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Printre cele mai bune brigăzi de pe șantierul de coostrucții de 
locuințe nr. 1 «fin Petroșani lucrează și brigada de tastailatori 
condusă de comunistul Andraș Ștefan. Această brigadă își depă
șește lunar sarcttitie de pian cu cîte 30 la setă.

însuflețită de hotărîrîle recentei plenare a C.C. at P.M.R. bri
gada tov. Andraș Ștefan s-a angajat ca în cinstea zilei de 23 Au
gust să reducă prețul de cost ai lucrărilor pe care le execută cu 
2 la sută fată de deviz.

IN CLIȘEU: O parte dfai membrii brigăzii în timpul fa- 
crului.

Expoziții în cinstea 
comemorării a 30 de ani 
de la greva din Lupeni

Cu ocazia comemorării a 30 de 
ani de la greva și masacrul mine
rilor de la Lupeni din 6 August 
1929, grupul de tineri artiști al 
Cenaclului de creație al LLA.P. 
din orașul Petroșani, inițiază un 
gen de expoziții cu totul nou în 
țara noastră.

Ei vor expune în sălile de apel 
ale tuturor minelor din Valea Jiu
lui creațiile lor din domeniul ar
telor plastice consacrate grevei 
minerilor de la Lupeni din anul 
1929. Multiplicări după linogra- 
vuri ale acelorași artiști vor ti 
expuse și în alte orașe.

LAZARUȚ BACI
Un om de statură înaltă, bru

net, cu privire pătrunzătoare, 
cu obraii brăzdați de cut- a- 
dînci ’radina băirînețea și sbu- 
ciumul anilor grei prin car a 
trecu1.. Acesta este omul că
ruia i se spune atît de familiar 
în Vulcan ; Lăzăruț baci — Lă- 
zăruț Petre, grădinarul harnic 
al Gospodăriei de locuințe din 
Vulcan.

Din fragedă copilărie a tre
buit să-și cîștige singur 
tența. Iubind florile s-a 
cat cu pasiune frumoasei 
ci de grădinar.

Dar mutica lui nu era 
ciată. Lucra din zori și ptnă-n ' 
seară ș! nu odată s-a culcat , 
flămînd. Era aruncat de le un , 
loc de muncă la altul. Din Vul- ( 
can a ajuns p? drumul pribe- ( 
giei, în Ungari i. Austria, Ger- ( 
mania. Italia Franța... (

Odată cu zorile eliberării. Lă- < 
zăruț baci și-a găsit de lucru < 
în patria sa. Cu toa'e că nu < 
mai este tină; lucrează cu în- < 
suflețire la înfrumusețarea ora- 
șului renăscut — Vulcan.

Grădinarul Lăzăruț Petre lu- ! 
creoză cu. drag și sîrguință. j 
Este hotărît ca în cinstea Zilei ' 
minerului și a zilei de 23 j 
August să contribuie din ) 
toate puterile sale la acțiunea , 
de înfrumusețare a orașului i 
Vulcan, de creare a sp ți I r ■ 
verzi între blocuri, care să de- (j 
vină adevărate parcuri de o- 
dihnă pentru harnicii mineri 
din Vulcan
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In întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în cinstea Zilei mine- 
ratei și a celei de a XV-a ani
versari a eliberării patriei noas
tre constructorii din Lupeni și-au 
l"aat printre altele 
(fere-a în folosință 
men a blocului 17 
de apartamente.

2Stete trecute ei 
angajamentul a fost 
FăeJndu -se recepțîoniarea s-a con
statat că lucrarea nu numai că a 
fost 
dar 
așa 
beri 
eu apartamente frumoase și con
fortabile. Printre aceștia se nu
mără Cincic Andrei, Năsăleanu 
foan, Kovacs Iulii-, Vereș Pavel, 
Oprea loan și alții,

A. 1VWCA 
corespondent

ca obiectiv și 
înainte de ter- 
ce cuprinde 36

au raportat că
îndeplinit.1

îndeplinită înainte de termen 
și lucrul a fost de calitate, 
că încă 36 de familii de ști
au schimbat vechile locuințe

ItosiMmzM pw hpte griji partidului, 
imaerfi de la Lupeni își dezvoltă reali zările

La mina Lupeni — recenta ho- 
tărîre a partidului cu privire la 
ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii — constituie pen
tru miaerH de aici un puternic 
element mobilizator. In ultimile 
9 zile lucrătoare din abatajele mi
nei s-au dat peste plan 1474 tone 
de cărbune cccsificabil. De la în
ceputul lunii, minerii de la Lu
peni au extras în plus 3155 tone 
de cărbune situîndu-s ■ astfel în 
fruntea întrecerii socialiste pe ba
zin.

să extragă peste plan pînă la fi
nele anului cel puțin l"200 tone 
cărbune cocsificabil.

tm

In sectorul fruntaș

Minerii sectorului II al minei 
se află acum în fruntea întrecerii 
socialiste pe mină. Pînă în zma 
de 20 iulie, din abatajul frontal 
unde lucrează brigada lui Nagy 
Andrei se extrăsese peste plan cu 
14 la sută mai mult cărbune. In 
urma dezbaterii documentelor re
centei plenare a partidului, mi
nerii în frunte cu comuniștii s-au 
angajat să-și sporească realizările 
de pînă acum Așa de pildă în 
urma cercetării posibilităților exis
tente colectivul 
s-a angajat să 
23 August 2.000 
Peste plan, șî să 
suplimentare de cel puțin 5°. 000 
lei. De ia apariția hotăfîrii au 
fost extrase peste plan 1098 tone 
de cărbune. Această depășire s-a 
obținut pe baza creșterii randa
mentelor pe sector cu cca. 150 kg. 
de cărbune pe post față de pla
nificat.

sectorului II 
extragă pînă la 
tone de cărbune 
obțină economii

Cînd există preocupare 
față de nevoile brigăzilor

Brigada frontalistului Solomon 
Gheorghe se numără printre bri
găzile fruntașe ale minei Lupeni. 
In fiecare lună minerii săi extrag 
cîte 300 - 400 tone de cărbune 
peste plan. Snccpselo obținute de 
această brigadă se datoresc mă
surilor luat.: de conducerea secta
rului I B care-i asigură condiții 
bune de muncă, precum și orga
nizării raționale a muncii în a- 
batai. In lima curentă, de pildă, 
în 16 zile lucrătoare brigada a 
obținut o avansare de front de 
18 m.l. pe toată lungimea aba
tajului său. înfăptuind astfel „ziua 
și fîșia”. In urma recentei hotă- 
rîri a partidului, frortaliștii lui 
Solomon Gheorghe s-au angajat

IM M|ia iiaWfii niMHw si eMMIoi

Angajamente mobilizatoare
La sectorul IV A al minei era 

acum cîteva zile mare animație. 
Șefii de brigăzi, împreună eu 
conducerea sectorului și-au ana
lizat posibilitățile pe care le au 
de a spori necontenit producția 
și de a obține economii mai mari 
ca pînă acum. Rusu Vasile
tînăr miner frontálist care con
duce doar de cîteva zile briga-da 
de la abatajul frontal 4B/1 a ce
rat conducerii să-i asigure 
diții bune la 
lui și să-i 
necesar la 
tem ajutați, 
noastră poate da peste plan pînă 
la sfîrșitul anulu' cel puți ’ 400 
tone de cărbune La fel cu R îsu 
sa angajat și brigadierul Elis’i 
Gheorghe, care a arătat că bri
gada sa de pregătiri poate da 
lunar 100 tone de cărbune peste 
plan. Minerul Diana Chițu, șeful 
unei brigăzi de tineret fruntașă, 
s-a angajat în numele ortacilor 
săi să extragă pînă la finele anu
lui cel puțin 1500 tone de căr
bune peste plan.

con- 
încărcarea cărbune- 

asigure material 
timp. Dacă sîn- 
spunea el, brigada

ie prtM io oul ao
In urma indicațiilor date de 

către Biroul Comitetului raional 
de partid, comitetele de partid 
din raionul Petroșani au înce
put recrutarea propagandiștilor 
și cursanțitor chiar cu ocazia în
chiderii anului de învățămînt. 
Birourile organizațiilor de bază, 
stînd de vorbă cu membrii și 
candidați i de partid, au stabilit 
formele de învlțămîtrt care vor 
funcționa în viitorul an școlar. 
Apoi s-a trecut la recrutarea 
propagantBștitor care vor con
duce cercurile și cursurile, ținind 
cont de activitatea lor din tre
cut, înlocuind pe acei care nu atu 
corespuns pentru această muncă 
de mare răspundere.

A fost terminată recrutarea 
propagandiștilor care în cutând 
vor pleca la Deva pentru a ur
ma cursurile de pregătire. La 
recrutarea acestora majoritatea 
comitetelor de partid au ținut 
cont de indicațiile primite de a 
trimite la cursuri în primul riad 
propagandiști cu mai puțină ex
periență, pe cei noi recrutați ca
re timp de două săptămîni vor 
putea să-și îmbogățească cunoș
tințele

Este pe terminate și selecțio
narea cursanțitor la majoritatea 
comitetelor de partid. Astfel, la 
comitete! de partid al minei Lo
nea toate birnarile organizații
lor de bază au terminat încadra
rea cursanțitor în cercuri și 
uasuti. La comitetul de partid 
al minei Lapeni dta cei cca. SOO 
cursanți, 800 au fost deja înca
drați. Și ia celelalte comitete de 
partid încadrarea cursanțitor se 
va termina în scurt timp.

Birourile organizațiitor de ba
ză au ținut cont la încadrare de 
dorința cursanțitor în alegerea 
formei în care vor să studieze, 
precum și de concRțifte de la fie
care loc de muncă. Candidați! 
de partid în mare majoritate au 
fost încadrați în, cercuri de stu
diere a Statutului P.M.R.

Unele comitete de partid nu 
au exercitat un control destul 
ue sistematic asupra birourilor 
organizațiilor de bază din care 
cau^. se manifestă și lipsuri la 
încadrarea cursanțitor. Nu au 
fost. încadrați în învățămîntul 
de partid un număr suficient de 
tovarăși din activul fără de 
partid. La organizația de bază 
nr. 9 de la mina Lupeni ctin cei 
88 de cursanți recrutați nu este 
nici un nemembru de partid. La 
organizația de bază nr. 2 mina 
Lonea de asemenea nu a test 
atras în învățămîntul de partid 
nici un nemembru de partid, iu- 
cru care a fost neglijat și de or
ganizațiile de bază nr. 7 și in- j 
vestiții de la mina Lupeni, nr. 
4 de Ia mina Lonea, nr. 2 și 3 
de la mina Petrila etc. Or, se 
știe că viitorii candidați de par- 1 
tid sínt recrutați din activul fără " 
de partid și e bine ca o parte 
din, aceștia să fie încadrați în . 
învățămîntul de partid chiar îna
inte de a deveni candidați de ’ 
partid.

Alte organizații de bază în 
schimb au încadrat prea mulți 
nemembri de partid în același 
cerc, ca de exemplu cea de la 
sectorul 111 de la mina Lupeni, 
de studiere a Statutului P.M.R., 
la cercul de economie “ politică 
de la Întreprinderea de explo
rări și altele. La încadrarea ne
membrilor de partid în diferite 
forme ale învățămîntului de par
tid trebuie ținut cont de faptul 
că numărul lor trebuie să fie 
mai mic față de numărul mem
brilor și candidaților de partid, 
pentru a se crea posibilitatea

ie îMMl ie pMI
cu, în caz că nemembrii de par
tid întâmpină greutăți la iasusi- 
rea învățăturii marxist-testiniste, 
membrii de partid să-i poată a- 
juta.

Cercurile speciale pentru mi
neri sfrrt o formă accesibilă pen
tru ce» ce lucrează în subteran. 
Astfel de cercuri au fost formate 
în toate localitățile miniere, >«- 
cadrîndu-se în ele un mare nu
măr de mineri, ajutori mineri, 
artificieri și alți muncitori care 
lucrează în mină. Cu toate a- 
cestea organizațiile de bază nr. 
5, 7 de la mina Lonea deși au 
muncitori subterani nu au înca
drat pe nici unul în cercurile po
litice speciale. Prea mic este și 
numărul cercurilor de economie 
politică, care trebuie mar mult 
extinse Ia toate întreprinderile 
din raion. Din experiența anului 
trecut s-ai constatat că tocmai 
necunoașterea noțiunilor de ba
ză ale economiei politice a făcut 
ca în unele cercuri de economie 
concretă discuțiile să se desfă
șoare la nivel scăzut, ședințele 
acestor cercuri avînd caracterul 
unor consfătuiri de producție.

La încadrarea membrilor 
candidațifor de partid trebuie 
vut grijă ca fiecare cursant 
fie înscris în forme corespunză
toare ceea ce va contribui la 
îmbogățirea continuă a cunoș
tințelor lui politice și ideologice. 
Trebuie combătută cu tărie ten
dința unor cursanți care cer în
scrierea în aceleași forme ca și 
în anii trecuți, aceasta pentru ca 
să le fie mai „ușor“ studiul. A- 
coio unde condițiile locale per
mit se vor crea cercuri pe orga
nizații de bază, aceasta ușurînd 
mobilizarea cursanțitor ia șe
dințele cercurilor și ntunai acolo 
unde organizația de bază are 
un număr insuficient de membri 
pentru a forma un cerc propriu, 
să se formeze cercuri avînd 
cursanți de la mai multe orga
nizații de bază.

Pînă la deschiderea noului an 
de învățămînt nu a rămas prea 
mult timp. Birourile organiza
țiilor de bază, sub îndrumarea 
comitetelor de partid, trebuie să 
termine cît mai repede opera
țiile de încadrare, iar acolo unde 
se constată anumite lipsuri să 
se ia măsuri de îndreptare, știut 
fiind faptul că încadrarea judi
cioasă a membrilor și cartdidați- 
lor de partid în diferite cercuri 
și cursuri este garanția desfă
șurării în bune condițiuni a nou
lui an de învățămînt.

N. POPON
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CURIOZITĂȚI...

CURIOASE

Intre două campionate, fotbaliștii de la Minerul Lupeni au pe
trecut o vacanță bine meritată. Dar dacă în acest interval de timp 
au încetat antrenamentele, „gimnastica minții“ este pe cit de plă
cută, pe atît de utilă. Iată-1 în clișeu pe extrema Crăiniceanu, gaul- 
eterul echipei, jucînd o partidă de șah la clubul minier din loca
litate

(Citiți în pagina IV-a rubrica — „Sport“)
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• Biblioteca clubului minier din 
Aninoasa este înzestrată cu un 
bogat feud de cărți.

Căutlnd printre fișe, am ce- 
i rut deunăzi tovarășei bibliote- 
' cară volumul „Versuri alese” 

de Radu Boureanu.
După citi va minute de aștep

tare, mi se înmînează volumul 
cerut, frumos legat.

Ajungînd acasă, am început 
să răsfoiesc volumul de curînd 
legat. Mare mi a fost însă ne
dumerirea, cînd, după 
328, urma din nou 
226.

Dar altă surpriză a urmat 
cînd am început să citesc ver
surile. Surpriza a fost chiar 
neplăcută, căci după cinci poe
zii de R Boureanu, au urmat 
pînă la pagina cu pricina poe
zii de. . Cic rone Theodorescu.

La început m-a amuzat, cu
riozitatea aceasta dar apoi 
m-arn întrebat ce s-ar fi întîmplat 
dacă în Ier d- mine ca cititor, 
ar fi. împrumutat volumul chiar 
Radu Boureanu. Cred că a- fi 
rămas stupefiat si poat" chiar 
s-ar îi și supărat. L'< fel s-ar 
fi întîmplat și cu C Theodores- 
cu.

Ar fi bine ca tovarășa biblio
tecară, care, mai ales diminea
ța, are destul tirno liber, să 
controleze ș< la înapoiere căr
țile date la legat, pentru a se 
evita asemenea surprize neplă
cute, care duc în eroare cititorii.

pagina 
pagina.,.
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ISTORIILE VULCANULUI
Vulcanul 

două istorii: una 
veche și 
nouă. Cea veche 
e dureroasă, e 
plină de suferin
țe și umilințe dar 
și de tradiții 

revoluționare. Mî- 
nia vulcăneni- 
lor a erupt de 
multe ori, înfri 
coșind pe cei 
ce cîrmulau pe 
vremuri țara, îm- 
pfiînd poporul, 
în anii negri ai regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

Teama de această mîhie 
făcut pe hapsînii cîrmuitori 
minei, s-o închidă. Oamenii 
plecat în căutare de lucru, 
pîitte. Locul lor l-au luat pen
sionarii. Vulcanul a fost coloni
zat cu pensionari aduși din alte 
localități.* Aveau pensii mici. 
Peste „orașul pensionarilor“ — 
s-a abătut cu toată urgia, mize
ria. înainte cu un deceniu nu
mele „orașului pensionarilor“ 
era neapărat legat de imaginea 
mahalalelor in care vara colbul 
îți scrîșnea între măsele, iar 
toamna noroiul ajungea pînă la 
burțile cailor. Cocioabele îșj 
sprijineau ostenitele spinări îm 
pari groși cît brațul unui om 
voinic.

Istoria cea nouă a Vulcanului 
își are începuturile la< 23 August 
1944. Rînduielile 
schimbat de atunci 
cum.

Inima Vulcanului 
bată mai cu putere din vremea 

primelor lucrări Ce s-au întreprins 
în toamna anului 1949 pentru re
deschiderea minei părăsite. Du
pă 20 de ani de la închidere, la 
mină au apărut muncitori. Erau 
40 la număr. Din mina inundată 
cu apă pînă la. orizontul 530 
m. trebuiau scoși 250.000 metri 
cubl de a<pă. S-a stabilit ca ter- 

5

are

aha

mine-
O bi-

i-a 
ai 

au 
de

vechi s-au 
și ptnă a-

a început să

men pentru această treabă

1 tei

Ë
47

7.7

/
#55 f9ST f9S$

Luînd de bază producția anu
lui 1951, în 1959 producția de 
cărbune a minei Vulcan este de 
14,5 ori mai mare.

Așa arată Vulcanul de 
datorie au fost însă co- 
Potoczky Wiihelm, Gros 
alții care au evacuat

a dat pá
rnái mult

împreună 
din toate

luni. La 
reonișfii.
Petru și 
apa în-tr-o lună și jumătate.

La 9 aprilie 1951 din mină a 
fost scoasă ia zi prima tonă de 
cărbune. De la această zi în
coace mina redeschisă 
trieî din an în an tot 
cărbune.

Băștinașii localității 
cu muncitorii veniți
părțile țării, au dat Vulcanului 
o nouă viață. Vulcanul renăscut 
— acesta este numele de azi aii 
„orașului pensionarilor" de altă 
dată. Dacă încă astăzi vîrstnicii 
mai pomenesc tinerilor de ora-

Un document
In biroul luminos al ingine

rului șef al minei Vulcan este 
întinsă pe lungimea unui perete 
harta topografică a minei: su 
medenie de linii, sumedenie de 
cote încadrate în niște pătrățele.

Inginerul șef al minei, Fodor 
Arcadie. este un tînăr mai tot 
timpul frămîntat de probleme. 
S-ar putea spune și pe drept cu- 
vînt, că-i legat cu trup și sufle! 
de mina a cărei dezvoltare a ur
mărit-o din filele proiectelor și 
pînă la fiecare metru liniar de 
galerie săpată în adîncuri. A 
fost înainte miner, artificier, 
maistru, șef de sector, student, 

. inginer șî acum este inginer șef. 
Firește că în felul acesta comu
nistul Fodor Arcadie se simte 
legat de mina care i-a deschis 
și lui orizonturi noi în viață.

Celor care privesc nedumeriți 
harta le înțelege curiozitatea și 
încearcă să le explice: harta mi
nei pe care o vedeți nu e ținută 
tocmai la zi. Plimbîndu-și 
getul pe anumite porțiuni 
hărții, mîndru de sine și de 
lectivul minei, continuă să 
plice: „§i aici ne-am întins cu 
o galerie, în partea asta am des
chis noi abataje.
încă toate trecute pe hartă... e 
vina noastră. Cărbunele nostru 
cocsificabil e pîine caldiă pentru 
industria siderurgică. Pentru 
unii vizitatori este suficientă ex
plicația inginerului șef al minei. 
Ei își aminesc cele văzute în 
oraș și privesc în același timp

astăzi.
șui pensionarilor, și acest nume 
a fost golit de vechiul său Înțe
les. Zilnic se vorbește despre lu
cruri noi, despre străzi pietruite, 
asfaltate, despre electrificarea 
unor cartiere, despre noi con
strucții de locuințe moderne șl 
despre întovărășiri ale țăranilor 
din cătunele și satele mărginașe 
orașului. Pensionarii, vorbesc cu 
căldură în glas despre viața lor 
tihnită, despre hotărîrile parti
dului luate recent în plenara 
C.C. al P.M.R. din 13—14 iu
lie a. c.

Orașul renăscut Vulcan este o 
oglindă a ceea ce poate înfăptui 
OMUL stăpîn pe soarta sa.

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

nu 
șef 
mi-

pentru muzeu
harta minei. Se gîndesc că 
peste multă vreme inginerul 
va dispune scoaterea hărții
nei din biroul său. De ce ? E 
limpede : din moment ce mina 
se dezvoltă la ce ar mai folosi 
harta lui veche. Poate doar, 
pentru a fi depusă ia un muzeu 
ca să servească ca document 
saltului ce-1 fac vulcănenii zi 
zi pentru mărirea producției 
cărbune cocsificabil.

i

Că nu stnf
Lupta hotărită pe care o des

fășoară colectivul minei Vulcan 
pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
i-au fost trasate în plenara Co
mitetului raional de partid din 
27 iunie a. c., privind creșterea 
productivității muncii, lasă sa 
se 
re 
te

lasă sa 
întrevadă că în lunile viitoa- 
realizările care vor fi obținu- 
ie vor întrece pe cele actuale.

★

S1COMAȘ
miner

Moara de rambleu de ia pu țul Procop este cea mai tînără 
construcție de la mimă. Lucrările de la moară se apropie de sfîrșit.

In primul plan al clișeului se vede moara de rambleu, iar în 
planul al doilea turnul puțului Procop construit și el după redes
chiderea minei.

MARȘUL SPRE CULTURA
Arn trecut pe la clubul 

rilor din orașul Vulcan, 
bliotecară tînără, aproape copi
lă, Borza Adela pe nume, mi-a 
mărturisit încruntată marele ei 
necaz : noutățile literare și teh 
nice îi sosesc cu întîrziere. Citi
torii c trag Ia răspundere. Citi
torii — adică minerii, muncitori, 
oameni de diferite profesii din 
orașul Vulcan. Se pare că în a- 
cest fapt mărunt pentru zilele 
noastre, se oglindesc cum nu se 
poate mai limpede roadele revo
luției culturale.

Intr-adevăr puneți necazul bi
bliotecarei, comparați cererea 
imperioasă a oamenilor muncii 
pentru noutăți literare și tehni
ce, cu procentul de analfabe
tism al 'trecutului, cu cîrciumile 
și pelagra de odinioară din Vul 
can, cu cocioabele pricăjite în 
care locuiau minerii. Puneți-1 
pe Ion al lui Liviu Rebreanu 
sau pe Hie Moromete a lui Ma 
rin Preda, să se înfurie nu de 
sărăcie, nu de lipsa de pămînt 
ori pîitte, ci dte lipsa noutăților 
literare de la clubul minier și 
atunci veți avea în față tabloul 
grandios al marșului poporului 
nostru, deci și al vuicănerdlor, 
spre tezaurul culturii.

Buică Dumitru — de exemplu 
lăcătuș la atelierul minei Vulcan 
a răsfoit și citit filă cu filă zeci 
de cărți împrumutate de la bi
bliotecă. Astăzi numele lui e tre
cut în rîndul celor mai destoi
nici lăcătuși de la exploatare.

De la o vreme încoace, numă
rul celor ce calcă pragui clubu 
lui, îndreptîndu-se spre biblio 
tecă crește mereu. Nu e greu de 
explicat „fenomenul“. Zeci de 
muncitori de la mină s-au în
scris la cursul seral pentru 
școala medie: Bucea Gheorghe, 
Vaum Alexandru, Berciu Mir- 
cea, Altman Alexandru. Rapol- 
tan Victor. Ei caută material 
bibliografic, sînt printre primii 
înscriși pe lista celor ce vor să-și 
completeze studiile școlii medii.

Vulcănenilor le place și mu
zica. „Cîntînd viața e mai fru
moasă“ — spun ei adeseori 
Fanfara formată din 26 de per
soane a dat spectacole nu nu
mai pentru oamenii muncii din 
Vulcan, ci și pentru cei din Lu-- 
peni. Petroșani, Hunedoara, 
Cărbunești, Valea Sadului, Cra- 
iova...

Rapsodia sovietică,
Muntenia,
suite 
nu 
de oamenii 
can. 
can în ultimul timp 
cei. Duminica și joia 
își fac timp să audieze 
din cele două parcuri ale orașu
lui programul fanfarei. Komlodi 
Iosif, Mănescu Sfetozar, Ursa 
Ioan, Dobner Francl9c, Maghiaru

Constantin sînt numai cîțiva din 
interpreți.

Gîndiți-vă, muzica de dans, 
chiar și cea clasică în interpre 
tarea muncitorilor de la mină, 
ancelor ce răpesc adîncurilor bo
găția, cărbunele I Ei cîntă nemu 
ritoare compoziții ale muzicieni
lor clasici cu virtuozitatea unoi 
muzicieni de profesie. Nu de
geaba s-au clasat pe locul II în 
concursul formațiilor artistice de 
amatori din raionul nostru.

$i acesta este un fapt obiș
nuit pentru zilele noastre. Dar 
din asemenea fapte obișnuite se 
întrupează tot ceea ce pînă nu 
de mult era neobișnuit la Vul
can și în toată țara noastră : 
setea de cultură a oamenilor.

...Kotsis-baci a învățat carte 
la 58 ani. El a început să înțe
leagă buchiile odată cu nepotul’ 
săli Pișta care a promovat în 
clasa lîî-a. Poate citi singur 
ziarul.

Scriind aceasta îmi amintesc 
de o povestire a unui autor so
vietic pe care am citit-o mai de 
mult. JJn președinte al unui so
viet sătesc a găsit —- printre di
verse documente — o circulară 
prin care era solicitat să arate 
ce măsuri a luat pentru a învăța 
carte pe unii analfabeți din co- 

1 său ? 
n mult 
poi.iit în- 
început a 
dintre cef 

ai satului, 
discuție mai 

numai cu- 
dar șî al 
scrise de

mună. Analfabeti în sati'1 
Președintele a rămas 
decît mirat. Totuși a. 
vestigațiile. Pentru 
chemat la el pe unul 
mai bătrîni locuitori 
dar acesta, într-o 
lungă se dovedi nu 
noscător al buchiilor 
numeroaselor poeme 
Pușkin, Lermontov...

Președintele gîndd 
unde or fi analfabetii ? își arun
că din nou privirea pe circulară 
și se dumiri : ea avea o vechime 
de aproximativ 15 .ani și se ră
tăcise întîmplător printre docu
mentele proaspete...

De sigur că și la Vulcani Ia 
fel s-ar fi întîmplat. Aceasta 
pentru că din fapte obișnuite se 
zămislește victoria revoluției cul
turale. Și în aceste far; 
nuite zărim 
spre porțile 
culturii.

nedumerit:

obiș- 
marșul celoi simpli 

larg deschise ale

Arii din 
Buciumul Carpaților, 

dansuri 
au fost 

i muncii 
S-a încetățenit 

în ultimul

de 
odată

maghiare, 
audiate 

din Vul- 
la Vuli- 
un obi- 
oameniî 

într-unul

-------- —= ► ♦ ♦ ♦ —........ =------

Ei își amintesc de trecut
bucătărie avea

Noi eram de 
3—4 cortelași. 
ca heringii în 
apucat să-mi

O cameră și o 
locuința noastră, 
toti 11- Aveam 
Stăm în cameră 
conserve. N-am 
plătesc pîinea odată. O plăteam 
în rate.

§T. MIHAI
pensionar

copiii să mă-

soarta altor 
blam numai 
haină. Cămașe 
bila din casă ?... a 
de mine din tăișul • 
fost la Baia Mare. 
Turzii, la Cîmpenî în 
lucru, dar peste tot 
șomeri.

La bătrînețe eu și 
ne-am făcut o casă

P.

sute de ortaci. Uin- 
cu guler cusut la 

nu aveam- Mo- 
fost făcută 
securii. Am 
la Cîmpia 

i căutare de 
am găsit

Tmi obișnuisem
mnce numai de două ori pe zi.
Sos de mărar, urzici, cafea 
gă, zeamă de chimin. Eu și 

‘bătu! mîncam odată pe zi.
Venea vremea școlii. fn 

iembrie și decembrie, copiii 
erau încă desculți.

Azi sîtil denutată
ELEONÓRA

soție de

Iun- 
băr-

no
mei

IaDin 1928 m-au 
mină pentru că 
gura“. 18 ani încheiati am fost 
șomer. Soarta mea a fort =•*

dîscontat de 
mi-a „umblat

★

baba mea 
nouă. 

GYAPYAS 
pensionar

EXPRESIE

Din 13 copii cîți am fost la pă
rinți mai trăim 4. Beteșugurile 
și mizeria mi-a băgați rfnd pe 
rînd în pămînt frați și

Am si eu un fecior și 
îmi aduc aminte că 
mi-a zis într-o zi pe 
Cînd era în clasa 11-a :

— Tată eu nu mă mai duc la 
scoală. Copiii de domni mă bat
jocoresc că ești miner... Acu bă
iatul meu e căpitan în armată.

L. NIC$A 
miner

surori. 
o fată, 

feciorel 
vremea

La mina Vulcan producția de 
rapid. Sporirea producției a nece 
stalului, instalații noi au fost 
fracției cărbunelui.

Din Uniunea Sovietică au 
fracție cu o mare capacitate de 
Noiembrie“ și la pufni 11, grăită 
șini de încărcat electrice și pneu 
pompe centrifugale, lămpi de mi 
Ajutorul dezinteresat a! poporului 
colectivului minei Vulcan.

Muncitorii de la această mină 
ajutor și consideră, pe bună dre> 
teniei de neclintit care leagă~po

IN CLIȘEU : Tamburul mași 
N.K.M.Z. pusă în funcțiune în 
a minei.



ÁGUL ROȘU

MĂRTURIE
A MARILOR líi locul celor

96 de cîrcmmi
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C E I DE IM I I N E

fama, jwűfáauHfM*
1 Clădirea în care se află insta

lată „Librăria noastră" din o- 
rașul Vulcan, se pare să fie cu 
totul improprie. Spațiul pare a 
fi prea micuț și în rafturi căr- 

i iile și rechizitele școlare fac bu- 
• nă vecinătate eu ursuleți de pluș 

și cățeluși de mucava.
Vînzătorul, încearcă să lămu

rească cumpărătorii că acesta 
ar fi „localul provizoriu a libră
riei“.

...Ușa s-a deschis brusc. Un

ful raionului ue montaje a mi
nei. Tînărul participă zilnic la 
pregătirea ce se face la Institu
tul de mine din Petroșani do
rind să-i calce pragul în noul 
an dc învătămînt

Are de gînd să termine insti
tutul pentru a se specializa în 
meseria pe care și-a ales-o. Ne
sățios a început să răsfoiască 
cîteva clipe volumul de poezii. 
„Ai noștri tineri la Paris în
vață / La gît cravata» cum se

Tînărul tehnician Kadaș Ernest manifestă multă străduință 
pentru învățătură. Cunoștințele dobîndite din studiul unor ma
nuale tehnice, îi sînt de folos în activitatea sa la mină. Iaită-1 as- 
cultind și urmărind cu atenție funcționarea generatorului de la un 
compresor tip „Reșița" de 45 m. c.

leagă, nodul / Și apoi ei vini de 
fericesc norodul / Cu chipul lor 
isteț de oaie creață“. Cît amar 
.răzbate în versurile acestea, cum 
vorbea Eminescu despre acei ti
neri filfizoni, feciori de bani 
gata care „Vorbesc pe nas, ca 
saltimbaci se strîmbă: / Stîlpii 
de bordel, de crîșme, cafene
le/Și viața lor nu și-o muncesc 
— și-o plimbă“ — a citit el.

Privindu-1 cum citește, vîn
zătorul a gîndit atunci. 
Iată, despre astfel de tineri pot 
scrie poeții din zilele noastre : 
despre cei care fac azi studii 
superioare ori învață la școala 
medie ca și Kadaș muncind în 
același timp în mine, fabrici, u- 
zine, pe ogoare. Kadaș Emest, 
Ecard loan, Albescu Dumitru, 
Butaru Miron și alți tineri din 
Vulcan ca și atîția alții, muncesc 
și studiază. Nu-și „plimbă" via
ța — ei și-o trăiesc.

compresor tip „Reșița" de 45 m. 
tînăr a intrat înlăuntru. Și-a 
șters fața cu o batistă. „Bună 
ziua“ — a rostit el în cele din 
urmă.. Era un băietan cu o fată 
rotundă, plină. Ocliii-i ascunși 
sub niște gene lungi și catifelate, 
îl făceau simpatic. A întrebat : 
„Poeziile au sosit ?“ Desigur 
nu se interesa pentru prima oară 
de ifcle, fiindcă vînzătorul — fără 
a-i cere lămuriri i-a întins un 
volum de Eminescu. Cine era 
acest tînăr care se grăbea să-și 
procure o carte ? Poate un stu
dent 
unei
das
Unde

>ate un absolvent ai vre 
oii medii, cine știe? Ka 

Ernest — s-a prezentai 
lucrează ? La mină. E șe

PRIETENIEI

înainte de închiderea minei, 
în Vulcan existau 96 de cîrciu- 
mi. Circiumi erau destule, dar 
locuințe confortabile pentru cei 
ce trudeau din greu, ba. Eraut 
și oameni vrednici de muncă 
care purtau în buzunare certi
ficate de cerșetor primite de la 
primărie.

In anul 1952 au fost începute 
la Vulctm primele lucrări de or
ganizare a construcțiilor. Au 
fost demolate 25 de case vechi, 
igrasioase și în locul lor s-au 
construit 14 blocuri cu 588 apar
tamente și 3 cămine cu 450 lo- J 
curl. Pentru construirea noilor blo- ț 
curi pentru construirea caselor în i 
șir de la „MorișOara” precum J 
și pentru alte lucrări edilitare ț 
statul nost iu a învestit la Vul- j 
Can peste 70.000.000 lei. |

Constructorii
acum o intensă 
predat în acest 
altor muncitori, 
gineri 72 apartamente 
ca pînă la 23 August să mai 
predșa alte 44 apartamente. La 
blocul Ci 1 lucrările avansează 
tot mai mult. 'Se preconizează ca 
in cinstea zilei de 23 August la

♦ ’ acest bloc să fie predate și în-
căperile destinate pentru maga-

♦ zine; o alimentară, un magazin 
î de produse industriale, o fero-
♦ chimică șt un centru de distri
ct buire a plinii. Toate acestea se
♦ construiesc în locul vechilor cîr-i i
i ciumi, spre binele celor care 
i încânte au fost cerșetori, a fiilor 
; acestora astăzi oameni vrednici 
ț ce-și pun puterile și priceperea 
? lor în slujba luptei pentru cons- 
ț truirea societății socialiste.
» întregul Vulcan este Străbătut 
t azi de suflul vieții noi. Totul 
i este pus tn slujba omului, a 
Î celor mulți, a celor care în tre- 
j cut erau siliți să-și trăiască Via- 
t ța amară In bordeie, a celor ca- 
ș re în trecut 
i amarul în 
j — semn al 
ț moșierimii.
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desfășoară 
activitate. Ei 
an minerilor
tehnicieni și in- 

urmînd

si
au
șt

munceau să-și înece 
cele 96 de circiumi 
binefacerii burghezo-

Se înșeală cei ce cred că la 
comitetul sindical al minei Vul
can vin cu diferite treburi numai 
OMneni vîrstnici. Zilnic pot fi tn- 
tîlniți în biioul președintelui ori 
la secretara tehnică și un alt soi 
de vizitatori, dintre . cri mici. Ce 
caută ei Ia mină ? Au venit cu 
treburi.

puns ea în cele din urmă
— Toate ați venit pentru ace

lași lucru v
— Daaaa !... au răspuns feti

țele într-un gfas ca un cîrd de 
gîscuiițe.

— Ei atunci veniți în birou să 
vedem ce-i de tăcut...

Un autobus sta după pasageri.

Plecați voi acum la tabără, dar nu-i nimic că eu rămîn acasă
— se pare să gîndească Nfcușor în timp ce-și ia rămas bun de 
la prietenii de pe stradă. Nu am numai un an șl jumătate dar... nu 

rîndul să plec în tabără pe cînd

irbune a crescut într-un ritm 
it investiții mari din partea 
ntale pentru mecanizarea ex-

>it la Vuican 3 mașini de ex- 
ansport, montate la puțul „7 

mașină de forat suitori, ma- 
itice, perforatoare electrice, 

cu acumulatori și cîte altele, 
ivietic a fost de un mare preț
nt recunoscători pentru acest 
ite, că el este o expresie a prie- 
ruF nostru de cel sovietic.

de extracție sovietice de tip 
St an la puțul „7 Noiembrie'1

■e-e-ee

deznădăjduiesc. îmi vine și mie 
voi fi mai mare...

Pe copiii muncitorilor din Vul
can, perioada de vacanță nu i-a 
lăsat fără preocupări. Fiecare 
gîndește în fel și chip unde ar fi 
mai plăcut să-și petreacă vacan
ța : Ia mare, la munte, la Peșteana, 
Dobra sau în alte tabere pentru 
pionieri și școlari din țară. Gum 
la comitetul sindical al minei «e 
pot primi informații, copiii vin 
să se informeze, să întrebe de bi
lete, de data plecării, de perioada 
cît vor sta în tabere, trag cu ure
chea și pe ui mă se pregătesc fe 
brii.

Deunăzi a trecut ne la comite
tul sindical eleva Na»v luliana, 
fiică de miner de la Vulcan.

— Alai aveți bilete pentru ta
băra de >a Peșteana ? — a îrf* 
trebat ea pe secretarul comitetului 
sindical.

Secretarul i-a răspuns zîmbind. 
spunîndu-i că mai au destule bi
lete. luliana s-a îmbujorat de bu
curie.

Intr-o alta zi, la comitetul sin
dical au venit mai multe fetițe. 
Pe semne că au fost puse la cu
rent de luliana despre bilețel- ce 
așteaptă să însoțească copiii în 
tabere. Făceau gălăgie pe corido
rul birourilor minei. Discutau vo
ioase cu voci ascuțite ca de pă
sărele. Numai o fetiță blondă, cu 
cozi, prinse cu o fundă roșie, cu 
ochi verzui tăcea.

— Pe cine aștepți fetițo ? — 
o întreabă secretarii' sindicatului 
care tocmai trecea pe acolo.

Fetița la privit nițeluși mirată. 
Nu-1 cunoștea pe cetățeanul care 
o întreba pe cine așteaptă.

— Nu aștept pe nimeni. Am ve
nit dună un bilet la tabără a răs

Pasagerii ni? s-au lăsat prea mult 
așteptați. Erau oameni „mici" cei 
întîlniți nu de multă vreme la 
comitetul sindical al minei.

— Gata îmbarcarea I — le spu
se tuturor învățătoarea Pascu ea- 
re-i însoțea.

In autobus a urcat și Nagy 
luliana. După ea și-au ocupat 
locurile la geam și alți elevi prin
tre care Heiușî Maria, Jurca Olga, 
Rîpa Carol, Pîrvu Gabriela, Kiss 
Elisabeta,. Koyacs Andrei. Peter 
Elisabeta. De toți erau 39. Des
tinația ? Tabăra de piuneri și șco
lari din Peșteana. Numai de cîteva 
zik s a i înapoiat de la această 
tabără 30 de copii. Și-au petrecut 
în mod plăcut o parte din vacan
ță. Vor mai pleca și alții de acum 
încolo, la Peșteana, la mare.

Motorul autobusului a fost pus 
în mișcare. Șoferul Roibu parcă 
înadins nu se încumeta să por
nească Ia drum. Ea geam copiii 
își salutau părinții, prietenii pe 
toți cei ce au venit să-i conducă. 
De la geamul blocurilor, mai mul
te mame fluturau în mîini mara
me.

Numai undeva într-un aparta
ment plîngea un copilaș.^ Era tare 
supărăcios și făcea multă gălăgie. 
Țipetele lui se auzeau pînă în 
stradă. O soră sau un frate de 
al lui. din cei ce plecau, l-a su
părat lăsîndu-1 singur cu părinții. 
Cîțiva din copiii din mașină am 
2indu-l au început să zîmbeâscă 
ca și cînd i-ar fi spus :

— Nu-i nimic. Țină. Țină cu 
nădejde, înceafcă-ți puterlU. Mai 
ai puțin pînă cînd vei fi mare ca 
noi și atunci vei pleca și tu în ta
bără...

Prin graiul cîtorva cifre
iar alți 18 mineri, tehnicieni și 
ingineri din cei mai vrednici ce-i 
are mina Vulcan sînt decorați cu 
Ordinul Muncii. Printre aceștia 
sînt și comuniștii Golgoț Garol, 
Potoczky Wilhelm și alții.

• Peste puțin timp va începe 
fa Vulcan demolarea unor clădiri 
vechi de pe strada Ghețarilor. In 
locul lor este preconizată construi
rea unor blocuri care vor totaliza 
120 de noi apartamente.

• Din luna aprilie a anului 
1955 și pînă acum s-a acordat 
minerilor, tehnicienilor și ingine
rilor de la rhina Vulcan sub for
ma de întprumuiuri de stat pen
tru construirea de locuințe indivi
duale suma de 708.000 lei.

• In anii' 1938, toată populația 
Vulcanului era deservită de un 
singur medic. In prezent oamenii 
munciii din acest oraș sínt de
serviți de 38 de medici.

• Mirterii, tehnicienii și ingi
nerii de ia mina Vulcan sínt pe 
deplin eonștienți de faptul că 
realizarea d>- economii cit mai 
mari la prețui de cost a> cărbu
nelui înseamnă creșterea bunăstă
rii lor. In semestrul I al acestui 
an ei au realizat pe între igr mină 
o economie dc 672.000 lei. Numai 
în trimestrul II al anului curent 
prețul de cost pe tona de cărbune 
a fost redus cu 1,42 lei.

• Sectorul IV, al minei Vulcan 
este deocamdată cel m>i 
la această exploatare. Cu 
acestea economiile realizate 
colectivul întregului sector ne 
mestrul I sínt de 366.000 
adică ele reprezintă mai mult 
jumătatea economiei realizate 
întreaga miră.

• Munca dc miner se bucură 
de o prețuire binemeritată din 
partea întregului popor. Ca dova
dă la mina Vulcan 83 mineri 
muncitori, tehnicieni și ingineri 
sínt decorați cu Medalia Muncii,

mi; de 
toate 

de 
se- 
leî 
de 
pe

Aceasta este casa în care teh
nicianul Golgoț Carol a văzut 
pentru prima dată lumina zilei.

Multe piei au tras capitaliștii de pe noi. 
îmi aduc aminte că lucram de la 6 dimineața 
pînă la 6 seara la betonarea galeriilor. Cînd 
era toamnă nu mai vedeam lumina zilei. Intram 
și ieșeam noaptea. Tatăl meu lucra și el la lucrări 
grelez la focuri. Din familie, eram patru care 
lucram la baie dar n=am fost în stare să ne 
facem o casă. Acum am o vilă...

C. GOLGOȚ 
tehnician

Se pare că tovarășul Golgoț nu este lipsit de modestie cînd 
spune că acum are o... vilă.



S-a deschis ia Moscova 
pentru public Expoziția 

naționala americană
MOSCOVA 27 (Agerpres) 

TASS anunță :
La 25 iulie, Expoziția națională 

americană de la Moscova s-a des
chis pentru public. La intrarea în 
expoziție fluturau drapelele de 
stat ale S.U.A. și U.R.S.S.

Este pentru prima oară că în 
U.R.S.S. se organizează o expo
ziție americană de proporții atît 
de mari. De aceea ea stîrnește 
un interes considerabil în rîniu- 
rile vizitatorilor.

In prima zi Expoziția națională 
americană de la Moscova a fost 
vizitată de cîteva zeci de mii de 
persoane.

Ministrul de Externe 
pe inițiatorii suedezi ai campaniei împotriva 
vizitei lui N.S. Hrușcrov în *ările scandinave

ai Suediei critică

Af aceri- 
a critb- 
suedezi 
vizitei 

încercă-

STOCKHOLM 27 (Agerpres). 
TASS anunță :

Luînd cuvîntul la posturile de 
radio, Unden, ministrul 
lor Externe al Suediei, 
cat aspru pe inițiatorii 
ai campaniei împotriva 
sovietice și a demascat 
rile pe care le întreprind aceștia 
în prezent pentru a se eschiva 
de răspundere și pentru a căuta 
alte motive ale anulării vizitei 
sovietice decît cele expuse în 
nota sovietică.

Guvernul suedez a declarat 
Unden, speră că vizita atît din 
punct de vedere al programului 
cît și din celelalte puncte de ve
dere. se va desfășura în așa fel. 
încît să ducă la noi contacte și 
să contribuie la îmbunătățirea

1

i Convorbirea lui N. S. Hrușciov I 
cu Richard Nixon

MOSCOVA 27 (Agerpres). — 
bTASS anunță:

Richard Nixon, vicepreședin- 
tele Statelor Unite ale America 

. si soția și-au petrecut duminica 
fia vife guvernamentală de lîngă 
«Moscova. Ei au fost oaspeți lui 
"N. S. Hrușciov, președintele 
’Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și soției sate.

Intre N. S. Hrușciov și Nixon 
a avut loc o convorbire sinceră 
și foarte animată, în 
reia au fost atinse 
discutate în prezent 
rinta de la Geneva 

timpul că- 
probtemele 
la Gonfe- 

a miniștri

continuă a relațiilor tradiționale 
de prietenie dintre cele două 
țări ale noastre. Totodată se- 
prevede un schimb dte păreri 
asupra situației politice gene
rate, cît și asupra diferitelor 
probleme referitoare la relațiile 
suedezo-ruse. Presupunem că tra
tativele își vor găsi reflectarea 
într-un comunicat așa cum s-a 
mai întîmplat anterior. Evidentf 
că nu contăm pe soluții imedia
te, în urma tratativelor. Cu si
guranță că nici guvernul sovie
tic nu conta pe aceasta. Dar, a- 
cest lucru nu înseamnă că con
vorbirile nu puteau să fie valo
roase. Unden a subliniat că gu
vernul suedez și-a exprimat 
profundul regret în legătură cu 
faptul că în prezent vizita a fost* 
amînată.

lor Afacerilor Externe, precum 
și problemele relațiilor sovieto 
americane.

Din partea sovietică împreună 
cu N. S. H-rușciov la convorbire-, 
au participat: F. R. Kozlov,i 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., A. I. 
Mikoian, prim-vicepreședinte ah 
Consiliului de Miniștri alf 
U.R.S.S., F. Kuznețov, prim-adl- 
iunct al ministrului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.. 0. R. Ju- 
kov, președintele Comitetului de* 
Stat pentru legăturile culturalei 
cu tarile străine.

Di-n partea americanilor. îm
preună cu R. Nixon, la convor
bire au participat: dr. Mslton 
Eisenhower si Lewellyn Thomp- 
son. ambasadorul S.UiA. în 
U.R.S.S

— = ★ = —
¿Partidul Comunist din Japonia 

sprijină 
pentru

apropiata Conferință 
interzicerea armei 
nucleare

27 (Agerpres).TOKIO
La Tokio a avut loc o Confe- 

-rință de presă în cadrul căreia 
"Nosaka, președintele Partidului 
1 Comunist din Japonia, a decla
rat că partidul comunist sprijină 
apropiata Conferință internațio
nală pentru interzicerea armei 
nucleare. Nosaka a condamnat 
campania deșănțată desfășurată 
de cercurile reacționare din 
țară în scopul slăbirii mișcării 
pentru interzicerea armei nucleare 
și a împiedicării conferinței de a 
discuta problema revizuirii „tra
tatului de securitate” japono-am°- 
rican, care are o legătură directă 
cu problema înarmării atomice a 
Japoniei.

¡V

Faza
campionatului republican

de tenis

VI-ENA 27. Corespondentul 
special al Agerpres transmite;

La 26 iulie s-a deschis la 
VieHa, pe „Wiener stadion“, în- 
tr-uh cadru festiv cel (te-al 
Vil-tea Festival Mondial al Ti 
neretului și Studenților. Zeci de 
mii de tineri din aproape 120 de 
țări au sosit la Viena transfor- 
mînd Viena pentru cîtva timp 
tatr-o capitală a tineretului lu
mii, acest minunat oraș al lui 
Haydin, Mozar.t, Bethoven și 
Schubert. Astăzi pe malurile 
Dunării albastre se aud graiuri 
diri toate căiturile pămirrtuhti, 
cuvinte rostite de tineri și tine
re de diferite naționalități care, 
în ciuda uneltirilor dușmanilor 
festivalului, au venit aici pentru 
a confirma odată mai mult tra
diționala prietenie internațională 
a tineretului, prietenie a cărei 
jaloane au fost pase succesiv la 
Praga, Budapesta, Berlin, Bu
curești, Varșovia, Moscova. Solii 
tineretului lumii s-au întîlnit pen- 
tru a șaptea oară, de astă dată 
înir -una din capitalele Occiden 
tutui, ar.ătînd astfel că spiritul 
festivalului a prins rădăcini în 
toate colțurile lumii și a căpă
tai o semnificație universală, 
atotcuprinzătoare. Ei s-au întîl
nit pentru a se cunoaște și mai 
bine unii pe alții, pentru a dez
bate problemele ce-i interesează, 
pentru a participa la competi
țiile sportive și cele artistice, și 
ceea ce este cel mai important, 
pentru a întări și mai mult le
găturile frățești, de prietenie în
tre tinerii din toate țările, ori
care ar fi culoarea pielii" lor, ori 
care ar fi credința lor religioa
să, ori care ar fi vederile lor.

...Duminică după-amiază, la 
ora 16, din fața sediului Comi
tetului internațional al festiva-

a

alei um- 
pus în 
a parti-

lului, de-a lungul largii 
brite a Praterului, s-a 
mișcare prima coloană 
cipanților la festival, deschizînd 
procesiunea festivă ce se îndrep
ta spre „Wiener Stadion“.

...Coloana principală se apro
pie de porțile stadionului cer 
trai din Viena, care în aceslc- 
eiipe seamănă cu un uriaș stu- 
par oval, multicolor, ce se cu 
tremură de aplauzele celor v»- 
nîți să-i salute pe tinerii partl 
cipanți la această grandioas.' 
întîlnire.

...Se aud cele șapte bătăi ale 
orologiului ce simbolizează în 
eeperea festivalului. Motocicliști 
cu drapele multicolore, încon 
foară stadionul în susetele fat> 
farelor ce anunță inaugurarea 
celui de-al VTl-lea Festival Mon 
dial al Tineretului și Studenți 
lor. Apare un grup de tineri ca
re poartă uriașa emblemă a Tes 
rivalului. Ei stat urmați de ste
garii cu stindarde de un alb 
imaculat ale festivalului și stea
gurile naționale ale delegațiilor 
participante la fesfâval. Delega
țiile sînt puternic și îndelung a- 
plaud-ate. Se scandează „freund- 
schaft“ — prietenie.

Iată-i pe veselii braziitenî 1 
argentinieni care, acompaniinc 
se cu chitarele, îșî cîntă cînte- 
cele lor naționale, pe scoțienii 
ce mărșăluiesc în tradiționalele 
lor fuste în sunetele cimpoaielor. 
Trec italienii în adiționalele 
costume ce se poartă la serbă
rile lor populare, cubanezii cu 
pălăriile făcute din trestie de 
zahăr, din care nu puțini încă 
feri au luptat cu vitejie în ar
mata revoluționară a țării lor.

Ovații tumultoase salută a- 
pariția delegației tineretului so
vietic. „Pace „Prietenie I", 
„Moscova !“ — li se strigă din 

tribune tinerilor sovietici care 
poartă flori și steaguri multico
lore, machete ale „Sputnicului** 
Ii si monumentul închinat sa- 
vanților și tehnicienilor sovie- r' 
tici creatori ai primei planete 
artificiale.

V///

Meciuri amicale înaintea începerii 
campionatului

Timpul scurt care a mai ră
mas pînă la reînceperea cam
pionatului categoriei A la fotbal 
este folosit din plin de cele două 
echipe din Valea Jiului, care vor 
evolua în această întrecere — Mi
nerul Lupeni și Jiul Petroșani. 
Duminică ambele formații au 
susținut meciuri amicale — pri
ma la Vulcan în compania for
mației locale Minerul, iar a doua 
la Petroșani cu Parîngul Lonea. 
Fotbaliștii lupeneni au prezen
tat formația cunoscută de spec
tatori din campionatul trecut și 
au învins cu 3—1.

La Petroșani echipa Jiul a fo
losit 5 jucători noi, care în par
te au satisfăcut așteptările pu
blicului. In primul rînd trebuie 
spus că Manea, care a jucat în 
postul de extremă dreapta l-a 
înlocuit cu succes pe Toth, fiind 
de multe ori aplaudat de public, 
atît pentru elanul cu care a ju
cat cît și pentru 
pusă la punct, 
mai fost folosiți 
tul lui Romoșan, 
lea mitan Gheorghe 
post. Panait a fost 
Tîlvescu, iar Deleanu 
Avînd în vedere că 
J’ului nu a fost o > 
-a pună prea multe i 
parării 
mintiți 
știu. In 
mtarea

tehnica lui bine 
In apărare au 
Markos în pos- 
apoi în al doi- 

pe același 
înlocuit cu 

i cu Crișam. 
adversarul 

echipă care 
probleme a- 
iucătorii a- 
să .arate ce

Jiului, nici 
nu au putut 
meciul de duminică îna- 
Jiului a fost aplaudată

pentru jocul său frumos. S-au 
evidențiat îndeosebi Crăciun și 
Cozmoc. Spectatorii au apreciat 
numeroase faze, din care 8 s-au 
soldat cu goluri, majoritatea din 
șuturi clare, puternice. Lonea, 
deși a reușit să înscrie doar un 
singur gol, folosind 4 juniori, a 
dovedit totuși că este o echipă 
bună, avînd în vedere campio
natul activează (re
gional).

putini spectatori. Cum să le vină 
organizați ?

număr 
de mare 

așteptat în

vina 
nu-s...

Duminică 
meciul de fotbal 
Jiul — Parîngul 
Lonea spectatorii 
veniți în 
destul 
au 
fața porților în
chise ale stadio
nului aproape 
două ore. Orga
nizatorii asocia
ției sportive Jiul 
au motivat a- 
ceastă lipsă dte 
organizare, prin... 
„întîrzierea ca
sierului“.

Organizatorii 
întîlnirilor de . 
fotbal din cadrul 
acestei asociații 
„se frămînta“ 
deseori să desco- i 
pere cauzele ca

re fac ca la stadion 
dacă nici organizatorii

o 4

Știri (Un lumea 
fotbalului

• Duminică Ia Novisad iot în 
cadrul „Cupei Europei Centrale“ 
s-au întîlnit echipele Voevodina 
din localitate și M.T.K. Budai- 
pesta. Jocul a luat sfîrșit cu un 
scor alb. Intrucît în primul joc 
echipa M.T.K. a învins cu 2—1. 
ea s-a calificat pentru finală.

• La Cluj echipa locală Ști
ința a întîlnit duminică într-un 
joc amical formația maghiară 
V.T.K. Dioșgyor. Victoria a re
venit oaspeților cu scorul de 
4—2.

Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat pe terenurile Asociației 
sportive „Jiul“ din Petroșani 
campionatul republican de tenis 
pe echipe, faza regională. Au 
participat echipele Asociației 
sportive Jiul și Asociației spor
tive U. M. Cugir. S-au disputat 
în total 19 întîlniri de simplu 
bărbați, simplu femei, dublu și 
mixt. Rezultat final 15—4 în fa
voarea echipei Jiul Petroșani.

Prin această victorie, echipa 
de tenis Jiul Petroșani, a deve
nit campioana regională, în faza 
de zonă, urmînd a se întîlni cu 
campioanele regiunilor Craiova 
și Timișoara.

Federația romînă de tenis or
ganizează în cinstea Zilei mine
rului, pe terenul Jiul din Petro
șani, o întîlnire internațională 
de tenis, la care vor lua parte 
cei mai buni jucători din R.P.R. 
și o echipă din R. P. Chineză.

GH. GLISICI 
corespondent

NATAȚTE

Faza raională 
a spartachiadei de vară

Ștrandul din Petrila a găz
duit duminică dimineața faza 
raională a spartachiadei de vară 
la natatie.

Înotătorii din toate categoriile 
s-au întrecut la proba de 100 
metri liber, lată rezultatele ob
ținute: băieți, categoria 14—16 
ani: 1. Oană Al. (Minerul Pe- 
trila); 2. Klementz Petru (Mi
nerul Petrila); 3. Grafu Anton 
(Paroșeni); băieți peste 18 ani : 
1. Budai Ioan (Paroșeni); 2. 
Lopși Ștefan (Parîngul Lonea); 
3. Ciocîrlan Eugen (Voința Pe
troșani); fete, peste 18 ani: 1. 
Ungureanu Maria (Minerul Pe
trila); 2. Andi Elisabeta (Mine
rul Petrila); 3. Ionescu Uca (Vo
ința Petroșani).

PROGRAM OE RABW J
29 iulie

PROGRAMUL I. 7,15 Cînteae, 
8,00 Din presa de astăzi, 8,30 
Muzică, 9,00 Valsuri, 9,30 
„Vreau să știu“, 10,00 Concert 
de muzică din opere, 11,03 Mari 
orchestre de muzică populară 
romînească, 11,33 Muzică de es
tradă, 12,00 Cîntece despre mi
neri și otelari, 12,35 Muzică 
din operete, 13,05 Folclorul în 
creația marilor compozitori, 
14,00 Mozaic muzical, 15,10 Pro
gram muzical dedicat fruntași
lor în producție din industrie și 
agricultură, 16,15 Vorbește Mos
cova 1 17,25 Soliști și orchestre 
de. muzică ușoară, 18,00 In sluj
ba patriei, 18,30 „Compozitorii 
noștri cîntă lupta poporului 
pentru libertate“, 19,20 Concert 
pentru iubitorii muzicii populare 
romînești, 20,35 Interpret! ro- > 
mini de muzică ușoară, 21,00 
Școala și viafa, 22,00 R-adiojur- 
nal, buletin meteorologic și 
sport, 22,30 Muzică corală romî
nească. PROGRAMUL II. 14,07 
Jocuri populare romînești, 15,00 
Concert de estradă, 16,30 Ti
neri interpreti romîni de muzică 
vocală, 17,00 Muzică ușoară, 
17,35 „Fruntași ai scenei romî
nești de operă“. 18,05 Concert 
din muzica popoarelor, 19,00 
Muzică ușoară, 19,30 Teatru la 
microfon: „In Valea cucului" 
Comedie de Mihai Beniuc, 21,15 
Valsuri vieneze de Lanner, 21,45 
„Compozitorii întîmpină cu noi 
creații ziua marii sărbători".

-----O-----
CINFMATOGRAFE

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Trapez; AL. SAHIA: 
Ivan cel Groaznic; LONEA; 
Lupta nu s-a sfîrșit încă; PE
TRILA ; Vraja dragostei; LU- 
PENI : In întîmpinarea fericirii; 
BĂRBĂTENI : Urme în noapte; 
URICANI : Jucătorul de loterie.

^DAGȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșaai, Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel.: interurban Tiparul: „6 August Poligrafie


