregătesc

îndreptate (îm- 
si Africii de

aceste

și al ți 
Consi- 

și

că
ai 

Anglia 
să bloche-

ze orice rezoluții 
potriva Portugaliei 
Sud.

O

O hotărîre a guvernului Indiei

Ecuador și 
unui val de arestări 
elementelor progresis- 

politicîenilor cu vederi 
. 12 iulie, în orașul 

arestați șase

DELHI Lî (Agerpres),
La 13 iulie Ministerul Afaceri

lor Externe aJ Indiei a dat publi
cității o declarație in care anunță 
că în semn de protest împotriva 
politieii de apartheid, dusă de gu
vernul Werwoerd, guvernul indian 
interzice sosirea navelor și avioa
nelor sud-africane în porturile și 
pe aeroporturile din India.

Declarația subliniază că această 
măsură a fost luată in conformi
tate cu rezoluția 
de-a 17-a sesiune 
nerale a O.N.U.

Guvernul Indiei,
clarație, își exprimă încrederea că 
toate statele membre ale O.N.U. 
și statele din întreaga lume vor 
face tot

tru a pune capăt 
criminare rasială a 
african.

politicii de dis- 
guvernului sud-

☆

adoptată la 
a Adunării

cea 
Ge-

se spune în de

ce le stă în putință pen-

LAGOS 13 (Agerpres).
Ziarul nigerian „Daily Times" 

cere guvernului să ia urgente mă
suri pentru interzicerea avioanelor 
portugheze și sud-africane să ate
rizeze pe aeroporturile din Nige
ria. Ziarul cere, de asemenea, in
stituirea unor sancțiuni economi
ce care, luate în colaborare cu 
alte țări africane, ar putea avea 
efect asupra guvernelor portughez 
și sud-african, promotoare ale unei 
politici de discriminare rasială și 
de reprimare a mișcării de elibe
rare națională din Africa.

©

ІП S.U.A. continuă incidentele 
rasiale *

YORK 13 (Agerpres). tru-
un
ra

mai

care a fost 
violente în- 
această lo- 

batalion al-

NEW
Agenția France Presse transmite 

că la cîteva ore după ce autori
tățile din statul Maryland au de
cretat introducerea „legii marțiale" 
in orașul Cambridge, 
teatrul unor incidente 
tre albi și negri, în 
calitate a sosit un
cătuii din 400 membri ai gărzii 
naționale „pentru restabilirea ordi- 
nei". Trupele au ocupat poziții 
în toate punctele principale ale 
orașului și supraveghează îndea
proape circulația. In ciuda acestei 
desfășurări de forțe, 
genției Associated 
din 
ția 
au
ide

ia Savannah au fost aduse 
pe ale gărzii naționale după 
val de incidente provocate de 
siștii albi în urma căruia
mulți tineri negri au fost internați 
în spital fiind răniți cu arme de 
foc. Un purtător de cuvînt al 
poliției a declarat că în ultimele 
zile la Savannah au fost arestați 
93 de negri pentru că au par
ticipat la demonstrații antisegrega- 
ționiste.

pentru pro- 
culoare din 
cadrul unui 
continua de- 
ce vor ob

potrivit a- 
Press, negrii 

Cambridge au sfidat interdic- 
de a demonstra pe străzi și 
organizat o nouă manifestația 
protest împotriva segregației

rasiale. Stanley Branche, director 
regional ai Asociației 
pășirea populației de 
S.U.A., a declarat, în 
miting, că „negrii vor 
monstrațiile lor pînă
ține libertatea la Cambridge". Du
pă cum subliniază agenția As
sociated Press, „în prezent orașul 
Cambridge este condus de armată" 
Agenția France Presse relevă, pe 
de altă parte, că „incidentele, 
care se desfășoară în prezent la 
Cambridge, au stîrnit, din cauza 
violenței lor, neliniște la Washing
ton. In capitala americană, adaugă 
agenția, s-a aflat că „i 
zile naționale, trimise 
doua oară în acest oraș 
efective mărite, nu vor 
mențină ordinea, atunci 
tele Kennedy va ordona 
ția trupelor federale.

Concomitent cu evenimentele din 
Cambridge și în orașul Savannah 
(Statul Georgia) situația a devenit 
extrem de încordată. La 12 iulie,

dacă găr- 
pentru a 

i și avînd 
reuși să 
președin- 

i interven-

QUITO 13 (Agerpres).
La 24 de ore după lovitura de 

stat efectuată în Ecuador de o 
junta militară condusă de căpita
nul de marină Ramon Castro Ji- 
jon, în întreaga țară a fost instau
rat un regim reacționar, antide
mocratic, Corespondenții agențiilor 
occidentale de presă relatează că 
una din primele măsuri ale juntei 
militare a fost interzicerea Parti
dului Comunist din 
declanșarea 
în rîndurile 
te, ca și a 
liberale. La
Guayaquil au fost 
conducători ai Uniunii tineretului 
revoluționar din Ecuador, primarul 
acestui oraș, Assad Bucaram, Feliz 
Lopez, deputat în Congresul na
țional, și alte persoane. Alte 12 
persoane au fost arestate sub a- 
cuzația de violare a restricțiilor de 
circulație în cursul nopții, urmînd 
să fie deferite unui tribunal mili
tar. Junta a ordonat urmărirea și 
arestarea lui Pedro Saad, secretar 
general al Partidului Comunist din 
Ecuador, și a lui Enrique Gil Gil
bert, secretar al partidului, pentru 
provincia Guayas.

După cum transmite agenția As
sociated Press, junta militară a 
suspendat garanțiile constituționale, 
a anulat alegerile prezidențiale

O-

care urmau să aibă loc în 
și a instaurat o cenzură severă a 
presei și radioului. De asemenea, 
Congresul (parlamentul) a fost 
dizolvat. Un purtător de cuvînt al 
juntei a declarat că „militarii vor 
rămîne la putere cel puțin doi ani".

Potrivit agenției France Presse, 
la 12 iulie a fost expulzat din 
țară vicepreședintele Ecuadorului, 
Varea Donoso, care a sosit în Pa
nama. Președintele țării, Carlos 
Arosemena, expulzat, de asemenea, 
în Panama,, a declarat la sosire că 
„nu a demisionat".

. Referindu-se la măsurile reac
ționare adoptate de junta militară 
ecuadoriană, agenția Prensa La
tina relevă că după cum se con
sideră în capitala Ecuadorului „in
terzicerea Partidului Comunist și 
celelalte măsuri antipopulare au 
drept scop să obțină recunoașterea 
grabnică a juntei militare de către 
guvernul Statelor Unite".

Modibo Keita 
despre politica externă 

a Republicii Mali

o politică 
neaderării 
în ziua 
Republicii

a păcii, co
la blocuri 

de 12 iulie 
Mali, Mo-

BAMAKO 13 (Agerpres).
„Politica Partidului Uniunea Su- 

daneză este 
laborării și 
a declarat 
președintele 
dibo Keita.

In epoca noastră, a spus Modibo 
Keita, existența omenirii depinde 
de relațiile dintre state. Am ales 
politica păcii, deoarece această 
politică va ajuta la salvarea glo
bului pămîntesc de ororile unui 
război termonuclear, a subliniat el; 
Ne pronunțăm, 
tru ca țărilor 
li se acorde în 
lor, miliardele
pentru producția și perfecționarea 
armei de exterminare în masă.

de asemenea, pen- 
slab dezvoltate să 
vederea dezvoltării 
care se cheltuiesc

VIMS;

Respingerea de către trupele 
yemenite a unui nou 

al mercenarilor
atac

transmis
Republi

care se a- 
în regiunea

SANAA 13 (Agerpres).
Postul de radio Sanaa a 

un comunicat al armatei 
cri Arabe Yemen în 
rată că la 12 iulie
frontierei de nord-est a Yemenu
lui au avut Ioc noi ciocniri mili
tare. Trupele guvernamentale au 
deschis focul împotriva uHilî deta
șament de mercenari care încerca 
să pătrundă pe teritoriul Yemenu
lui venind din Arabia Saudită. In 
urma luptelor care au avut loc, 
menționează comunicatul, merce
narii au suferit mari pierderi în 
oameni și materiale.

BEIRUT. — La 11 iulie au de
clarat grevă operatorii 
centralei 
Se află, 
3 000 de 
de tutun 
nătățirea
în primul rînd a situației mun
citorilor. O 
fost supuși

telefonice de 
de asemenea, 
muncitori de 
„Reji", care

zilieri ai 
la Beirut, 
în grevă 

la Fabrica 
cer îmbu-

situației lor materiale și

parte din greviști au 
la represalii polițiste.

— Temîndu-se 
directă sau 

blocului

că 
indirectă 

agresiv

„Scotesman" 
„Kurzii merită să li se a- 

a-șl 
Acțiunile în- 

Irak nu pot fi con- 
model de comportare 
de minoritățile națio-

LONDRA. 
participarea 
a țărilor
C.E.N.T.O. la represiunile împotri
va kurzilor din Irak poate sub
mina și mai mult prestigiul Oc
cidentului, ziarul 
scrie :
corde toate posibilitățile de 
obține autonomia...
treprinse în 
siderate un 
corectă față 
nale".

La 12 iulie, mi-OTTAWA.
nistrul comerțului al Ganadei, 
Sharp, a declarat că guvernul ca
nadian nu creează nici un fel de 
obstlfcole în calea comerțului cu

S2a.ss:

berlin ; Ședința Comitetului national 
„Germania liberă

BERLIN 13 (Agerpres).
La 12 iulie la Berlin a avut 

loc o ședință festivă cu prilejul 
celei de-a 20-a aniversări de la 
înființarea Comitetului național 
„Germania liberă".

La ședința organizată de Comi
tetul central al P.S.U.G., Consiliul

«

de Miniștri al R.D.G., Consiliul 
Național al Frontului Național al 
Geramniei democrate și Comitetul 
luptătorilor antifasciști din rezis
tentă a
bricht,
P.S.U.G.,
Stat al

luat cuvîntul Walter UI- 
prim-secretar al C.C, al 
președintele Consiliului de 
R.D.G.

Cuba pentru mărfurile care 
fac parte din materialele militare 
sau strategice.

, BONN. — Landtagul landului 
"West-german Baden Wurttemberg a 

adoptat o rezoluție sprijinită de 
toate fracțiunile acestui corp le
gislativ, în care cere guvernului 
landului Baden-Wurttemberg, ca 
împreună cu guvernele celorlalte 
landuri, să stăruie pentru pronun
țarea unor sentințe judiciare mai 
aspre împotriva criminalilor de 
război din timpul lui Hitler.

RondonCARACAS. — Cesar
Lovera, vicepreședinte -al Camerei 
deputaților a Congresului național 
al Venezuelei și președinte al Co
misiei pentru afacerile externe a 
congresului, a declarat că „Alian
ța pentru progres s-a prăbușit". 
In prezent, -a subliniat Lovera, 

prestigiul S.U.A. în America La
tină se află la nivelul cel mai 
scăzut, mai ales datorită perse
cutării negrilor din această țară.

LAGOS. — Ziarul nigerian 
„West-African Pilot", într-un ar
ticol publicat la 12 iulie își ex
primă îngrijorarea serioasă în le
gătură cu hotărîrea O.N.U. de a 
menține în Congo 4 000 de soldați. 
Ziarul scrie: primejdia constă în 
faptul că, prin prelungirea sta
ționării trupelor O.N.U. în Con
go, devine tot mai clar că aces
tea sînt trupe de ocupație. Ziarul 
subliniază necesitatea imperioasă 
de a se acorda imediat „congole
zilor posibilitatea de a-și guverna 
singuri tara".

Apelul conferinței muncitorilor din țările 
regiunii Mării Baltice,
ROSTOCK 13 (Agerpres).
La 12 iulie cea de-a 6-a confe

rință a muncitorilor din țările re
giunii Mării Baltice, Norvegia și 
Islanda și-a încheiat lucrările. 
Conferința a demonstrat coeziunea 
și unitatea clasei muncitoare din 
aceste țări în lupta pentru pace, 
coexistență pașnică și dezarmare. 
Vorbitorii care au luat cuvîntul 
la conferință s-au pronunțat cu 
tărie pentru coexistența pașnică 
între loate țările din bazinul Mării 
Baltice, și crearea de zone denu- 
clearizate în Europa de nord și 
centrală.

Delegații au adoptat în unani
mitate un apel către oamenii mun
cii și sindicatele din țările regiu
nii Mării Baltice, Norvegia, și Is
landa, în care îi cheamă să-și u-

---------- Q

Norvegia și Islanda
nească și mai strins eforturile în - 
lupta pentru asigurarea păcii 
regiunea Mării Baltice.

Lichidarea rămășițelor celui ce-al 
doilea război mondial pe calea în
cheierii tratatului de pace ger
man. se spune în apel, recunoaș
terea actualelor frontiere și trans
formarea Berlinului occidental în
tr-un oraș liber și demilitarizat ar 
avea o mare importanță pentru 
țările din nordul Europei.

Participanții la conferință adre- ■ 
sîndu-se oamenilor muncii din Da
nemarca. Norvegia, Suedia și Is
landa, îi cheamă să ceară guver
nelor lor să recunoască R.D.G. și 
să stabilească relații diplomatice 
cu ea.

Delegații au ales noul comitet 
permanent.

Acțiuni ale forțelor patriotice 
sud-vietnameze

sud-vietnameze „Elibera- 
transmis un comunicat în

SAIGON 13 (Agerpres).
Postul de radio al forțelor pa

triotice 
rea" a
care se arată că în ultimele 25 de 
zile forțele patriotice au între
prins mai multe atacuri în partea 
de vest a țării, distrugînd 384 de 
„sate strategice" construite de
trupele diemiste și americane.
Multe dintre aceste sate au fost 
transformate de populație și de
tașamentele de patrioți în centre 
de luptă împotriva trupelor die
miste.

In comunicatul transmis de pos
tul de radio mai sus amintit se 
arată, de asemenea, că în cursul 
ațaeurilor, patrioții au ucis peste

ț*

500 de soldați diemiști și ameri
cani, au capturat 232 de mitralie
re, au distrus 17 forturi militare 
și au alungat pe dușmani din alte 
șase. In aceeași perioadă, circa 
300 000 de cetățeni sud-vietnamezi 
din regiunile de vest ale țării au 
organizat 
împotriva 
populației 
tegice" și
de manifeste în care 
atrocitățile soldaților 
americani. In prezent, 
comunicat, în regiunile de vest
fost construite 194 de puncte 
rezistență ale patrioților, care pînă 
în prezent au respins toate atacu
rile trupelor guvernamentale.

demonstrații de protest 
încartiruirii cu 
în așa-zisele 
au difuzat :

forța a 
: „sate stra- 
zeci de mii 
sînt expuse 
diemiști 
se spune

si 
în 
au 
de

PROGRAM DE RADIO
15 iulie

zică din operele lui Berlioz, 12,30 
Cîntece și jocuri populare din - țări 
socialiste, 13,00 Muzică ușoară, 
14,10 Valsuri simfonice, 14,35 Cîntă 
Alia Baianova și Nicu Stoenescu, 
14,55 Muzică din opere, 17,00 Or
chestre de muzică ușoară, 18,05 
Cîntece inspirate din trecutul de 
luptă al poporului nostru, 18,30 
Concert de muzică populară, 19,40 
Selecțiuni din operetele lui Karl 
MillOcker, 20,20 Interpretul săptă- 
mînii 
21,15
gram muzică populară, 21,30 As
pecte 
Coșbuc" organizat de 
viziune (III).

—O----

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul ziarului Scîn- 
teia, 8,06 Muzică populară, 8,30 
Arii și duete din opere, 9,00 Ti
nerețea ne e dragă, 10,00 Melodii 
de estradă, 
de stat din 
șoară, 12,00 
’ isuri din 
de prînz, 
ușoară, 15,30 Muzică populara, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,50 Din 
folclorul popoarelor, 18,30 Lecția 
de limba rusă (pentru începători), 
18,40 Arii din opere interpretate 
de tenorul Giuseppe di Stefano, 
19,00 Revista economică radio, 
19,20 Cîntă Ion, Cristoreanu și Sile 
Ungureanu, 19,45 Muzică ușoară 

Mălineanu, 20,40 Melodii 
21,15 Tribuna radio, 21,25 
de mare popularitate din 
de operetă. PROGRAMUL

li,05 Soliști ai Operei 
Cluj, 11,30 Muzică u-

Melodii populare, 12,30 
operete, 14,00 Concert

15,00 Soliști de muzică 
15,30

Elisabeth Schwarzkopf, 
Cîntă Dan Moisescu. In pro-

de la recitalul „George
Radiotele-

CINEMATOGRAF*
de H. 
lirice, 
Pagini 
muzica
II. 10,30 Muzică populară din di
ferite regiuni ale țării, 11.00 Reci
tal Radu Aldulescu, 11.15 Din schi
țele lui Petru Vintilă, 12,05 Mu-

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Vaporul lui Emil,- AL SAHIA : Rîul 
și moartea: PETR1LA: Fecioara) 
VULCAN : Drumuri despărțite; U-. 
RICANI : Omul de lingă tine.
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