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Lucpăpi de montaj 
executate înainte de tepmen Condiții tot mai bune

Muncitorii din sec
torul electromecanic 
al minei Vulcan aduc 
un însemnat aport la 
buna desfășurare a 
procesului de produc
ție. Ei se 
să asigure 
la timp a 
miniere și 
în termen 
instalațiilor, 
cute lucrări 
mai bună calitate. In 
ultimul timp s-au exe-

străduiesc 
repararea 
utilajelor 
montarea 
scurt a 
să exe- 
de cea

cutat cîteva lucrări 
de montaj cu mult 
înainte de termen. 
Așa de pildă, echipa 
de electrolăcătuși con
dusă de Pașca Viorel 
a terminat montarea 
unui compresor 
45 m.c. pe minut 
puțul nr. 4 cu 

zile mai devreme.
ceeași echipă ă exe
cutat și reparațiile 
mijlocii la compreso- 

-------------e-------------

de 
la
10
A-

rul de 90 m. c. pe 
minut de la puțul 
Procop pe care l-a 
terminat cu 2 săptă- 
mîni înaintea terme
nului prevăzut. Tot 
înainte de termen a 
fost montat și ven
tilatorul de 500 m. c. 
de la puțul nr.
La această 1 
s-au evidențiat 
pele conduse 
Imling Anton și 
lușan Cornel.

de muncă și viața

de an, exploatările fores- 
din Valea Jiului sini do-
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Se extinde mecanizarea 
Io procesul de jridiclie 
An 

tiere
tate cu tot mai multe utilaje mo
derne care contribuie la crește
rea productivității muncii și re
ducerea 
tigrilor, 
dispune 
scot pe 
găunile 
din cei 
rect pe 
că 
se făcea numai din topor 
ferăstraie de mină, acum 
durile Văii noastre acest 
se execută mecanic cu peste 40 
de ferăstraie mecanice „Drujba". 
Exploatările forestiere au la în- 
demînă 47 tractoare de diferite 
tipuri care au înlocuit scosul ma
terialului lemnos cu animale.

Pe drumurile forestiere din pă
durile Văii Jiului circulă zilnic 
autocamioane cu remorci dotate 
cu trolii care încarcă mecanizat, 
în timp seurt, bușteni de sute de 
kg. Tehnica nouă s-a extins și în 
depozitele finale unde cojitul lem
nului de iag pentru celuloză se 
tace mecanic. Cu ajutorul trans
portoarelor, încărcatul materialu
lui lemnos în vagoane de cale 
ferată se execută tot mecanizat/

efortului fizic al lores* 
In prezent I. F. Petroșani 
de 21 funiculare care 
calea aerului, peste vă- 
cele mai adinei, bușteni 
та groși așezindu-i di- 

rampele de încărcare. Da- 
in trecut doborirea arborilor 

și cu 
in pă- 

lucru

Blocul C 63 e frate bun cu ce'lelalte zeci de blocuri înălțate de 
constructori în cartierul din centrul orașului Vulcan. Rondurile de 
flori ce-1 împrejmuiesc, mușcatele din balcoane, curățenia exemplară, 
totul vorbește de hărnicia locatarilor de aici.

Fiecărui comunist 
o sarcină concretă

Nu-i zi ca în magazinul de textile Rodica dțp Petroșani să nu 
intre sute de oameni ai muncii. Aspectul frumos al magazinului, de
servirea civilizată și mărfurile aspectuoase ce se găsesc din abundență 
mulțumesc și pe cei mai pretențioși cumpărători.

" —---------O — ■"

CARNET: SUTAMIIȘTII
Dintre zecile de mașini ale, 

I.R.T.A. Petroșani mai cutat pare 
a ii autocamionul cu nr. 26 942. 
De ce ? Răspunsul îl afli citind 
cele scrise cu litere roșii pe o tă
bliță albă prinsă în fața mașinii pe 
partea stingă: „A parcurs 110 000 
km. iară reparații '. Iți dai seama 
că numai datorită unei bune între
țineri s-a putut parcurge această 
distanță iără reparații.

De autocamion se apropie șoferul 
Seitan Eugen și începe din nou cu
rățenia și apoi verificarea motorului 
Șoferii care pleacă acasă îl În
treabă :

— E destul de curat, de ce iți 
mai pierzi timpul ?

— O ii, dar pentru mine nu. 
O verificare în plus nu strică, 
răspunde tînărul șofer. Verif icind 
seara motorul, sînt sigur că mîine 
nu o să am neplăceri pe drum. 
Și apoi e la mijloc un angajament.

In urmă cu citeva luni, șofo- 
rui Ajităriței Constantin, care lu
cra atunci pe acest autocamion, 
a trebuit să plece ia Brașov să 
ia :n primire citeva autocamioane, 
noi. Reușise să facă cu autoca
mionul nr. 26 942 aproape 70 000 
km. fără reparații. Venise vremea 
să se despartă de el. Ц părea rău 
ca după un bun prieten. Să lase 
autocamionul să stea nefolosit pină 
la întoarcerea lui nu se putea. 
Sa-1 dea pe mina altuia, iar nu 
vroia. Atunci comitetul sindicatului 
autobazei a hotărit ca să lucreze 
pe acest autocamion șoferul Seitan. 
Ajităriței a fost de acord. Știa 
că mașina va încăpea tot pe mîini 
bune; că lui Seitan a place să 
întrețină autocamionul așa cum 
scrie ia carte. Primind autocamio
nul, șoferul Șeitan s-a angajat să 
parcurgă cu el 120 000 km. Iără repa

rații. Este pe punctul de a realiza an
gajamentul : a realizat deja 110 000 
km. Cum s-ar zice a devenit sutamiist. 
Motorul il ascultă incă. Aceasta 
datorită bunei întrețineri, grijii și 
priceperii conducătorului auto. Dar 
tpa șoferul Seitan Eugen mai sini

mulți șoferi la autobaza I.R.T.A. 
Petroșani care, ca și el, depunind 
toată dragostea și priceperea pro
fesională pentru întreținerea exem
plară a mașinii, și exploatarea ei 
rațională au devenit sutamiiști. As
tăzi pe alte 12 autocamioane ză
rești tăblițe cu indicația că au 
parcurs 100 000 km. și chiar mai 
mult fără reparații. Printre șoferii 
care au devenit sutamiiști se nu
mără și Toma loan, Fusu' Daniel, 
Seitan Vaier și alții. Cu ei se mîn- 
drește pe drept merit colectivul 
autobazei.

1. CRIȘAN '. 
corespondent '

L Noi cabane 
ș pentru uiofltiril forejtieri
s Printre altele, capitolul III din • 
. contractul colectiv încheiat' pe tt-, 

nul 1963 Іа I. F. Petroșani p.reve- <;
; de construirea de noi cabane pen- ; 
j tru forestieri. Acest lucru a stat J 
( în permanență în fața conducerii <’ 
? tehnico-administrative și a corni- < 
i tetului sindicatului întreprinderii . 
> forestiere Petroșani. La Polatiște ; 
S și Corbii au fost deja date în j 
t folosința forestierilor două caba- i. 
r ne. Cea din Polatiște este dotată J 
( cu 60 de paturi metalice cu so- , 
j miere, bibliotecă etc. iar cea de ț 
• la Corbu are o capacitate cu î 
< peste 80 de focuri. In prezent, tot < 
J pe baza prevederilor din contrac- J 
f tul colectiv este în- curs de con- < 
' strucție o cabană forestieră la < 
' Galbena iar alta la Gimpu Mielu- t 

lui. )

Sarcinile multiple și de răspun
dere ce stau în fața organizațiilor 
de partid se îndeplinesc cu succes 
atunci cînd toți comuniștii sînt a- 
irași la activitatea organizației, 
cînd fiecare membru și candidat 
de partid are de îndeplinit o sar
cină concretă, mobilizatoare, pe 
măsura pregătirii sale politice și 
profesionale. In privința repartiză
rii de sarcini concrete a obținut o 
experiență pozitivă și organizația de 
partid de la preparația cărbunelui 
Ltipeni.

Comunistul Enciu Gheorghe s-a 
dovedit un Om pregătit, cu pasiune 
față de activitatea culturală, Avînd 
in vedere faptul că in uzină s-a 
impus necesitatea îmbunătățirii 
muncii cultural-educativi biroul 
organizației de bază a socotit ne
cesar să-i încredințeze tovarășului 
Enciu Gheorghe sarcina de a se 
ocupa de intensificarea activității 
cultural-educative în preparație. 
Tov. Enciu dovedește pasiune pen
tru îndeplinirea acestei sarcini. El 
a fost ales responsabilul cu munca 
culturală în cadrul comitetului sin
dicatului. Dovadă că orientarea 
biroului a. fost bună: in uzină ac
tivitatea cultural-educativă s-a îm
bunătățit. Au loc cu regularitate 
seri de odihnă pentru evidențiații 
in producție, audiții muzicale, 
concursuri pe teme, conferințe și 
alte acțiuni.

încă un exemplu. Comunistul 
Regeni Pavel e cunoscut în pre
parație drept unul dintre cei mai

In întrecerea cu celelalte brigăzi de la mina Uricani, cea condusă de Mischie Gheorghe ocupă un 
loc de frunte. De la începutul acestui an, 1 brigada în fiecare lună a avut depășiri de plan de peste 15 
la sută.

IN CLIȘEU: O discuție amicală între minerii din schimbul II al brigăzii conduse de Mischie Gh.

activi inovatori. In ultimii ani el 
a fost aiitorul a peste 10 inovații. 
Ținînd cont de pasiunea lui de 
căutător neobosit al nqului, a re
zervelor de obținere a unor reali
zări tot mai sporite, precum și de 
pregătirea sa profesională cores
punzătoare, biroul l-a însărcinat 
pe tov. Regeni Pavel să se ocupe 
de mișcarea de inovații. El face 
parte din colectivul de inovatori 
de pe lingă cabinetul tehnic in 
cadrul căruia a devenit un agita
tor neobosit pentru lărgirea miș
cării de inovații, pentru'‘atragerea 
de noi muncitori in rînduril- ino
vatorilor. In acest fel, la cîștigarea 
locului II in mișcarea de inovații 
pe M.M.E.E. de către preparația 
dfh Eu'pehi, Ta creșterea cu încă 
36 de muncitori a numărului 'Ino
vatorilor din uzină, din care ma
joritatea sînt tineri, a contribuit 
din plin si comunistul Regeni 
Pavel.

La repartizarea sarcinilor, biroul 
ține seamă de pregătirea politico- 
ideologică și de experiența fiecărui 
comunist. Așa s-a procedat, de pil
dă, cu tov. Erdos Ioan. Avînd în 
vedere faptul că el are cunoștințe 
politice necesare, că se bucură de 
prestigiu în rindul tovarășilor săi 
de muncă, biroul organizației de 
bază l-a numit propagandist la un 
cerc de studiere a Statutului P.M.R. 
El se achită cu multă conștiincio
zitate de această sarcină. Cercul 
condus de el a obținut rezultate 
bune cu ocazia încheierii anului de 
invățămînt.

Asemenea exemple de antrenare 
la viața organizației de bază a co
muniștilor cărora li se încredin
țează diferite sarcini sînt nume
roase. Fiecare din cei aproape 150 
de comuniști și candidați de partid 
din, uzină răspunde de cite o sar
cină concretă. O bună parte a co
muniștilor : sînt propagandiști și a- 
gitatori, alții au sarcini in cadrul 
organizațiilor de masă. Mulți din
tre . membrii de partid se ocupă de 
descoperirea rezervelor interne 
pentru sporirea producției, a recu
perărilor, exploatarea rațională a 
instalațiilor de preparare, reduce
rea prețului de cost, de ridicarea 
pregătirii profesionale a muncito
rilor preparatori. Inginerul Hercsik 
Francisc și tehnicianul Avramescu 
Liviu se ocupă cu multă răspun
dere de cursurile de ridicare a ca
lificării, țin lecții și conferințe teh
nice în fața muncitorilor, se ocupă 
de difuzarea cărții tehnice. Ingi
nerul Ciula Ioan și. tehnicianul 
Rușu ■ Petru, au fost în fruntea 
unui colectiv care a studiat posi
bilitățile de sporire a recuperării 
la cărbunele special.
' O „mare: însemnătate în activita
tea . comuniștilor o prezintă șl con
trolul îndeplinirii sarcinilor. Biroul 
organizației de bază discută cu

I. DUBEK
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La clubul din Uricani

Activitate bogat!
•— и ДОІ — spunea tovarășul 

Soita Sergiu, instructor artistic ai 
otufcdui, activitatea culturală nu a 
încetat nici o clipă.

— Este adevărat — completa to
varășul Bota Liviu, directorul clu 
bului, că în perioada de vară, ac
tivitatea culturală la cluburi nu 
se desfășoară Ia fel de bine ca in 
restul anului, Oricum, perioada 
concediilor face c# unii membri ai 
formațiilor ariiMice să nu peats 
lua parte la repetiții și să răurtnă 
în urmă cu pregătirea. Cu toate 
«cestea activitatea nu încetează. 
Comitetul sindicatului, al cărui pre
ședinte este tovarășul Ijie Petre ne 
ajută mult în activitatea noastră. 
Astfel, concediile membrilor forma
țiilor artistice au fost eșalonat», 
pentru ca activitatea formațiilor să 
nu sufere.

— La ora actuală — reluă fi
rul di»cutiilor tovarășul Boita Ser
giu, atenția noastră este concentra
tă tn mpd depșebit asupra bri
găzii artistice de agitație & clubu
lui. Programul brigăzii a fost com
pletat cu dote ngi și acum ne pre
gătim de zor. Fiecare membru al 
brigăzii este animat de dorința fier
binte de a no prezenta cit mai bine 
la faza pe regiune a celui de-al 
ѴЦ-Іѳа concurs al formațiilor ar
tistice de amatori. Știm că vom 
Jnttini.,, adversari puternici, de a- 
ceea ne pregătim cu șirg. Desigur 
el nici celelalte formații artistice 
nu și-au întrerupt activitatea. Co
iul își ține cu regularitate repe
tițiile ca. și echipa d® dansuri, for
mația de muzieuțe și taraful de 
muzică populară.

Pe așemenaa îg cinstea zilei mi
nerului și a zilei de 33 August, 
pregătim două programa separate. 

ți Ія timpul verii 
care vsr ti axate pe іптроп«пИ J 
zilelor respective

Cer activitate# clubului muncite- j 
reac din Uricani pe perioada de * 
vară nu ga Іідаііеда numai la for- » 
matiil» artistice. Munca cu cartea » 
i|i menține și ep locul său pine * 
meritat în activitatea clubului. Zii- • 
nic, pe ia bibliotecă se perindă ei-,» 
titori, Împrumută cărțile de care * 
au nevoie și- ia iarbă verde, in • 
drumeții și excursii. ca și in con- • 
cadht, o carte bună îti este sfă- - 
tuitor «i prieten adevărat. Si ex- « 
cursiim.. Oit de minunate sînt i * 
pe aceea, uricănenii le îndrăgesc * 
mult. In fiecare sîmbătă și dumi- ’ 
nică locurile pitorești și cabanei? 
din împrejurimile noului oraș sînt 
gazde primitoare pentru minerii din • 
UricmM- t

De multă apreciere se bucură ; 
la Uricani serile de dans pentru * 
evidcnțiații în producție, serile dis- , 
tractive pentru tineret, ca și jpile ; 
tineretului, Acestea din urmă se j 
țin cu regularitate și prin tema- • 
tipa bogată, variată și atractivă ’ 
ce-o abordează, atrag de fiecare I 
dată un mare număr de tineri și» 
tinere, Z

Concursul fotografilor amatori
Revista „Clubul" și Asociația 

artiștilor fotografi din R.P.R. orga
nizează în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre de șub jugul fascist prima ex
poziție pa tară a cercurilor de foto 
amatori ale sindicatelor.

Se pot prezenta următoarele lu
crări fotografice î imagini din pro
ducție, fotografii portret, fotografii 
de peisaj, fotografii care să redea 
aspecte din viața oamenilor mun
cii pe tărîm cultural educativ, spor
tiv, din viata de familie, din școa
lă, din stațiunile de odihnă etc.

Seară de odihnă ■ 
pentru constructori î
Clubul muncitoresc al «indica- • 

lelor din Petroșani organizeate • 
numeroasa aejiuni pentru petre, J 
cerea plăcuta și utili a timpului I 
liber ai aerneruioț muncii. Sîm- * 
bâte și duminica îndeosebi, acliu- » 
pi fa ce șe organizează aid atrag < 
de iiecgre dată un mare număr î 
de patiicipaniî, Pe Ungă пите, J 
roasele picuri distractive ce stau « 
la dispoziția name ni far muncii. * 
pe Ungă acțiunile eu cartea ți î 
ecijvțto/ea formațiilor artistice de J 
cmetori, apreciate sfat și serile j. 
distractive pentru tineret, con- î 
cursurile ghicitoare, serile de dans « 
și serile de' odihnă pentru oa- »

< menii muncii. •
Aseară, de pilde, in sala mare » 

a clubului a ovul ioc o seară de j 
odihnă pentru constructori. Pro- j 
gramul serii a fost frumos și in- 1 
teresant. Și-au dat concursul brl- ♦ 
ggda artistică de agitație a du- J 
bolul, soliști vocali și instrumen- * 
tiștj și orchestra de muzică usca- • 
râ. Bineinfeles, n-a lipsit nici.., î• 
dansul. Harnicii constructori au » 
petrecut astfel q seară plgculd, ’

Se pot prezenta în concurs fo
tografii realizate în alb-negru și 
color, diapozitive și diafilme în 
alb-negru și celor, diapozitive și 
diafilme cu ilustrație muzicel-lils? 
rară.

Concursul pentru prima expozi
ție republicană" se organizează In 
perioada î iunie 1963 ~~ 1 Iulie 
1904 în patru etape.

Cele mai bune lucrări prezen
tate ia expoziția republicană vor 
fi premiate conform regulamentu
lui de participare le concurs,

FILMUL SĂPTĂMÂNII

Scenă айі filmul „Mamcluml" care rujează la cinematograful 
Alex. Sabia Bin Petroșani.

------------ 0.------------ ■

La închiderea stagiunii orchestrei 
simfonice de amatori din Petroșani

In cele șapte luni de activitate 
permanentă, orchestra simfonică, a 
ținut SO repetiții și 20 concerte 
și manifestări festive, devenind 
dintr-o formație modestă, compusă 
■din 13 membri citi erau la început, 
o orchestră puternică, eu un bine
meritat prestigiu, contribuind prin 
eforturile tuturor membrilor ei le 
ridicarea vieții culturale din Va
lea Jiului.

Succesul și prețuirea da care s-a 
bucurat orchestra încă do la înce
put «ste rezultatul fireșe al dez
voltării mișcării artistica de ama- 
tori în condițiile minunate create 
de partid și guvern, pentru înflo
rirea culturii noastre noi, socialiste.

In stagiunea care s-a încheiat, 
tînăra formație de amatori a reușit 
Să abordeze un repertoriu variat 
la care și-au aduș ид aport pre
țios soprana Taodora Luțasiu. ar
tistă emerită, prim solistă a Ope
rei de Stat din București, laureată 
a festivalurilor internaționale de 
la Moscova, Geneva, Toulouse și 
Sofia și soprana Lia Hupic — ar
tistă emerită, prim solistă a Ope
rei Rcunîne de Stat din Cluj.

Dintre soliștii vocali demn de 
apreciat este aportul tovarășilor 

Nicolae Scărlăloiu și Viorel Motoc, 
iar dintre soliștii instrumentiști s-a 
remarcat în mod deosebit tovară
șul Pataky Alexandru

O importantă contribuție ia creș
terea prestigiului orchestrei și-t» 
adus-o profesorii de la Școala po
pulară de artă, care au alcătuit nu
cleul el, Dirijorul Vasiie Lucaclu 
a muncit cu rivnă,

In cadrul stagiunii permanente, 
orchestra a efectuat un turneu prin 
localitățile miniere din Valea Jiu
lui, în cadrul cărui» a prezentat 
concerte la Uricani, Lnpeni, Vul
can, Aninoasa, Petroșani și Petrii». 
Acum, prima stagiune s-a încheiat- 
Щ cu toate că pînă U deschid area 
viitoarei stagiuni mai sînt clteva 
luni, consiliul artistic al orchestrei 
se preocupă deja de întocmirea u- 
nui repertoriu eît mai variat. Ac
tivitatea orchestrei nu f?-a întrerupt. 
Ea se pregătește pentru faza rs- 
gională al celui de-al ѴІІ-lea con
curs al formațiilor artistice de 
amatori în urma ocupării locului 
I la faza orășenească.

CORNEL HQGMAN 
secretar al Comitetului pentru 

cultură și artă Petroșani

„Generalul și nebunul" de Angelo Vagenștein
Piesa dramaturgului bulgar An

gelo Vagenștein, prin calitățile sale, 
se înscrie printre comediile izbutite 
cu temă antirăzboinică și antimili- 
tariștă, Această farsă sumbră de
mască o societate apusă, mora
vurile specifice perioadei da fasci
zare, eînd demența și cruzimea 
merg mină în mină, cind daetipăle 
unul popor, prin reacționarismul 
vîrfurilor conducătoare capitaliste, 
șînt date pe mîinile unor gene
rali bicisnici, care prin fraze sfo- 
lăitpare despre patrie și patriotism 
încearcă să pervertească conștiin
țele și instaurează cea mai cruntă 
teroare Împotriva a tot ceea ce. 
este potrivnic militarismului.

Acțiunea piesei începe și se 
sfîrșe.ște într-un cimitir. Are loc 
un fapt cotidian : înmormlntarea 
unui ins oarecare. Un gazetar, ob
sedat de foame, mînat de dorința 
descoperirii faptului senzațional, 
mijloc folosit cu precădere de pre
sa burgheză pentru abaterea aten
ției opiniei publice de la realită
țile puse de viață, î$j imaginează 
O intîmplare. Deși este produsul 
imaginației, o invenție adesea dis
proporționată, ea pere cu totul a- 
devăraia, avind menirea să de
maște realitatea curentă din viața 
politică burgheză, în care supri
marea ideji de libertate a maselor 
constituie esența activității reac
ționare a statului.

In imaginația gazetarului, ca
davrul dispare. Omul în cauză, 
contabil la ив trust, nici nu mu
rise de fapt, ci izbutise să fugă 
de la ospiciu unde a fost internat 
detorită descoperirii adevăratei 

surse de cîștiguri ele trustului și 
luării unei poziții оде д-а fost pe 
placul patronilor. In cercetările ce 
survin, se demască în mod con
vingător venalitatea generalilor, 
lipsa de scrupule a posesorilor sa
cului cu bani, ignoranta poliției 

-burgheze. Din complexul faptelor, 
apare limpede indignarea si re
volta maselor, protestul lor împo
triva unor înscenări fioroase puse

«евоеееееаеаоеаеаемммпітеоммммйее 

Cronică teatrală

la cala de cercurile cele mai reac
ționare, In a căror concepție Îm
bogățirea pe orice cale constituie 
scopul suprem, resortul tuturor 
acțiunilor.

In scopul apărării intereselor 
sale, burghezia reacționară nu eu- 
noaste atrocități care s-o sperie, 
astfel că demența războinică, ca
racterul agresiv și brutal, națio
nalismul șt șovinismul, tendința de 
lichidare a individualității, a liber
tății de a giadl, dau naștere unor 
întlmplări stupide care nici pe 
departe Insă nv-si pierd din ca
racterul lor real- Tocmai datorită 
unei astfel de prezentări a fascis
mului, a infamiilor si josniciilor 
acestuia, piesa constituie un aver- 
tiement serios, o chemare la luptă 
împotriva forțelor Întunecate oare 
tind să dezlănțuie un nou război 
тШищ. Numeroasele momente 
veșele, dincolo de care se între

vede însă fondul trist al realită
ților într-цп astfel de stat lasă 
în urma lor un gust amar, o ati
tudine de protest împotriva eelor 
pentru care nici o enormitate, 
nici а aberație nu este imposibilă 
atunci cind este vorba de atinge
rea unor scopuri mîrșavo,

Pusă în scenă de colectivul Tea
trului de stat din Petroșani, come
dia „Generalul și nebunul" s-a 
bucurat de un binemeritat, succes. 
Regia (Petre Sava Băleanu de la 
Studioul de televiziune București 
șl Alexandru Micleaou) a Izbutit 
să creeze un spectacol clar, din 
care au rezultat ideile esențiale, 
făelndu-se pe iepHn înțelese mon
struozitatea fascismului, protestul 
hotărit al maselor Împotriva unei 
astfel de conjuncturi. începutul șl 
finalul piesei limpezesc pe deplin 
modul de desfășurare a acțiunii, 
creează contopirea între realitate 
șl ficțiune )n condițiile istorice 
date, In prisma acestei clasificări 
sînt evidențiate laturile care fac 
din fascism o unealtă reacționară, 
urîtă de popoare- Desfășurarea 
bina gradată, a justificat maturi
zarea conștiinței contabilului per
secutat cere în ultimă instanță, 
pentru a salva un om de а se ttrî 
In mocirla fascismului, 11 ucide. 
Tocmai datorită contopirii despre 
care am vorbit mai înainte, în
treaga desfășurare a dat sentimen
tul unei realități vii, deosebit de 
triste. Jocul actorilor a tost ana
lizat spre o astfel de interpretare 
incit să se evite grotescul spre 
oare se poate alunece, evldențiin- 
du-se critica ascuțită, protestul îm

potriva fascismului. Piesa a bene
ficiat de o distribuție fericită, ceea 
ce a facilitat sarcina regiei de a 
asambla un spectacol omogen.

Dimitrje Bitang (Ziaristul) oferă 
o realizare din care se poate des
prinde protestul omului onest îm
potriva a tot ceea ce e josnic, în 
același timp pericolul pe care îl 
reprezintă fascismul în otrăvirea 
conștiințelor. Degajat, spontan în 
darea replicilor (pe alocuri însă 
abuzînd de mișcare) a trăit parcă 
aievea drama personajului inter
pretat, Confrații săi de breaslă, 
Mircea Zabalon (Redaetorul), lă- 
sfnd la o parte unele exagerări, si 
Vaslle Bojescu (Tehnoredactorul), 
au contribuit la elucidarea venali
tății si servilismului reprezentanți
lor presei burgheze.

Vorbind despre Dumitru Crăcea 
(Necunoscutul), subliniem înțelege
rea manifestată in redarea trans
formărilor pe care le suferă per
sonajul în baza cunoașterii reali
tății, interiorizarea, ceea ce a dat 
interpretării sale o notă de auten
ticitate.

Al. Zecu (Directorul) a întruchi
pat adecvat tipul capitalistului fe
roce, reacționarismul determinat de 
interesele de clasă, a evidențiat 
că prestanța, bunăvoințe slnt a- 
parento înșelătoare, In spatele că
rora se «scund concepții inumane. 
Ioan Negrea (Generalul), a zugră
vit fidel pe tipul militaristului, 
pentru care cuvintele de patrie și 
patriotism nu înseamnă altceva 
decit minciuni si fals, folosindu-le 
în scopul otrăvirii conștiințelor. In 
rolul dirijorului a apărut Vasile 
Hașigeni), care a creat numeroase 
momente comice; a izbutit să în
fățișeze chipul moral al omului 

lipsit de veleități, aflai în solda 
supușilor zilei.

Cu mult bun siml și-a interpre
tat rolul Constantin Miron (Gro
parul), făcînd să se înțeleagă po
ziția ostilă a omului simplu din 
pppor față de actele de brutali
tate ale fascismului, față de război- 
Cu mult umor, cu pronunțate ac
cente de satiră la adreșa societă
ții corupte și-a creat rolul Astra 
Miclescu (Prostituata), dînd, prin 
comportamentul său scenic, <? re
plică protestatară la adresa ace
lora care obligă personajul să 
ducă o viață neomenească-

Gheorghe lordănescu (Judecăto
rul), a creat scene do un veritabil 
umor, apelînd la rîsul sănătos de
terminat de ignoranța crasă a re
prezentantului poliției burgheze,- a 
demascat tendința caracteristică 
organelor de represiune faseistă de 
a organiza înscenări, de a sili oa
meni cu totul nevinovati să fșeă 
astfel de mărturisiri incit ele șă 
fie pe placul stăpînilor. Sigur în 
interpretare, fără a recurge la e- 
fecte ieftine, a izbutit să creeze t 
un țip interesant din fauna vechii 
societăți,

Si de această dată, prin iocul 
său simplu si spontan, Georgeța 
Nicolae (Secretara) a reușit să 
convingă. Ioan Cristescu, Alexan
dru Codreanu și loan Roxin (Cei 
trei nebuni) au subliniat putrezi- , 
ciunea și falsitatea societății care 
recurge la astfel de unelte în sco
pul atingerii unor țeluri nedemne. 
Realini Lupșa (Polițistul), în apa
riții episodice, a arătat servilismul 
la care sînt obligați oamenii de 
rînd, сате s-au transformat în u- 
aalta.

VICTOR FUlEȘI •
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Cirți apărute in Editura tehnica
Realizări noi în automatizarea mașinilor-uneite

I. GOGOAȘĂ, M. ROMÂNITĂ

Fiecărui comunist 
o sarcină concretă

(Urmare din ряд, Ьв)

PUBLICITATE

Cititorul face cunoștință cu ul
timele coalizări în automatizarea 

ciclului de lucru al masinilor-unelte, 
cu sistemele de automatizare me
canice, hidraulice, pneumatice, e- 
ltQtrtce și electronico. Hint deecri- 

de asemenea, sistemele mixte 
de automatizare care se folosesc 
din ce în c« mai mult la mașinjle- 
uwHe de copiat cu comandă după

program, la mașinile-agregat și la 
liniile automate.

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii din uzinele constructoare de 
mașini-unelte și din institutele de 
proiectare se pot Informa din a- 
coastă lucrare asupra celor mai 
noi realizări, din țară și străină
tate, în domeniul automatizării.

208 pag., 6,75 lei

Îndrumătorul fierarului betonist

L n îndrumător teoretic și prac
tic pentru muncitorii care execută 
lucrările de fasonare și montare a 
armăturilor elementelor și părților 
de construcție din beton și beton 
armat.

Luțrarea prezintă oțelurile folo
sit» pentru armăturile betonului 
armat și betonului precomprimat, 
condițiile tehnic» pe care trebuie

A. ZACOPCEANU. D. STATE
să le îndeplinească aceste mate
riale, condițiile tehnice pentru for
marea și montarea lor cu indica
rea greșelilor care trebuie evitate. 
In tehnologia indicată s-a ținut 
seama atît de utilajele folosite cu
rent cit și de utilajele cele mai 
noi. introduse sau în curs de in
troducere în exploatare.

200 pag-- 4,75 lei

membrii și candidații de partid a- 
supra felului cum îți îndeplinesc 
sarcinile, ii solicită să prezinte In
formări In adunările generale a- 
supra felului cum se acbită de sar
cini. Asemenea informări au pre
zentat de curînd tov. Sibișan Vic
tor, Sorea blmion,

Controlul îndeplinirii sarcinilor 
de partid dă posibilitatea biroului 
organizației de bază să cunoască 
bipe oamenii, să se ocupe de pro
movarea celor mai buni in munci 
de răspundere. Astfel au fost pro
movați pe linie obștească sau 
profesională la propunerea birou
lui tov. Hagău Vasile, Mazăre Va- 
sile, Scrobota Ilie, Kanalas Ilie și 
alții.

Faptele dovedesc că organizația 
de partid de la preparați» Lupani 
a dobindit o bună experiență in 
antrenarea membrilor și candidați- 
lor de partid la rezolvarea serei-

NOTE DIN 
Promisiuni au primit 

dar...
Sintem salariați ai minei Ani- 

noasa șî lecuim în cartierul mun
citoresc de pe strada Gării din 
Ișcroni, Intrucît gardurile din fata 
caselor noastre s-au degradat în 
așa fel încît necesită a fj înlo
cuite, ne-am adresat sectorului 
I.L-L. Aninoasa printro cerere în
registrată la data <je 9 noiembrie 
1952 sub nr. 954. Pupă șapte luni, 
mai precis în data de 1 iunie a,c„ 
om înaintat o nouă cerere secto
rului I.L.L., dar gardul tot nu a 
fost înlocuit. Deși am arătat că 
pe lingă faptul că gardul deterio
rat prezintă un aspect urît, copiii 
cei mici sînt într-un pericol con
tinuu din cauza circulației vehicu
lelor, chiar prin fața casei. Pre- 
zentlnd această situație conduce
rii I.L.L. am primit promisiuni. Dar 
Pe ctnd traducerea lor în fapte г

PAVEL FLOBEAN 
FRAN CI SC CSASZĂB 

muncitori

Cînd vor veni zugravii ?
Bufetului din Iscroni i-a sosit

sorocul să fie zugrăvit. S-a adus

ISCRONI
care funcționează bufetul s-a șl 
executat, dar ea încă nici n-a în
ceput.

Ce șe așteaptă oare ?

TITU COPNFA 
corespondent

ailor ce-i stau în față. Sînt însă 
cîțiva tovarăși, ca de pUdă, Csorba 
Iosff, Gall Adalbert, Șușta Mihai, 
Verga Petru care nu-șl îndeplinesc 
cu conștiinciozitate sarcinile. Este 
necesar ca aceștia să primească un 
sprijin щаі substanțial din partea 
biroului. Activizînd pe toți comu
niștii, organizația de bază v» ri- 
idica Ia un nivel $i mai înalt mun-

I ',ca de partid din mină.

Gingășia florilor a pus stăpînire pe un nou „teritoriu” din ora
șul Petroșani, revărsîndu-si aici eu dărnicie parfumul și înoîntînd eu 
coloritul lor ochii trecătorilor. Este vorba despre grădinița de flori a- 
menajată de curînd lingă clădirea • clubului C.C.V.J.

Fotografia înfățișează un aspect de la săditul florilor în această

І.СЛ.Т.І. Petroșani
i. an gi j ea ci :

S Sef serviciu plan cu salarizarea de 1600" 1
: x 1850 lei.
! Condiții ; Studii economice superioare și patru ani

în funcții economice. Acest post se ocupă pe bază , 
de concurs» ;.

; ț Revizor de inventariere și gestiune cu sa** < 
iarizarea de 700-925 lei.

> Condiții г Studii medii de specialitate și doi ani i
I in funcții contabile sau financiare. Pentru cei cu studii ' 
j medii, stagiul de patru ani. Acest post sc ocupă fără
< concurs.
< Informații suplimentare se primesc la sediul 
J I.C.R.T.I. Petroșani, str. Mihai Viteazu nr. 5.

11.1. L. „6 August" Petroșani
ii angajează imediat: ||

— Șef serviciu producție, Inginer cu salariu de 1 700—1 950 leit ii
— Bei serviciu organizare a muncii cu studii superioare cu salariu |!

de 1700—1950 lei; i:
— Inginer dispecer producție, cu salariu de 1050—1 500 lei; ;j
— Inginer C.T.C., cu salariu de 1050—1 500 lei; j;

ri — Tehnician I tehnolog normelor, cu salariu de 1 000—1 300 lai; i| 
* — Tehnician 1 tehnolog morărit, cu .salariu de 1 000—1 300 lei;
I; _ Tehnician i tehnolog extr., cu salariu de 1 000—1 300 lei; 
j; — Tehnician 11 tehnolog exil., cu salariu de 700—1 000 lei;
ii— Maistru iimplărie țu salariu de 900—1 300 lei;
i;— Maistru tapițerie cu salariu de 000—1 300 lei; 
:.— Maistru mecanic cu salariu de 1 000 -1 300 lei.

Condițiile de angajare sînt cele prevăzute In hotărîrile in J; 
vigoare. f!

li Informații suplimentare se pot primi la sediul întreprinderii din 
i; șirada Mihai Viteazu nr, 1 Petroșani. •!
.•rsrrr.v?;.—••‘r-vww-.'

tot materialul necesar și s-a de
pozitat într-o magazie. Asta eu 
trei săptămîni în urmă.

Si... atît.
Conducerea T.A.P.L. pe semne,

anunț
Banca de Investiții din Petroșani are vacante postul îe in

spector tehnic șef, retribuit cu 2 300 lei lunar, postul de con
tabil șef, retribuit cu 2 000 lei și postul de Inspector princi
pal, retribuit cu 1 000 lei.

Pentru postul de Inspector tehnic șef, solicitantul trebuie să 
fie Inginer și să posede un stagiu de 5 ani in funcțiuni teh
nice (de preferință inginer constructor), pentru postul de contabil 
șef, se cer studii economice superioare și un stagiu de 5 ani 
în funcții economice, iar pentru postul de inspector principal, 
studii medii și в ani in funcții economice.

crede să zugrăvirea localului în grădiniță.

Imbold puternic pentru dezvoltarea producției 
întovărășirii noastre zootehnice

I. C. R. A. Filiala Petroșani
i; • ij
ii anunță vacant un post de conducător auto
ii

Informații suplimentare la sediul filialei din strada 
Clemenței nr. 1 Petroșani.

In prima zi după apariția în 
presă a hotărî rilor Consiliului de 
Miniștri pentru sporirea cointere
sării producătorilor în creșterea 
și îngrășarea animalelor și cu pri
vire la desfacerea cărnii, agitato
rul Gălățan Aurel, membru ai în
tovărășirii zootehnice „Minerul' 
din Jieț, a organizat o scurtă con
vorbire la care au participat un 
grup de țărani întovărășiți.

Membrul de partid Gălățan Aurei 
a început să vorbească tovarășilor 
săi despre marea însemnătate a 

. acestor măsuri. El a subliniat că 
sistemul de contractare si achiziții 
de animale asigură într-o mai ma
re măsură cointeresarea materială 
« producătorilor în creșterea și 
îngrășarea de animale.

— Vedeți — spunea agitatorul 
* hotărîrile prsvăd « majorare în
semnată a actualelor preturi de 
contractare și achiziții pentru ti
neretul bovin, uie adulte, oi, ba- 
Uli, acordarea anumitor sporuri se
zoniere pentru livrarea de porci 
precum si alte avantaje pentru 
.producătorii care încheie contracte 
cu unitățile de stat,
. După c» agitatorul a înfățișat 
aspecte din activitatea întovărasiti- 
lor din sat. în discuție ац mai In
tervenit si alți țărani întovărășiți.

— Apoi drept să vorbim, spunea 
tov. Zgarbura Alexandru, președin
tele întovărășirii, unitatea noastră 
»u-l prea noua. Cu toții știm că 
la încăput treburile mergeau mai

slab. Dar lucrurile s-au schimbat, 
întovărășirea noastră s-a întărit. 
In mod deosebit în acest an munca 
noastră a fost mai plină de rezul
tate, Avem în construcție un saivan 
cu o capacitate de adăpostite pen
tru 400 de oi, care va fi terminat 
în prima decadă a lunii viitoare. 
Cu toate că am cumpărat 15 000 
bucăți țigle, diferite rrralariale pen
tru saivan, ne-au mai rămas circa 
9 000 lei în bancă. Tovarășul Zgar- 
bura Alexandru a mai adăugat;

Convorbirea agitatorului 
Gălăfan Aurel din Jiet

— Noi putem și trebuie să spo
rim simțitor șeptelul de animale. 
Cele 1.12 Capete de oi, noatini și 
vaci din fondul de bază sînt pu
ține fată de posibilitățile pe care 
1э avem. Trebuie să muncim mal 
bine. Ne-am propus să cumpărăm 
în viitorul apropiat 20 de purcei 
pentru îngrășare și tot atîtia mîn- 
zati. Sectorul zootehnic este pen
tru noi un izvor permanent cu ve
nituri bănești. Valorificînd an 
ce un pe bază de contracte 
cu statul cantități tot. mai 
mari de carne, brînză lină 
și alte produse, întovărășirea 
noastră își poate spori în mod sim
țitor fondul de bază și paralel cu

aceasta și veniturile țăranilor în
tovărășiți vor crește. După cum 
bine știți, numai în acest an vom 
primi da la atat peste 10 000 lei 
pentru cei 25 miei contractați din 
fondul de bază, pentru cele 360 
kg. brînză de oaie cit și pentru 
lîna contractată.

Ca să ajungem la efectivele de 
animale planificate, spunea tovară
șul Zgarbura, la sporirea continuă 
a productivității lor, trebuie să 
luăm măsuri pentru a asigura o 
bază furajeră bogată. Avem la 
îndemîna pînă în prezent 22 ha fi
nețe și pășune comasată. Acest 
teren trebuie bine îngrijit și șă 
începem ia timp recoltarea finu
lui, In această privință s-au șl 
constituit trei brigăzi de cosași din 
care fac parte 39 de întovărășiți. 
Pînă ia jumătatea lunii august, ne
am planificat să strlngem Întrea
ga cantitate de fîn.

Din cei prezenți la convorbire au 
mai luat cuvîntul tov. Păun Ni- 
colae, Muntean Ilie și alțl mem
bri ai întovărășirii.

Alături de toți țăranii care au 
pășit cu încredere pe drumul lu
minos arătat de partid, membrii 
întovărășirii din Jieț sînt hotărîți 
să muncească cu, mei mare avînl. 
Prin munca lor vor contribui la 
consolidarea și întărirea economico- 
organizatorică в întovărășirii lor.
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I Dacă CONSTATAȚI ABATERI la locul 
DE MUNCA UNDE Ml FOST CHEMAI! PENTRU 
PUSCARE, REFUZAȚI EXECUTAREA PUȘCĂRII 
PÎNĂ CE LOCUL DE HUHCA HU NAI PREZINTĂ PERICOL
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Semnarea declarației sovieto-ungareDezvoltarea rețelei 
sanitare în R. P. Polonă

VARȘOVIA 20 (Corespondentul a- 
gerpres transmită:

După eliberarea țării de sub 
jugul fascist, printre multe alte 
sarcini ce se puneau în fața Polo
niei populare era și cea a creării 
unui serviciu al ocrotirii sănătății 
care să corespundă noilor nevoi 
sociale.

La starea de înapoiere moștenită 
de la regimul burghez se mai adău- 
gaseră și pierderile din timpul răz
boiului și ocupați ai 
au fost distruse 55 
numărul spitalelor, 
altor centre sanitare,
medici existenți înainte de război 
mai rămăseseră doar 8 500.

In cursul celor 19 ani de putere 
populară s-au construit numeroase 
spitale, sanatorii, preventorii, înzes
trate cu cel mai modern utilaj me
dical. Numărul paturilor a crescut 
de la 69 400 în 1938 la 173 600 în 

a

hitleriste cînd 
la sută din 
sanatoriilor și 
Din cei 16 000

1962, iar numărul medicilor 
atins 32 764.

---- = © =----

Pietre încetarea persecutării 
P. (. din Venezuela

CARACAS 20 (Agerpres).
Opinia publică din Venezuela 

condamnă persecutarea de către 
autorități a Partidului comunist șt 
a Mișcării revoluționare de stin
gă și retragerea dreptului acesto 
ra de a participa la alegerile pre
zidențiale care vor avea loc în 
luna noiembrie.

„Partidului comunist și Mișcării 
revoluționare de stingă trebuie să 
Ii se dea posibilitatea să ia parte 
la alegerile prezidențiale viitoare, 
a declarat președintele Consiliului 
municipal din Caracas, profesorul 
Pablo Gonzales. Lipsirea dreptului 
Partidului Comunist din Venezuela 
șl Mișcării revoluționare de stingă 
de a lua parte la alegeri, a adău
gat el, constituie o încălcare a de 
mocrației".

Nota

Cu privire la Consfătuirea primilor secretari 
ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste 
și muncitorești și a șefilor de guverne ale țărilor 

membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

ale partidelor frățești ale 
membre ale Consiliului de 
Economic Reciproc, s-a sta-

In conformitate cu înțelegerea 
intervenită între Comitetele Cen
trale 
țărilor 
Ajutor
bilit ca, la 24 iulie a.c., să se con
voace la Moseova o Consfătuire a 
a primilor secretari ai Comitetelor 
Centrale ale partidelor comuniste 
și muncitorești și a șefilor de gu
verne ale țărilor arătate mai sus.

La Consfătuire va fi examinat 
raportul Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. privind activitatea desfă
șurată pentru traducerea în viață 
a hotărîrilor Consfătuirii din iunie 
1962, a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești ale 
rilor membre ale Consiliului 
sarcinile de 
dezvoltarea 
între aceste

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
TASS transmite :

La 20 iulie, la marele Palat al 
Kremlinului a avut loc semnarea 
Declarației sovieto-ungare.

Documentul a fost semnat 
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
Comitetului Central al P.C.U.S.,
ședințele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și de Janos Kadar, prim-se-

de 
al 

pre-

cretar al Comitetului Central al 
P.M.S.U., președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar.

La ceremonie au participat condu
cători ai Partidului comunist și gu
vernului sovietic, precum și membrii 
delegației de partid și guvernamen
tale a R. P. Ungare.

©

о
ță- 
Și 

viitor în legătură cu 
colaborării economice 
țări..

Arestări de negri în S. U. A
NEW YORK 2o (Agerpres).
Agenția Associated Press anunță 

că poliția newyorkeză a arestat 69 
de negri și albi, printre care 17 

copii, participanți la o demonstrație 
a brațelor încrucișate care a avut 
loc pe străzile de acces spre un 
șantier de construcții din cartierul 
Brooklyn. Demonstranții albi și ne
gri purtau pancarte pe care scria : 
„Cerem 
negri !" 
gajări".

După
York-ului Nelson Rockefeller, a or
ganizat o conferință de presă în 
cadrul căreia a declarat, potrivit 
agenției A.P., că „cererea grupului 
de demonstranți de a se stabili un 
procent obligatoriu pentru patroni 
în vederea angajării negrilor 
industria 
sibil de 
legile în

Aflînd

organizat o demonstrație de protest 
în fața oficiului lui Rockefeller 
și a reședinței primarului New 
York-ului, Robert Wagner.

Proiect de lege reacționar

rasist al lui W. Field, a 
spre aprobare Parla- 

sud-rhodesian un proiect 
potrivit căruia „partidele

SALISBURY 20 (Agerpres).
O. Dupont, ministrul justiției în 

guvernul 
prezentat 
mentului 
de lege
sau grupările politice care vor în
cerca să răstoarne pe căi neconstl- 
tuționale actualul guvern vor fi 
pedepsite cu severitate". Sînt pre
văzute pedepse mergînd pînă la 

închisoare pe o perioadă d? 5 ani.

mai multe slujbe pentru 
„Jos discriminarea în an-

arestări, guvernatorul New

un mare

în 
construcțiilor este impo- 
acCeptat întrucit încalcă 

vigoare".
despre această declarație, 
grup de negri și albi au

--------------=■ SfegAFS—■■ ■ ---------

de protest a Nigeriei adresată 
guvernului Spaniei

LAGOS
Ministerul Afacerilor Externe din 

Nigeria a trimis o notă de pro
test guvernului Spaniei în legătu
ră cu recenta împușcare a unui 
muncitor nigerian de pe plantațiile 
de cacao din teritoriul Fernando- 
Po care se află sub tutelă spa
niolă. Muncitorul nigerian a fost 
ucis de către patronul plantației, 
pentru că acesta 
triva condițiilor 
de pe plantație.

20 (Agerpres).

a protestat împo- 
grele de muncă

©
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La rîndul său Congresul tinere
tului din Nigeria a dat publici

tății o declarație de protest împo- i 
triva săvîrșirii acestei erime. Con I 
greșul îndeamnă guvernul Nigeriei { 
să rupă relațiile diplomatice
regimul fascist din Spania, să sis
teze orice legături cu colonia 
niolă Fernando-Po. Congresul 
retului din Nigeria cere de 
menea guvernului nigerian să
tribuie în cel mai scurt timp la 

acordarea independenței teritoriulv 
Fernando-Po.

GU

spa- 
tine- 
ase- 
con-

IConferința experților financiari africani
KHARTUM 29 (Agerpres).
La Khartum a început conferin

ța experților financiari
In cadrul primei ședințe au 
pregătite viitoarele ședințe și 
fost aleși membrii diferitelor 
mitete ale conferinței. Au fost 
semnate patru comitete care
studia problema locului în eare 
va fi instalată Banca de dezvolta
re a Africii, redactarea acordurilor.

africani, 
fost 

au 
co- 
de-
vor

procedura după care se va desfă
șura conferința miniștrilor de fi
nanțe africani și coordonarea ac
tivității financiare a țărilor afri
cane. Recomandările acestor comi
tete vor fi supuse conferinței Ia 
ședința din 27 iulie. Recomandă
rile finale ale actualei conferințe 
a experților financiari vor fi trans
mise conferinței miniștrilor de fi
nanțe africani.

©

împotriva dominației
CONAKRY 20 (Agerpres).
Reprezentanța la Conakry a miș

cării de eliberare din Guine?a por
tugheză și Insulele Capului Verde 
a dat publicității un comunicat în 
care se arată că forțele patriotice 
care luptă împotriva dominației co
loniale și-au extins controlul asu
pra unor regiuni din partea de 
sud a Guineei Portughaze. Comu
nicatul arată că în urma atacurilor 
lansate de detașamentele de patriot!

coloniale portugheze 
menținerea pozițiilor trupelor por
tugheze în sudul Guineei portughe
ze a devenit mult mai dificilă. Pa- 
trioții controlează anumita zone 
la sud de fluviul Corubal și cî- 
teva insule de coastă. Comunicatul 
subliniază că trupele portugheze 
sînt nevoite să se retragă în ora
șele Sao 
tivitatea 
tinde în 
trai, la

Joao, Buba și Xitole. Ac- 
fortelor patriotice se ex- 
prezsnt spre sectorul cen- 
nord Це fluviul Corubal.

YAOUNDE 20 (Agerpres).
La 19 iulie a sosit la Yaounde 

(Camerun) o delegație de repre
zentanți ai țărilor membre ale Pie
ței comune condusă de Jan Luns, 
ministrul Afacerilor Externe al O- 
landei și Walter Hallstein, preșe
dintele Pieței' comune, care va 

semna convenția cu privire la re
înnoirea asocierii a 18 state afri
cane la Piața comună. Delegația 
este însoțită, de asemenea, de am
basadorii celor 18 
în țările europene 
Pieței comune.

Textul final al
vind reînnoirea asocierii la Piața 
comună a celor 18 state africane 
(Coasta de Fildeș, Camerun, Bu
rundi, Volta Superioară, Gabon, 

Dahomey, Congo-Brazaville, Congo- 
Leopoldville, Mauritania, Republica 
Malgașă, Mali, Niger, Ruanda, Se
negal, Somalia, Togo, Ciad, Repu
blica Africa Centrală) a fost pa-

state africane 
membre ale

convenției pri-

©

Demonstrații
SAIGON 20 (Agerpres).
Recurgînd din nou la 

manevre pentru a opri 
rea mișcării de protest . 
lor, Nero Dinh Diem a i 
„apel" în care pretinde 
dispus să se înțeleagă cu condu
cătorii budiști și să satisfacă u- 
nele dintre revendicările lor. El a 
cerut reprezentanților budiștilor să 
accepte oferta sa și să participe 
la tratative cu reprezentanții au
torităților.

La 19 iulie, conducătorii budiș
tilor au respins însă „apelul" lui 
Ngo Dinh Diem și au cerut ca

diverse 
dezvolta- 

a budiști- 
lansat un 
că ar fi

a-rafat la Bruxelles la sfîrșitul 
nului 1962. Formula asocierii aces-' 
tor țări la Piața comună, propusă 
de multă vreme de Paris, urmă
rește să asigure circulația liberă 
a mărfurilor industriale din Euro
pa occidentală, și în primul rînd 
din Franța, pe piața africană, pre
cum și importuri libere de produ
se africane în țările membre ale 
Pieței comune.

Referindu-se la asocierea țărilor 
africane la Piața comună, ziarul 
somalez „Al-Kifan" scrie că „a- 
ceastă asociere poate avea conse
cințe grave pentru țările africane 
Punînd la dispoziția „partenerilor" 
europeni piețele interne, sublinia
ză ziarul, țările africane se pri
vează de posibilitatea de a-și dez
volta o industrie proprie. Piața co
mună urmărește să subordoneze 
economia Africii ceea ce duce 

inevitabil la pierderea independen
tei politice".

Legea interzice, de asemenea, 
partidelor africane de „a acționa 
împotriva guvernelor din statele 
învecinate". Ea menționează în a- 
cest sens guvernul rasist sud-afri- 
can și guvernul portughez a căror 
politică de asuprire a popoarelor 
africane a fost în repetate rînduri 
condamnată de partidele africane 
din Rhodesia de sud.

Legea intră în vigoare după o 
a doua citire în parlament, anun
țată pentru 22 iulie.

Noua lege reacționară, prezen
tată de ministrul justiției în Par
lamentul sud-rhodesian, este în
dreptată împotriva partidului Uniu
nea poporului african „Zimbabwe", 
care cere cu insistență elaborarea 
unei noi constituții care să 
gure dreptul la vot tuturor 
cânilor și exercitarea puterii 

către reprezentanții populației
cane și nu de un guvern ca eel 
al lui Field, care nu reprezintă 
decît o minoritate albă și promo
vează o politică de discriminare 
rasială.

asi- 
af ri

de 
afri-
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antidiemiste

din Vietnamul de 
se cere eliberarea 
tuturor budiștilor 

diverse localități ale

el să-și dovedească pretinsa sa 
bună credință prin fapte. Intr-o 
scrisoare trimisă de Comitetul sec
telor budiste 
sud lui Diem 
neîntîrziată a 
întemnițați în
Vietnamului de sud pentru parti
ciparea lor la demonstrațiile anti 
diemiste, pedepsirea celor vino- 
vați de reprimarea sîngeroasă a 
acestor demonstrații și plata unor 
despăgubiri familiilor care au a- 
vut de suferit de pe urma prigoa
nei dezlănțuite de autoritățile die
miste împotriva budiștilor.

SDBT

сМёд
NEW YORK. — Agenția United 

Press Internațional anunță că Іа 
19 iulie în plin centrul orașului 
San Francisco a căzut o bombă.

Este vorba, 'după cum relatează 
agenția, despre o bombă de cali
bru mic „pierdută" de un avion 
militar american ce trecea pe dea
supra orașului. Din fericire- bomba 
nu a explodat și nu a provocat 
victime. Totuși, o clădire 
avariată.

BERLINUL OCCIDENTAL, 
presiunea opiniei publice, 

vest-german „Telegraph"
Partidului Social-Democrat German 
cere ca împotriva lui Globke să 
fia organizat un proces judiciar și 
în Germania occidentală, pentru cri
mele comise de acesta în timpul 
nazismului. „Dacă Globke nu vrea 
să părăsească singur arena politică, 
subliniază ziarul, acest lucru tre-

a fost

— Sub 
ziarul 

organul

buie obținut printr-un proces ju
diciar".

ALGER. — In prezența membri
lor corpului diplomatic, ziariștilor 
și a multor oaspeți, Ban Bella, pri
mul ministru al Algeriei, a deschis 
în capitala țării expoziția „Cuba 
— zece ani de revoluție".

Expoziția cuprinde peste 500 de 
fotografii care prezintă o imagine 
elocventă a evenimentelor petrecute 
pe insula libertății între 1952 și 
octombrie 1962.

BUENOS AIRES. — Guvernul a- 
merican a propus guvernului argen
tinian să trimită în S.U.A. ofițeri 
superiori și inferiori ai armatei ar- 
gentiniene pentru „a sa perfecțio
na" în diferite instituții militare 
de învățămînt. Această propunere 
a fost primită. In curînd, primul 
grup de militari argentinieni va 
pleca în S.U.A. ,
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Lipsă acută de zahăr 
în America Latină

’ BOGOTA 20 (Agerpres).
Din cauza blocadei economice a 

Cubei, într-o serie de țări din 
America Latină se resimt? o lipsă 
acută de zahăr.

Neajunsurile boicotării comercia
le a Cubei se manifestă în mod 
deosebit în Columbia Patronii fa
bricilor de băuturi nespirtoase și 
de produse de patissrie au început 
să-și reducă producția din cauza 
lipsei de zahăr. Ei au concediat 
peste 10 000 de muncitori.

Oamenii muncii din Bogota au 
organizat o demonstrație 
guvernului să pună capăt 
costului vieții, să interzică 
și contrabanda cu zahăr.

Oamenii muncii din Columbia se 
pronunță pentru lichidarea actualei 
crize de zahăr prin restabilirea re
lațiilor economice cu Cuba. Nu
meroși industriași și reprezentanți 
ai cercurilor
bia cer, de asemenea, 
importul de zahăr din

cerînd 
creșterii 
specula

comerciale din Coliim- 
să se reia 
Cuba.
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In spiritul conferinței 
de la Addis Abeba

MOGADISCIO 20 (Agerpres). ’
Congresul partidului de guver- 

nămînt Liga tineretului din Soma
lia, care se desfășoară la Moga
discio, a discutat și adoptat o re
zoluție cu privire la politica ex
ternă, elaborată de o comisie spe
cială. In rezoluție este aprobată 
printre altele politica de neutra
litate pe care o urmează guvernul *" 
Somaliei.

In strictă conformitate cu direc
tivele Conferinței de la Addis 
Abeba a șefilor statelor și guver
nelor africane, se spune în con 
tinuare în rezoluție, guvernul tre
buie să sprijine mișcările de eli
berare națională din țările africa
ne care 
minația 
Angola, 
tugheză,
publica Sud-Africană.

Congresul a saljftat eu satisfac, 
tie ratificarea de către Adunarea / 
națională a Cartei organizației 
nității africane.

se mai află încă sub 
străină și în deosebi 
Mozarabic, Guineea 
Rhodesia de sud și

do- 
dln

7 л
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