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Contractul colectiv în acțiune

La mina Lonea, angajamentele 
sînt reciproc respectate
din sarcinile de bază 
caracter permanent ce 

în fața comitetelor stn-

Minerii schimbului condus de Cîrdel Mihai din brigada 
frontaiistului Ghioancă Sabin de la mina Lupeni s-au întîlnit 
cu maistrul miner Magherău Constantin care, precum se vede și 
în clișeul alăturat, le dă indicații 
frontal.

asupra organizării muncii in

Șeful de brigadă
In urmă cu aproape un an, 

la autobaza I.R.T.A. din Petro
șani s-a angajat un șofer 
nou, tovarășul Pop Aurel.’ Au 
trecut doar cîteva luni de la 
venirea lui la I.R.T.A. Petro
șani și de atunci el a fost pre
zent unde era mai greu.

Datorită calităților sale de 
bun organizator al muncii, șl 
rezultatelor frumoase obținute 
lună de lună, conducerea au
tobazei l-a numai șef de bri
gadă.

Brigada pe care o conduce 
comunistul Pop Aurel este me
reu fruntașă în producție.

Comunistul Pop Aurel este 
unul din inițiatorii utilizării 
remorcilor la transport, iniția
tivă ce aduce frumoase reali
zări atît pentru autobază, cît 
și pentru întreprinderile bene
ficiare.

I. CRIȘAN 
corespondent

Confruntare
. I Mi-am amintit de un lucru', 

> tocmai acum, cînd studenții sînt- 
'rin plină sesiune, de sfîrșit de an-,

I ...Doi ani a fost maistru miner,' 
șase ani prim-maistru miner. Si"!

! • rena îl deștepta înaintea cocoșilc, 
din colonie. Oamenii, mina, a-,

1 dineurile ei il chemau- Și acum 
; il deșteaptă sirena. La ora 6. C,u\ 
1 trenul de 7 pleacă spre Petro 1 
, șani. Deși ora deșteptării e alta.
' Pranț. Nicolae nu muncește mal 
I puțin de cit altădată.

■ J Un fost miner, maistru miner; 
! I este astăzi student. Și ca el sute,

: mii. Fapt obișnuit pentru noi, ca 
! > muncitorii să pășească spre por- 
•' țile larg deschise ale institutelor 
■! superioare de învățămînt.

Înainte străbătea galeriile
! nei cu pași vioi, obișnuiți 

mina. Acum străbate aceleași
.! muri cu ochii minții.
,1 L-am întîlnit zilele 

îmbujorat. Luase cu bine
I men. Mi-au venit atunci 

cîteva rînduri dintr-un
tuiblicat în revista „Timpuri noi ‘ 
de către remarcabilul publicist

! francez Andre Wurmser. „In uni-, 
versitățile franceze1' — scria el —, 
la 91 de progenituri burgheze re-\ 
vin trei fii de muncitori".

Așa arată eticheta civilizației; 
democrației și egalității din Fran
ța-

' Și în timp ce primăvara zilelor 
noastre pătrunde prin multe fe-, 
restre spre inima lui Franț și a, 
altora ca el, te gîndești pe bună 
dreptate: cită deosebire în viața 
și destinele oamenilor. Nu tre
buiesc argumente. Ele sînt de pri
sos. Faptele se confruntă.

c. M. !

------ =------

Succese ale minerilor 
in prima decadă a lunii iunie

I
mai frumoase realizări se numără 
cele conduse de Nicolae loan, 
Cîrciumaru Victor, Poloboc Cons
tantin și Uliu Gheorghe.

Toate sectoarele 
peste plan

adîncul minei Vulcan munca

și II. Printre brigăzile cu cele

mi-', 
cu 

dru-

acestea, 
un exa- 
în gînd 

articol

In 
decurge tot mai spornic. In această 
lună, minerii de aici au condiții 
să-și depășească cu mult sarcinile 
de plan. Acest lucru este confirmat 
și de rezultatele obținute pînă in 
prezent. In perioada 1—10 iuinie, 
planul de producție pe mină a fost 
depășit cu 1.518 tone de cărbune.

Cele mai frumoase rezultate 
le-au dobîndit minerii: din sectarul 
IV, cate au un plus de 663 tone 
de cărbune. De aici se remarcă 
brigăzile conduse de Costea loan 
și Tucaciuc Mihai, care muncind 
cu randamente mai mari de cît cele 
planificate cu peste o tonă de căr
bune pe post, au extras în plus 
de plan 311 și respectiv 237 de 
tone de cărbune. Locul doi pe mi
nă îl ocupă sectorul III cu un plus 
de 254 tone. Cele mai mari depă
șiri în acest sector le-au înregis 
trat minerii din brigăzile conduse 
de Domokoș Andrei, Gantz Ște
fan și Zold Francisc.

Una 
și cu 
Istă 
dicatelor și a conducerilor de 
întreprinderi este analiza pe
riodică a îndeplinirii prevede
rilor contractului colectiv. Se 
cere analizat temeinic felul 
cum sînt respectate și duse la 
îndeplinire angajamentele re
ciproce privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și social- 
culturale ale angajaților.

Acestei importante sarcini i 
se acordă toată atenția cuve
nită din partea comitetului 
sindical și conducerii exploa
tării miniere Lonea. îndrumate 
de comitetul de partid, comi
tetul sindicatului și conducerea 
minei Lonea au, analizat nu de 
mult felul cum au fost reali
zate prevederile contractului 
colectiv în perioada trecută din 
anul 1962. Din analiză rezultă 
că au fost realizate în cea mai 
mare parte atît angajamentele 
cu termene fixe cît și cele cu 
caracter permanent.

Iată cîteva din realizările în
registrate la capitolul produc
ție. S-au extras, de la începu
tul anului peste plan, mai mult 
de 5800 tone de cărbune. O 
contribuție de seamă au adus-o 
la acest succes colectivul sec
torului I care a extras peste 
plan în cinci luni 3240 tone de 
cărbune, precum și sectoirul V 
care a dat în plus 1547 de to
ne. s-a evidențiat în producție 
brigada condusă 
luț Clement care 
plan 1965 tone de 
mată de brigada 
minerul Păscălău

de tov. Bîr- 
a dat peste 
cărbune, ur- 
condusă de 

loan cu un

SEARA. LA
---- - —-------

NOUL BLOC
Amurgul își întinde aripile 

asupra Lupeniului. La ferestre
le blocurilor din cartierul Vis- 
coza se aprind luminile, iar pe 
străzi oamenii grăbesc către 
casă. Lumini se aprind deo
dată și în blocul C. Este un 
bloc nou încă, nelocuit. Lumi
nile nu le aprind locatarii, ci 
constructorii. In bloc, brigada 
zugravului Berciu Gheorghe dă 
zor cu lucru, 
brigăzii, tov. 
o fereastră la 
preună cu el,
mere la casele de 
crează tinerii constructori Dra- 
gu Marin, Pitici Mihai, Călă- 
toru Constantin, Răzăilă 
Ion, Berciu Mihai. Au început 
lucrul. In alte 
palierul etajului 
zugravii Mogoșan 
loan, Tudor Ion, 
orghe, Bulai Ion 
lui Szabo Ion. La „picioarele1

Iată-1 pe șeful 
Berciu, vopsind 
etajul III. Im- 
în diferite ca- 

scări, lu-

blocului, într-un șanț adine, 
lucrează instalatorii Vasiu Pe
tru, Comșa Achim, Constantin 
Gheorghe și sudorul Ștefan 
Gheorghe. Ei montează con
ductele de apă și încălzire 
centrală pentru noul bloc.

S-a înserat. Dar harnicii 
constructori ai șantierului 7 
mai lucrează încă. Vor să ter
mine mai repede noul bloc 1

plus de 1899 tone. Brigada con
dusă, de tov. Petrie Simion a 
extras și ea 1855 tone de căr
bune în afara planului

Pozitiv este faptul că spori
rea producției de cărbune s-a 
făcut pe seama creșterii pro- 
ciuctivitații muncii. Productivi-' 
tatea medie realizată pe ex
ploatare în primele 5 luni din 
acest ah întrece în medie cu 
25 kg. de cărbune pe post pe 
cea planificată și se apropie 
simțitor de niveliil angajamen
tului anual; adică 1165 to- 
ne/post. De aici se poate trage 
concluzia că sporirea produc
ției la mina Lonea se bazează 
pe introducerea ■ tehnicii noi, 
extinderea metodelor avansate 
de muncă, pe o mal judicioasă 
organizare a procesului de pro
ducție, precum și pe o maii 
bună aprovizionare a locurilor 
de muncă c,u vagonete goale și 
materiale.
Din analiza contractului co

lectiv a reeșit că grija comi
tetului sindicatului și a con
ducerii exploatării Lonea a fost 
neslăbită în direcția îmbună
tățirii condițiilor de muncă șt 
de viață. Un accent deosebit 
s-a pus pe apărarea sănătății! 
angajaților, preîntîmpinarea' 
îmbolnăvirii acestora, prin mă-: 
suri igienico-sanitare eficiente. 
Corpul medico-sanitar a foști 
completat cu necesarul de ca
dre și îndrumat permanent în 
muncă. Periodic se face con
trolul medical preventiv al sa- 
lariaților bolnavi. Paralel, s-'au 

luat măsuri ca la toate locurile de 
muncă din subteran să fie in
tensificat aerajul șl ilumina
tul, să fie prelucrate periodic 
cu toți muncitorii, normele de 
tehnica securității, ajungîndu-se 
pe această cale Ia scădereai 

' numărului de accidente și îm
bolnăviri profesionale cu mult 
față de anul trecut.

Comitetul sindicatului și 
conducerea minei Lonea lup
tă pentru dezvoltarea acestor 
realizări. Pe măsură ce anga
jamentele din colntractul co
lectiv devin fapt împlinit, suc
cesele colectivului minei Lonea 
pe calea îndeplinirii sarcinilor 
de plan vor fi mereu mai bune.

D. OLTEANU

La Uricani 
plusul crește mereu

Zi de zi minerii de la Uricani 
adaugă noi cantități de cărbune 
la producția dată peste plan. Mun
cind cu însuflețire, ei au reușit 
să extragă de la începutul anului 
mai bine de 8200 tone de căr
bune cocsificabil peste producția 
prevăzută. Numai în prima de
cadă a acestei luni, din abatajele 
minei Uricani au fost date peste 
plan 838 teme de cărbune. La a- 
ceastă depășire au contribuit a- 
proape în egală măsură sectoarele

camere din 
П, lucrează 
Ion, Neagoiu 
Oprea Ghe- 

din brigada
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LA ÎNFRUMUSEȚAREA I 

CARTIERULUI | 
g 

fâcut. In spatele blocurilor, de-a o 

lungul a sute de metri, se întinde g 

un teren viran acoperit cu pămint. g 

Cetățenii au hotărît să transfor- g 

me acest teren în solare și tere- g 

nuri de joc pentru copiii din car- g 
tier. §

IN CLIȘEU : Sute de cetățeni g 

au ieșit zilele trecute la muncă § 
voluntară pentru amenajarea so- 8 

lariilor și terenurilor de joc în 8 

spatele cartierului Dimitrov. C

In fiecare an cartierul Dimitrov 
din Petroșani devine tot mai fru
mos, mai bine gospodărit, in a- 
ceastă primăvară s-au întreprins 
de asemenea numeroase acțiuni de 
muncă voluntară pentru înfrumu
sețarea cartierului. In jurul blo
curilor apar covoare verzi, ron
duri de flori, au înverzit sute de 
arbori decorativi.

Dar mai sînt încă multe de 8

------------------- _________________________________________ ■ ■

Noi cursuri de ridicare a calificării
De curînd, la preparația Pe- 

trila s-au deschis 23 cursuri 
pentru ridicarea calificării 
muncitorilor. Cursurile au fost 
organizate pe specialități și 
ele cuprind 540 muncitori.

Pentru specialitatea spălă
tori de cărbune, de exemplu, 
funcționează 3 cercuri frec
ventate de 75 muncitori, pentru 
separatori de cărbune, func
ționează de asemenea 3 cursuri 
ce cuprind 60 muncitori, pen
tru mecanici de benzi și eleva
toare funcționează 5 cursuri cu 
115 cursanți, pentru lăcătuși 
2 cursuri cu 42 muncitori.

La aceste cursuri se predau

materii de specialitate pentru 
tiecare curs in parte și astfel 
cursanții dobîndesc cunoștin
țele necesare despre cele mai 
noi metode de muncă, despre 
progresul tehnic.

Cursurile au o durată de do
uă luni, iar ca lectori au fost 
selecționați cei mai buni in
gineri între care tovarășii Cră- 
escu Ionel, Breazu Cornel, Tu
dor Mihai, 
precum și 
Ioan, Moroz 
Traian.

Bobar Eugenia, 
maiștrii Florescu 
Ștefan, Moldovan

BĂBUȚĂ CONSTANTIN
corespondent
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Atleții sovietici au stabilit 
trei no recorduri mondiale

JOC s LAB LA LUPENI
Minerul Lupeni a susținut du

minică ultimul ioc pe teren pro
priu din actualul campionat. Așa 
cum a începtu medul, se părea că 
gazdele vor riștiga întilnirea cu 
ușurință. Nu trecuseră dedt .3 
minute, de la înccpucul jocului 
ți tabela de marcaj arăta 1—0 
în favoarea minerului, Luați „ta
re" din primele minute, oaspeții 
se regăsesc greu. Treptat însă ei 
î;i revin, desfășurînd un joc bun, 
cu pase precise, echilibrînd jocul. 
Cu o mai bună legătură între com
partimente, studenții clujeni au o 
ușoară superioritate’ în cîmp- In 
whimb. Minerul inițiază prin Cu
cu și Staudt atacuri mai periculoa 
se, lămurite însă de apărarea si
gură a oaspeților-

In minutul 27, gazdele sînt pe 
punctul de a majora scorul prin 
Ion C.~ Ion si Staudt, dar care 
de la 2 —3 metri de poartă trag 
pe lingă bară, Jucătorii Științei 
ripostează prompt inițiind cireva 
atacuri frumoase, dar care se îm
potmolesc la marginea careului de 
16 metri. Ața că scorul rămîne 
perehimbat,

Mulțumite parca de rezultat, 
la reluare, echipele practică un 
joc lent, mai mult la mijlocul 
terenului. Știința joacă moi bine 
în cîmp, dar înaintarea, la fel ca 
ți în prima repriză, ezita să tragă 
la poartă, combină mult si în • 
ghesuie jocul pe centru, ușurind 
sarcina apărării gazdelor. Ilotăriți 
să mențină rezultatul, jucătorii de 
la Minerel se retrag în apărare. 
Tactica era ta-i ceste scump. In 
minutul 77, Băluțiu, care l-a în
locuit pe Ivansuc, este pe punctul 
de a aduce egalarea, dar Coman 
salvează de pe linia porții.

Pentru suporterii Minerului, mi
nutele re scurg chinuitor de încet.

—=»Q===—,

Scor de rugbi la Vulcan
In mare vervă de joc, vulcă- 

cutnii și *au întrecut net adversarii. 
Dominlnd aproape tot timpul, ei 
au reușit șg ofere spectatorilor un 
joc frumos, de zile mari, cu multe 
faze spectaculoase, combinații sub* 
rile și în special goluri multe- 
Primul gol cade la începutul me
ciului în minutul 4, marcat de Rîș- 
n l Numai după 9 minute, Me- 
linte primește o centrare de la 
Chiceanu și ridică scorul la 2—0. 
Poarta oaspeților este asaltată tn 
continuu. Pe rînd Rîșniță, Melinte, 
Chiceanu și Schmit mai marchează 
dU un gol. Astfel, repriza s-a 
tflrțit cu scorul de 6—0.

Repriaa a doua aparține tot gaz
delor, care mai marchează încă 3 
goluri. Unicul gol al echipei Sebe
șul Sebeș a fost marcat cu 10 mi
nute înainte de terminarea meciu
lui, Vulrănenii mei ratează cîțeva 
ocazii. Meciul ia efirțit. cu scorul 
de 9—1. Pentru victoria la scor, 
jocul prestat ți disciplina sporti
vă, merită laude întreaga echipă 
de ia Vulcan-

Spre sfîrșitul întâlnirii un atac pe 
dreapta îi mai înviorează. Cucu 
face o incursiune in stilul său ca
racteristic, driblează adversarei di
rect și centrează la Staudt. Aces
ta, de la ttei metri, deși complet 
liber, trage afară, ratînd astfel 
prilejul de a majora scorul.

Cele 23 puncte realizate pînă în 
prezent nu dă însă echipei toată 
certitudinea că a soăpat defini
tiv de zona periculoasă a retrogra
dării, deoarece celelalte două can
didate la locul 12, U.Ț.A. și Jiul 
Petriia, mai au de susținut pe te
ren propriu cîte două jocuri fie
care. In caz că va obține victoria 
în ambele meciuri, U.T-A. a eva
dat din zona periculoasă. Jiul, în 
schimb, va trebui să obțină cel 
puțin un rezultat de egalitate și la 
Bacău pentru a se putea salva, și 
aceasta datorită golaverajului mai 
bun decît al Minerului Lupeni.

Deși calculele pe hîrtie le sînt 
nefavorabile jucătorilor de la Mi
nerul, uu-i exclus să „ciupească" 
și ei un punct la Dinamo Bucu
rești, sau poate la U.Ț.A. Totul e 
ca măcar acum, în ultimele me
ciuri, echipa să nu pornească la 
drum cu gîndul că din deplasare 
nu se poate întoarce deck in
fantă-

Au jucat formațiile -, MINERUL: 
Mihalache, STANCIU, COMAN, 
Vasiu, Mihăilă, Mihaly, CUCU, 
CQMȘA, Szoke, (Qlteanu), Staudt, 
ION C, ION. ȘTIINȚA CLUJ: 
Moguț, KROMELY, MUREȘAN, 
Cîmpeanu, GEORGESCU, Popes
cu, Ivansuc, (Băluțiu), Marcu, Ga- 
ne, P Emil, H, Moldovan.

☆

La tineret, victoria a revenit 
studenților cu scorul de 2—1.

■©

11-le din echipa a ll-a
Auzi? 
„Mi* 
acu- 
doua

Clasamentul campionatului 
categoria

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Situația lor In clasament e 
de-a dreptul de invidiat. 
Jn 20 de jocuri, echipa 
nerul" II din Vulcan a 
mulat 36 de puncte. A
clasată, adică echipa de fotbal 
a Prcparației Lupeni a rămas 
la distanță. Ea are numai 25 
de puncte.

s-au scris Pînă acum in zia
rul nostru numeroase cronici 
despre întâlnirile echipelor din 
categoria A, ca și ale celor care 
activează în campionatul re
gional de fotbal. Mal puțin s-a 
scris despre Minerul II Vulcan 
care activează în campionatul 
orășenesc. Dar de ce să n-o 
spunem : jucătorii acestei echi
pe pun poate tot atîta suflet 
și joacă cu aceeași ardoare ca 
și echipele „mari".

Nu-i vorba despre jucători 
ou o înaltă „calificare" în fot
bal. E vorba de jucători mo
dești toți muncitori fie în a- 
dincurile subpămintene, fie la 
Suprafața minei, fie la uzina 
•leotrloă din Vulcan. Pentru ei 
fotbalul este nu numai un mij
loc de distracție și reconfor- 
tare, ci și o pasiune.. Parcă 
e ușor să joci fotbal ? și nu 
oricum: ei sînt chiar in frun
te» clasamentului orășenesc i 
Unii participă la invățămintul 
seral, învață cu stăruință. Alte 
ori apar greutăți ca cele cau
zate de faptul că unii jucă
tori sînt în schimbul de după-a- 
miază. Și totuși echipa a fost 
Ia înălțime. Ea și-a respectat 
zilele programate pentru antre
namente și cu toate că acti
vează de numai doi ani în 
campionatul raional, a lăsat In 
urmă, la o distantă apreciabilă, 
echipele oare au „stagiu" tn 
aceat campionat. Despre efi
cacitatea Jocurilor ce tă mal 
vorbim ? in actualul campio
nat au fost marcate 68 de go
luri primind numai 17.

regional

Am stat dăunăzi de vorbi 
cu strungarul Gergely Otto, 
antrenorul echipei. El are nu
mai cuvinte de laudă despre 
țelul în care jucătorii din e- 
chipa pe care o conduce ac
tivează la antrenamente, 
teren.
«urne, 
spune, 
mină.,

pe 
Sînt jucători fără re- 

anonimi s-ar putea 
Gsucși loan, e zidar la 
Anghel Viorel, electri

cian, ca și Andrei Ladislau. In 
echipă joacă dulgherul subte
ran Avram Petrică, lăcătușul 
Tulin loan, iar Dragoș Cornel, 
Si met re Constantin, Murghel 
Mihai, Soo Mihai, Theil Guști, 
Sînt electricieni sau lăcătuși la 
Uzina electrică.

Un mănunchi de oameni. Bi
lanțul activității lor din cam
pionatul orășenese pe aeest an 
l-am spus. Ё de invidiat. E- 
chipa este în pragul barajului 
pentru a promova în campio
natul regional de fotbal. Ră
mîne ca conducerea asociației 
sportive „Minerul" dîn Vulcan 
să aprecieze la valoarea cuve
nită echipa și să-i acorde, ca 
și pînă acum, sprijinul cuve
nit.

C.M.
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1,
2.
3.
4.
5.

Metalurgistul Gugir
Minerul
Minerul
Minerul
Diname

6. Paringui

Anincaia 
Deva 
Vulcan 
Barza 
Ідюзд

7. Sebeșul Sebeț
8. Jiul II Pettila
9. Victoria Călan

10. Dada Orățtie
1. C.F.R. Simeria 

C.F.R. Teiuț 
Minerul Ghelar 
Auto Alba-Iulia
REZULTATE. Dinamo 

C F.R. Simeria 2—0 ;

12.
13,
14.

ALTE
Batea —
Minerul Deva — Auto Alba Iu- 
lia 7—1 ; QF.R, Teiuj - Jiul

I"B

16
16
15
14
13
12
12
9
9
9
6
6
6
4

II Pettila 1—0 : Daci»
Minorul Ghclar 3—0; Metalurgii’ 
tul Cugir -* Parîngul Lonea 1—0.

4 5
2 ‘
3
4
3
4
3
6
4
2
6
5
4
6

1
1
7
9
9

10
10
12
14
13
14
15
15

57121 
54125 
51:23 
63:35 
49 :31 
46:33 
58:55 
43:44 
35:37 
26:47 
34:59 
27174 
33:65 
28:54

36
34
33
32
29

28
27
24
22
20
18
17
16
14

Orățtie -

♦

, Renumitele atlete sovietice Ta
man» Press și Tatiana Seelkanova 
au stabilit două excepționale re
corduri ale lumii în cadrul СОП' 
cursului desfășurat duminică la 
Leipzig. Tamara Press a aruncat 
greutatea la 18,55 m, fiind prim* 
atletă din lume eare depășește gra
nița celor 18 m. Vechiul record 
mondial era de 17.78 m, ți aparți
nea aceleiași atlete. In proba de 
•âritună în lungime, Tatiana Scel- 
kanova » realizat 6,53 m, eu 5 
era. mai mult dealt recordul mon
dial oficial deținut de ca.

Duminică la Erevan, cu prilejul 
unui concurs atletic, sportivul so 
vietic Igor Ter-Ovanerian a reali
zat o extraordinară performanță 
la proba de săritură în lungime ; 
8,31 m, Rezultatul atletului so
vietic corectează cu 3 cm. recordul 
mondial oficial deținut de atletul 
american Ralph Boston-

Igor Ter-Ovanerian. noul te-

JT

lordmao mondial la proba de să
ritură m lungime, este in vîntâ 
de 24 de ani- Cu 4 ani in urmă 
el cîștigase titlul de ЗДПфіДО al 
Europei.

PE S°C U R T
• Floretîstid sovietic Sisi&iri a 

dștigat (oneuișul international de 
la Bologna dotai cu „Cupa Gio- 
vennini". Bl ba învins în finală 
cu 5—4, și 5-—Q pe n-lia/ud 
Curletto. ,

* In primul „acf‘ al finalei
„Cupei campionilor europeni" la 
volei masculin, duminică in sala 
Fforeasca echipa Rapid București 
в obținut o difieili victorie, după 
S seturi, in fața valoroasei echipe 
T.S.K.A, Moscova- Cei pește 4.Q00 
de spectatori au trecut prin mari 
emoții pini să aibă prilejul să a- 
plaude învingătoare echipa b»-----
cureșteană,

Succes campionilor
Lansată cu putere, bila de 

testolit aleargă ca un bolid pe 
pista netedă și lucioasă de bi
tum. Ajunsă între popice, le 
doboară fără milă. Cînd nici 
un lemn nu mal rămîne în pi
cioare, ropote de aplauze răs
plătesc pe trăgător. Nu de 
mult de la arena de 
popice a echipei Stăruința din 
Petroșani, aplauzele g-au auzit 
trei zile la rînd. A fost un ade
vărat maraton al popicarilor. 
Șapte din cele mal bune echipe 
masculine și două feminine din 
întreaga regiune s-au întrecut 
pentru a desemna campionii 
regionali. Lupta pentru primul 
Ioc, se dădea între gazde și e- 
chipa din Alba-Iulia. Cine va 
cuceri primul Iqc urma să se 
decidă abia cînd va fi termi
nat de tras ultimul jucător de 
la stăruința. Pe pista de elan 
și-a făcut intrarea Cosma, A 
tras frumos prima sută de bile. 
Dar, din primele 5 bile ale 
manșei a ll-a. a făcut doar 13 
lemne. Șansele pentru locul I 
au început să se clatine. Din 
motive tehnice, meciul s-a în
trerupt. A doua zi, în locul lui 
Cosma, pe pista de elan a in
trat Albu. Calm ca întotdeau
na, el a contribuit, alături de 
ceilalți, la victoria echipei. 
Stăruința din Petroșani a ob
ținut astfel dreptul de a par
ticipa la faza interregională a 
campionatului republican de 
popice.

Drumul spre sucoes a fost 
lung și anevoios- El a început

încă din toamnă. Pista de ci
ment nu oferea condiții bune 
de antrenament. Existau ma
teriale, dar lipsea mina de lu
cru. Atunci toți jucătorii, ca 
unul, au hotărit să muncească 
voluntar la amenajarea 
arenei, Două luni la rînd 
nu s-a mai auzit la arenă zgo
motul bilei, in schimb, In fie
care al, freamăt de muncă- A- 
rena de popice devenise ,jgn 
mic șantier, iar popicarii — 
constructori. Pista de ciment 
a font spartă în bucățele și 
locul ei I-а luat alta nouă, de 
bitum. Cînd au terminat, ju
cătorii și-au privit ou mulțu-ț 
mire opera, Arena lor a deve-'< 
nit una dintre cele mai bune 
șl mai frumoase din Valea Jiu
lui.

— Aoum să ne punem pe an
trenamente și-au spus ei. Și 
de două ori pe săptămină, 
timp de 3 ore de fiecare dată, 
echipa se antrena cu asidui
tate.

Frații Balog Ladislau, ioslf 
și Mlhai, studentul Țlpțer ște
fan, Coema, Venței, Albu, 
Gînju, Тбгбк Aurel, cărora П 
s-a alăturat și 
erau neiipsiți de la 
mente.

Rezultatul? Titlul 
pioni ai Văii Jiului, 
gionali. de le rezervă 
Asta depinde de serioeit lasou 
care se vor pregăti și de ăfci 
înainte. Noi ce le-am puțoa 
dori decit noi succese ?

TCrdK loan 
antren»-

dfc cam- 
apoi re- 
viitorul ?

PRIN LOCURI PUTIN UMBLATE
Șoseaua asfaltată ce duce de la 

Petroșani la Lonea, se curmă 
brusc lingă ultimele blocuri noi- 
Da aici, drumul spre Cimpa e tot 
cel vechi, dar destul de bine în
treținut. In apropiere se află mi' 
nele Cimpa l și П, redeschise în 
anii puterii populara. Odată ie
șit din Cimpa, un drumeag 
destui de rău întreținut se avîntă 
spre cabana Voevadul, Nu^i zi 
de odihnă ca el să nu fie străbă
tut de mașinile, motocicletele și 
bicicletele celor îndrăgostiți de 
natură- Cei ce nu du la tnderMnă 
mijloace da transport, nu stau pe 
gînduri. Natura, cu frumusețile 
el, li atrage ca ин magnet- Alții, 
dornici de a vedea noi meleaguri, 
la putină vreme după ce ies din 
Cimpa, a cotase spre stingă și 
trec un podeț. Da cum au trecut 
podețul, In fala lor se așterne ttn 
drum pietruit, bătătorit ca în pal 
mg, specific celor farastiare.

Duminică, un grup de excursia- 
oiști pe motociclete fi scutere, 
au luat pieptiș panta domoali- 
Alături, apa cristalini a Răscoalei 
saltă zglobie. De undo i-a fi ve
nit nwnelef Si fi fost oare, cu 
midii ani In urmi, pe aceste me
leaguri vreo răsmeriți a. celor a- 
supriți împotriva asupririi celor 
bogafi ? Tot ce e posibil- Vremu
rilor acelea le-au luat load altele

noî, cînd stăpîni pe bogățiile ți 
rii, pe frumusețile naturii, șîm 
robii de altădată. Prin hărnicia 
lor, s-a făcut și drumul acesta 
frumos ce urcă spre inima тип- 
telui, drum care ajută la valori’ 
ficarca imenselor bogății ale pă
durilor.

Motoarele duduie, vrind parcă 
să urce mai repede. Ferme câți de. • 
frumusețile naturii, „călăreții" le 
strunesc, domolindu-le goana- 
Din cînd în cînd, se opresc spre 
a admira locuri ineîntătoare. Apoi 
o pornesc din nou la drum. La 
tot pasul, noi surprize. Dealurile 
cu iarbă înverzită, unde oile pasc 
în voie, sînt înghițite brusc de u- 
riațe păduri de fag. Ici-colo cite ' puse în raniță. După gu-stare, 
un brad răzleț, parcă 
rat fiindcă nu-i primit 
familie a fagului.

După o bună bucată 
în față apare ttn punct forestier. 
De aici, lemnul tăiat de pe coas
tele munților de harnici forestieri 
e transportai cu mașinile. Urcu
șul devine mai anevoios, iar 
trunchiuri mari de fag baricadea
ză calea. 
Răscoalei se desparte în două : 
Răscolița de pe plai și Mnncel- 
Deși mai mici, cele două ape sînt 
mai zvăpăiate. Pe marginea uneia 
din văi, drumul șerpuiește mai 
departe. Din loc în loc, stînci a-

coperite cu smocuri de iarbă pu- ♦ 
niște căciuii de uriași. Fagi fal t 
nici, doboriți de furtună, între- * 
gesc sălbăticia drumului. Cum • 
urci, pe partea stingă, un pMiaș ♦ 
se prăvălește într-o cascadă ce ♦ 
trece de zece metri, încă puțin ț 
și drumul se curmă brusc. Mai • 
departe, urcușul se face doar pe a 
o cărăruie. Natura devine și mai « 
sălbatică. Aici в împărăția pisă' ț 
rilar și a animalelor sălbatice. • 
Brazii Încep să apară în grupuri, * 
pornind ofensiva împotriva fagu- J 
lui. ♦

După atîta urcuș, popasul <■ ♦ 
binevenit- Aerul tare fi curat de Z 
munte îți amintește de merindele J

i.

stă 
în

de

supă-
marea

druțn,

Puțin mai sus, apa

apă limpede și rece de izvor. De 
undeva se aude un radiou porta
tiv. Locurile puțin umblate din 
aceșț minunat colțișor al Văii Jiu
lui se umplu de cîntece și vese
lie, Înspre seară, excursioniști! 
pornesc din nou la drum, mulțu
miți că au petrecut o zi plăcută- 
Excursiile, indiferent c« ce mir 
toace de transport sînt făcute, 
incintă ochiul, călesc organismul 
fac viața mai plăcută. Nu-i dec* 
de mirare că astăzi tot mai mulți 
oameni ai muncii din patria noas
tră practică acest sport, sportul 
îndrăeostiților de natură.

». C.
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IN EDITURA РШТІС*
au apărut:

ROMULUS MICLEA
Siderurgia — ramură 

hotărîtoara a iwduatriai R.P.R.
72 peg 1,65 lei

Lucrarea arată rolul pe care îl 
siderurgia în dezvoltarea ba- 

tctinice-materiale a socialismu - 
In țara noastră și, prin aceasta, 
avîntul continuu al economiei 

naționale.
Sînt înfățișate realizările obți

nute de șiderurgiști în lupta pen
tru îndeplinirea sarcinilor trasate 
de Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
în vederea ridicării producției de 
fontă, oțel și laminate la nivelul 
necesităților actuale.

ere 
zei 
lui 
în

-r*

NOTE SOVIETICE

Petrolul
r

A

I.

Pini nu de mult, micul sat 
Markovo, pierdut în îndepărtata 
Siberia, pe matele fluviu Lena, 
nu se deosebea cu nimic de su
tele de sate asemănătoare. As - 
tizi însă, oamenii sovietici scriu 
istoria nouă fi minunată a aces
tui străvechi sat .-iberian. Autorii 
primelor rinduri ale acestui leto
piseț au fost geologii sovietici 
care au descoperit aici rezerve 
bogate de petrol.

Acum 30 de ani, un mic grup 
de geologi fi-au început exploră
rile în Siberia de est, propunin- 
dU'fi să dovedească, contrar afir
mațiilor unor oameni de știință, 
că subsolul Siberiei ascunde re’ 
Zerve imense de petrol. Geolo 
gii au parcurs în căutarea petro
lului sute de mii de kilometri 
pțin taigaua siberiana fi l-au gă~ 
ty. Nu de mult, toată tara a 
aflat că in Siberia, în apropiere 
de satul Markova situat în nordul 
regiunii Irkutsk, din sonda fo~ 
rată la o adîncime de mai bine 
de 2,000 metri a erupt a coloană 
de (iței înaltă cît o casă cu 15 
etaje. In timpul dezbaterii de că
tre popor a proiectului noului 
program al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, petroliștii și 
geologii din Siberia și-au expri
mat dorința de a crea în Siberia

i

La fiecare 13 minate — 
un apartament nou

80—100 apartamente.
Metodele industriale de cons

trucție au permis reducerea ter
menului de construcția a unei 
case d.e locuit de două ori ți ju
mătate în comparație cu metoda 
construcției cu cărămizi.

Pe malul drept 
eohstruiț un nou 
euințe format din 
•e etaje. Aici se 
IOQ.QOQ de locuitori ai Leningra
dului.

LENINGRAD (Agerpres). —
TASS transmite:

La fiecare 13 minuțe un apar
tament nou. Acesta este ritmul 
construcției de locuințe din Le
ningrad, unde se dau în folosin
ță armai 22.000 de apartamente.

Realizarea unui asemenea ritm 
se datorește aplicării pe scară lar
gă a metodelor industriale dc 
construcție.

Trgi muncitori montează în 20~ 
25 zile o casă cu cinei etaje, avînd

Bogate zăcăminte ae minereu de cupru 
descoperite în Kazahstan

АША A4 a Agarpres). — 
TASS transmite :

In Kazakstan eu fost descope
rite bogate zăcăminte de minereu 
de cupru eu un mare conținut de 
metal,

Această descoperire a confirmat 
ipoteza geologilor sovietici ci în 
regiunea rupturii gigantice a

Pe timpul verii atenție sporită 
igienei alimentare!

In ultimii ani, sectorul a- 
limentațiel publice a Înregis
trat importante succese în ce 
privește prezentarea tot mal 
atrăgătoare a produselor sale, 

înființarea de noi unități de 
desfacere a mărfurilor, spori
rea numărului sortimentelor șl 
îmbunătățirea calității produ
selor, nu sînt însă îndeajuns. 
Din controlul sanitar curent 
efectuat în ultimul timp de 
către organele Sanepidului și 
circumscripțiile sanitare, re
zultă că în direcția respectării 
regulilor igienei alimentare mai 
sînt încă destule de făcut. S-a 
putut constata că există încă 
unități eare datorită slabei

re-
Л*

o nouă bază petroliferă a 
Ummii Sovietice. N~a trecut 
mult timp de atunci fi visul geo
logilor exploratori ai subsolului 
dberien, a fi început să se reali
zeze. Marea sondă din împrejuri
mile hkutskului livrează în 24 
a>e peste 1.Q00 tone de țiței 
calitate superioară-

Important este ci imensele 
zerve de petrol sînt situate în 
proiere de căile de transport flu
viale și mai aproape de artera 
feroviară. Pata albă de pe harta 
zăcămintelor de petrol din Si
beria devine tot mai mică, ce- 
dînd loc semnelor reprezentlnd 
e P‘ votările petrolifere care Dă ■ 
trund tot mai adînc în taiga. S~a 
calculai că subsolul siberian as
cunde mai mult petrol decît cel 
de-al doilea Baku, cum i se spu
ne zonei petrolifere situate între 
Volga și Ural. Numai în Siberia 
de vast rezervele de „aur negru" 
sînt evaluate la multe miliarde 
de tone. Va mai trece un „țimp 
și pe întinderile nemărginite ale 
Siberiei se va ridica o pădure 
întreagă de turle petrolifere ale 
celui de-al treilea Baku. Aceasta 
va permite să se înființeze în Si
beria, potrivit prevederilor now 
lui Program al P.C.U.Ș., o im
portantă industrie petrochimică.

de 
de

S} 
al Nevoi va fi | 
cartier de le- 1 

clădiri cu mul 5 
vor muta circa <

>

scoarței terestre pot fi găsite ză’’ 
căminte de diferita metale. In 
U.R.Ș.S.
tinde pe
LOCO de 
săriieani 
tittuă, probabil, pe teritoriul Chi
nei.

această ruptură șț in- 
o distantă de aproape 
km., străbate partea ră~ 
a Kazabjtanului fi con-'

Elevii claselor 
I—IV de la

școala elemen
tară din Petrila 
au ținut să-și ia 
rămas bun 
la anul 
196’ 
un C<1(|!U 
El au du 
nisă cu 
încheierii 
școlar, un frumos
program artistic.

IN CLIȘtEU : 
Un aspect de la 
serbarea șco
lară.

de 
școlar 

■ '' intr- 
festiv, 
duml- 
ocazia 
anului

preocupări a conducerilor Ad
ministrative respective mai au 
deficiențe in privința păstrării 
produselor alimentare altera- 
bile. Aceasta din cauză că nu 
toate sînt dotate cu instalații 
frlgorifere, apă racordată ia 
rețea, iar acolo unde totuși 
există, nu sînt folosite din 
plin. Așa stau lucrurile la de
pozitul T.A.p.L. Petroșani, la 
depozitele alimentare I.O.R.A. 
Vulcan și I.C.R.A. Lupeni la 
halele Petroșani.

Pe timpul sezonului cald, 
aprovizionarea cu alimente u- 
șor alterabile a unităților de 
alimentație publică trebuie să 
se facă numai în măsura po
sibilităților de conservare la 
frig. De asemenea, pe toată 
durata sezonului cald, ferestre
le care asigură ventilația uni
tăților alimentare să fie pre
văzute cu sită metalică, iar a- 
tunci cînd nu sînt posibilități 
de folosire a frigiderului elec
tric trebuie folosite răcitoare 
cu gheată,

Prin respeotarea condițiilor 
igienico-sanitare în unitățile de 
alimentație publică și colectivă 
se creiază condiții optime pen
tru satisfacerea tot mai bună 
h cerințelor oamenilor muncii, 
pentru asigurarea bunei apro
vizionări cu produse alimen
tare în anotimpul călduros,

••a*

Pornind din inia graficului

In drum îl a-

de schimb in

Sfirșit de schimb.
Irj fața graficului qu rezul

tatele întrecerii socialiste, un 
grup de mineri purta discuții 
aprinse, comentînd rezultatele 
in producție obținute de bri
găzile din sectorul III.

Strecurîndu-se printre cei 
care purtau discuții, un tînăr 
de statură potrivită, cu părul 
castaniu, își făcea loc spre a 
vedea mal bine graficul. Era 
Andrei Domocoș.

— Tot brigada lui Domocoș 
stă mai bine — se auzi un 
glas,

Domocoș tăcu. Aruncă o pri
vire spre grafic și se îndreptă 
apoi spre casă. “ ____ _
junse din urmă pe David Gri- 
gore, miner șef 
brigada sa.

— Ai văzut graficul ? — în
trebă' Grigore. Stăm destul de 
bine, in primele 6 zile ale lunii 
am dat 2QQ tone de cărbune 
peste plan.

— Nu-i rău, dar, trebuie să 
luptăm cu toții pentru a ne 
menține în frunte, răspunse 
Domocoș.

Domocoș a venit la Vulcan 
In anul 1955. De atunci, zi de 
zi a pus mult suflet în munca 
de miner. Aprecilndu-i cunoș
tințele, conducerea sectorului 
l-a încredințat în 1959 o bri
gadă- Avea numai 24 de ani.

începutul 1 s-a părut greu. 
In scurt timp însă, șl-a dove
dit și aici priceperea, hărnicia 
și spiritul de bun organizator.

Rezultatele obținute au fost 
din cq în ce mai bune. In lu
nile eare au trecut din acest 
lan, brigada lui Andrei a dat 
1147 tone de cărbune peste 
plan, reaiizînd în același timp 
economii la exploziv și mate
rial lemnee, în valoare de a- 
proape 15.000 lei

Drept apreciere a meritelor 
sale, Domoeoș a fost primit

In sprijinul difuzării presei

își făcu 
nu apu. 
ți 
în

„cal*
„pri-

printre vinovați. 
puțin ajutați de gr vi

care am 
în mare

Iu biroul comitetului de sindi
cat, având in față un teanc de 
tabele și foi albe pentru notițe, 
un tînăr părea foarte preoeupat. 
Nedumerit, m-am apropiat de ma
sa |a care lucra, Stăteam în fața 
lui de mai multe minute, dar el 
nici măcar nu și-a ridicat privirea, 
Părea oarecum nemulțumit.

In acest timp, îtn birou 
apariția un alt tînăr. Nici 
case să închidă bine ușa 
culatorul” nostru î| și luă 
mire”.

— Slab, — luna aceasta 
v-ați ridicat la înălțime cu 
namentele la presă. Secția voastră 
are cele mai puține.

— Mă simt 
Am fost însă 
pa sindicală.

— Toți vă 
te apare un 
ca voastră și 
veniți la noi 
Ziar !

Discuția la 
m-a lămurit 
Mj-am aruncat privirea 
belele de pe masă, pe 
nil se străduia să le

Pe coloana deasupra căreia scria 
„secția întreținere” era o îngrămă
deală de cifre.

„Scînteia” — 19 abona- 
„Scînteis tineretului” — 

„Elore” — 8, la „Steagul 
— 15 și așa mai departe, 

care indicau munca difuze- 
volunțaxi din secție.
După cîte văd, secția între- 

de
Și

IlU 
abo-

faceți vinovați. Poa- 
articol despre tnun- 
parcă văd cum q să 

să împrumutați un

luat parte 
măsură, 

peste ta- 
care tînă-

centralucze.

— La 
mete, la 
10, la 
roșu“ 
cifre 
rilor

se

ținere, axe un număr destul 
frumos de abonamente la ziare 
reviste pentru lunile viitoare.

— Adevărat. La întreținere
cunoaște activitatea bună desfășu
rată de tovarășii Maier Marla și 
Toth Ioan, care sîpt difuzori vo
luntari ai presei. Și la separație 
avem un număr frumușel de abo
namente, însă puteam obține re- 
zultate mai bune 
secții. Pe viitor, 
aici mai multă 
presei.

și în celelalte 
vom acorda și 
atenție difuzării

In rindurile membrilor de par
tid, iar pe panoul fruntașilor 
de ia mina Vulcan, poza lui 
stă ia loc de cinste.

Furați de gîndurl, cei doi 
mineri au ajuns în colțul stră
zii, unde se despărțiră. Iși strin- 
seră mîinile și se priviră cu 
înțeles.

— Grigore, tu ce crezi, vom 
reuși șă ne menținem în frun
tea întrecerii ?

— Sînt convins, Andrei. E 
vorba doar de prestigiul bri
găzii și ortacii știu să-I țină 
mereu la înălțime.

R. BALȘAN

looct răși

MINER
TEHHIClEN

PERSON A.LUIA

■ i : SA Al В A asupra sa
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L-am lăsat pe tînăr sărit ter
mine lucrul. Eram convins că la 
preparația Pletrila, în toate secțiile,' 
se vor face noi pași pe calea lăr-; 
girii numărului de abonamente la' 
presă. Pentrucă, de această impor-, 
tantă problemă se ocupă difuzorii 
voluntari harnici, care-și ajută to-, 
varăjii de muncă să primească 
ziarul la timp « în bune condi- 
țiuni.

V. <?ROS

• PUBLICITATE

11

ANUNȚ
Întreprinderea „Ѵімосам 

Lupeni, strada Viscoca nr. 
1, organizează in ziua de 
25 Iunie 1962 un concurs 

; pentru ocuparea a 2 pos- 
i turi de maiatru energetic, 
i Candidați! trebuie a* în- 
; deplinească condițiunile de 
: studii și stagiu prevăzute 
! de H.C.M. 1061 1959.

Pînă la 2Q iunie 1962 90 
; vor depun» 1» sediul un|- 
: tății următoarele acte : 
{ — Certificat de naștere
! tip R.P.R. (in copie) 
j — Certificat de studii și 

vechime
i — Autobiografie

!
1

І 
::R
І
І 
î

i i
!

I

,-r
I

T. A. P. L
Petroșani

vă invită
1 să vizitați

parcul, grădina
și saloanele

GAMBRINUSî
I Grătar special 

MICI — BERE 
Musicâ — dans *

ANUNȚ
Atelierul de Zonă C.F.R. 

Petroșani, angajează prin j 
concurs, cu dată imediată, * 
1 tinichigiu.
Salar 898—1000 lei lunar.

I
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Un pas important în rezolvarea crizei laofiene

A fost format guvernul de coaliție 
al Laosului

KHAN-HAI (Laos). 11 (Ager
pres).

La 11 iunie prințul Suvanna 
Fuma a anunțat, de pe balco
nul clădirii unde a avut loc 
întîlnirea celor trei prinți lao- 
țieni, că a fost format un gu
vern provizoriu de coaliție al 
Laesului.

Din guvern fac parte șapte 
adepți ai lui Suvanna Fuma, 
patru reprezentanți ai partidu
lui Neo La o Haksat, cinci re
prezentanți ai grupării de la 
Vientiane și trei reprezentanți 
ai așa-numiților 
la Vientiane.

.Guvernul
12 miniștri 
Stat.

neutraliști de

este 
și 7

alcătuit din 
secretari de

Pe lingă postul de prim-minis- 
tru, prințul Suvanna Fuma o- 
cupă postul de ministru al a- 
părării, prințul Sufanuvong și 
generalul Fumi Nosavan ocupă 
posturile de vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri și vor 
ocupa, de asemenea, respectiv 
posturile de ministru al eco
nomiei și ministru al finanțe
lor. In postul de ministru al 
afacerilor externe a fost nu
mit Quinim Folsenâ, iar în pos
tul de ministru al afacerilor in
terne, Feng Fongsavang. Ambii 
sînt adepți ai lui Suvanna Fu
ma.

Astfel, în rezolvarea crizei 
laoțiene a fost făcut un pas 
important.

O----------------=

Hotărîriie Comitetului administrativ al Uniunii 
internaționale a sindicatelor minerilor

VARȘOVIA 11 (Agerpres).
La 10 iunie la Katowice și-au 

încheiat lucrările ședințele Comi
tetului administrativ al Uniunii 
internaționale a sindicatelor mine
rilor, la care au luat parte repre
zentanți âi Uniunii Sovietice. Po
loniei, Romîniei, Ungariei, Ceho
slovaciei, R.D. Germane, Cubei, 
Franței și altor țări. Comitetul a 
hotărît să convoace cel de-al 4-lea 
Congres al Uniunii internaționale 
a sindicatelor 
la Moscova.

In rezoluția

minerilor in 1963

aprobată de comi-

tet se vorbește despre necesitatea 
luptei împotriva influenței nefaste 
a Pieței comune — organ econo
mic al N.A.T.O In rezoluție se 
scoate în evidență importanța a- 
jutorului continuu acordat mine* 
rilor din țările capitaliste în lupta 
lor pentru reduaerea zilei de lu
cru, întărirea măsurilor de securi
tate a muncii etc. Comitetul ad
ministrativ s-a pronunțat pentru 
sprijinirea oricărei inițiative avînd 
ca scop întărirea unității mineri
lor din întreaga lume.

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

N. S. Hrușciov a primit 
pe Vittorio Valletta

MOSCOVA 11 (Agerpres) —> 
TASS transmite:

Nikita Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri a) 
U.R.S.S., l-a primit la 11 iunie 
la Kremlin pe profesorul Vitto
rio Valletta, președintele con
cernului italian „Fiat“ care se 
află la Moscova la invitația Co- 

! mitetului de Stat al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. pen
tru coordonarea lucrărilor de 
cercetări științifice.

-=0=—

„O tapă a minelop șoptite 
închi denii**

In івіівіціваіеа Iwrti mondial penlio Ikmiî 
urnii ;i paie Ш la Mosiova

Puternica demonstrație pentru pace în Franța
PARIS. 11. — Corespondentul

Agerpres transmite :
In dimineața zilei de 10 iunie 

я avut loc la Saint-Nizier — în 
apropiere de Vercors — un miting 
organizat de mișcarea pentru pace 
din Franța la care au luat parte 
peste 7.000 de partizani ai păcii- 
Mitingul s-a desfășurat pe locul 
unde în 1944 au pierit sub focul 
armelor invadatorilor fasciști pes
te 100 de antifasciști francezi. 85 
de autobuze și sute de mașini par
ticulare s-au îndreptat spre Ver
cors unde s-a desfășurat mitingul

-=0=._

sosind din toate departamentele 
învecinate : Isere, Drome, Rhone, 
Haute-Savoie; Hautes-Alpes etc. 
Această puternică demonstrație pen
tru pace a inaugurat astfel seria 
de manifestații pentru pace care 
vor avea loc în zilele următoare 
în diferite regiuni ale Franței în 
vederea pregătirii Congresului 
mondial pentru dezarmare gene
rală și pace cane va avea loc la 
Moscova la începutul lunii iulie
------ ------- - —•• •

LONDRA 11 (Agerpres).
„O țară â minelor sortite închi- 

derii“, astfel descrie Scoția de as
tăzi Roy Parrot, corespondentul 
ziarului „Observer". Ca urmare a 
politicii guvernului conservator, 
care restrînge industria cărbunelui, 
scrie el, Scoția se apropie tot mai 
mult de catastrofă. Chiar și după 
calculele cele mai modeste, în ur
mătorii cinci ani se vor închide 
jumătate din minele scoțiene 
15.000 de mineri vor fi nevoiți 
caute de lucru în altă parte.

Populația este neliniștită
faptul că se închid nu numai mi
nele nerentabile. Pericolul planea
ză și asupra întreprinderilor din 
industria cărbunelui, care - se află

într-o stare satisfăcătoare din punct 
de vedere economic. Astfel, 
West Calder, s-a 
mină rentabilă, în 
430 de mineri au 
stradă.

la 
închis recent o 
urma cărui fapt 
fost azvîrliți în

Al 5-lea Congres al tineretului 
muncitor din R. 0. Germană л
BERLIN 11 (Agerpres).
La Leipzig s-a deschis cel de-al 

5-lea Congres al tineretului mun
citor la care participă 2.000 de 
tineri și tinere din R.D.G. și 500 
din R.F.G. La Congres au sosit 
delegațiile F.M.T.D. F.S.M.* 
P.S.U.G., P.C. din Germania, pre
cum și reprezentanții unei serii de 
organizații de tineret din străină- 
tate.

fi 
să

de

Congresul Asociației 
„Franța-U.R.S.S."

NISA 11 (Agerpres).
La 8 iunie în sala municipalității 

din Nisa s-a deschis într-un cadru 
festiv cel de-al 10-lea congres na
țional al Asociației „ Franța — 
U.R.S.S.“. La Congres participă 
numeroși delegați din toate colțu
rile Franței. Delegații au salutat 
€4 aplauze furtunoase, prelungite 
mesajul de salut adresat congre
sului 
N. S.
ralul

La 
a asociației 
condusă de scriitorul Ilya Ehren- 

i burg.

ROMA. ■*—* Ziarul „II Giorno“ 
a publicat o corespondență din 
Zurich. în care se arată că în 1961 
de pe urma accidentelor în produc
ție și-au pierdut viața în Elveția 
400 de muncitori italieni. După 
cum subliniază ziarul, muncitorilor 
italieni din Elveția „li se încre
dințează munca cea mai grea și 
cea mai periculoasă", dar 
iau măsuri corespunzătoare 
protecția muncii lor.

tuala serie de experiențe cu arma 
nucleară efectuate de S.U-A. în 
atmosferă.

nu se 
pentru

de șeful guvernului sovietic 
Hrușciov, dat citirii de gene- 
Petiț, președintele asociației, 
congres participă o delegație 

„U.R.S.S. — Franța"

10 iu-WASHINGTON. — La 
nie Statele Unite au efectuat în 
regiunea insulei Christmas o noua 
explozie nucleară. Dispozitivul nu
clear a fost lansat din avion. A- 
ceasta este a 11-a explozie din ac-

LIMA. •— La 10 iunie în Peru 
au avut loc alegeri prezidențiale. 
Cu același prilej au fost aleși cel 
doi vicepreședinți, 55 de senatori 
și 186 de membri ai camerei de- 
putaților. Pentru aceste locuri au 
fost desemnați circa 1430 de can
didați.

Potrivit agenției France Presse 
un mare număr de alegători nu 
s-au prezentat la vot. Ultimele 
rezultate care nu sînt însă defi
nitive, arată că pînă în prezent 
cel mai mare număr de voturi l-a 
întrunit Belaunde Terry.

Infîlnire a revanșarzilor vest-german
FRANKFURT PE MAIN 11 

(Agerpres).
Incepînd de la 2 iunie, la 

Frankfurt pe Main se desfășba 
ră □ întilnire a organizației re
vanșarde yest-germane „Uniu
nea camaraderească a germani
lor sudeți".

Ca și în anii trecuți, întîlnl 
rea revanșardă tradițională a 
germanilor sudeți a fost orga
nizată cu sprijinul activ a) 
Bonnului.

La 10 iunie în incinta tirgu 
lui de la Frankfurt a avut loc 
un miting al participanților la 
întilnire. El s-a transformat în
tr-o demonstrație revanșardă 
în acordurile fanfarelor și ră 
păitul tobelor. Seebohm, minis -

---------------O.

trul vest-german al transportu
rilor, a rostit un discurs f^tre 
a abundat în ieșiri furibunde 
Ia adresa Uniunii Sovietice, Ce
hoslovaciei și R.D. 
Seehphm a atacat 
de la Potsdam și a 
xarea unor regiuni ___
parte din Polonia, Uniunea So^ 
vietică și Cehoslovacia. El a 
calificat drept „absurdă" pă-> 
rerea „acelor oameni din Ger
mania și din întreaga lume care 
socotesc că recunoașterea fron
tierei de pe Oder-Neisse ar pu
tea contribui la rezolvarea pro
blemei germano-polone".

In același spirit s-au pro
nunțat la miting și alți vorbi
tori.

Germane. 
acordurile 

cerut ane- 
care fac,

împotriva experiențelor atomice 
americane

Metamorfoza amintirilor
De Tanger, Addis Abeba și 

Dar-Es-Salam colonialiștii vor fi 
legați, fără îndoială; prin triste 
amintiri. Din aceste localități — 
în cadrul audierilor făcute de Co
mitetul special al O.N.U. pentru 
traducerea în viață a declarației 
cu privire la acordarea indepen
denței țărilor și popoarelor colo
niale, a cărui sesiune în deplasare 
s-a încheiat la 8 iunie — s-au 
făcut auzite în întreaga lume gla
surile pătrunse de durere și mî- 
nie a zeci de africani care au de
mascat rolul nefast al colonialis
mului.

La afirmațiile despre pretinsul 
rol „civilizator" al colonialiștilor 
în Africa, au răspuns numeroși re
prezentanți ai celor care au simțit 
din plin „binefacerile civilizației 
colonialiste".

„In 70 de ani de dominație bri
tanică, nivelul de trai al popu
lației din Zanzibar a rămas în 
același stadiu mizer ca și în se
colul trecut", spunea în fața co
mitetului Kamis Abdulla, secretar 
general al Federației sindicatelor 
progresiste din Zanzibar. „In in
sulele Zanzibar și Pemba, preciza 
el, a fost creat utn stat polițist 
și a fost instaurată teroarea poli - 
țienească".

Vicepreședintele Partidului popu
lar din Bechuanaland Matante, a 
vorbit despre „necesitatea lichidă
rii imediate a pseudoconstituției 
în vigoare în acest protectorat și 
a convocării unei conferințe cons
tituționale. Guverinul englez, a sub
liniat el, trebuie constrîns să a- 
corde imediat independență po
porului din Bechuanaland11.

Trupele dictatorului portughez 
Salazar, declara în fața comitetu ■ 
lui Uria Simango, reprezentant al 
Comitetului Central al Uniunii Na. 
ționale democratice din Mozam- 
bic, „au dezlănțuit o teroare fără 
precedent în această țară... Re
gimul salazarist ignorează intere
sele milioanelor de africani care 
reprezintă majoritatea absolută a 
populației din Mozambic".

Comitetul special O.N.U.;
ciuda împotrivirii reprezentanților 
puterilor coloniale, a adoptat o 
serie de rezoluții care spulberă 
orice speranțe ale acestora din ur
mă de a-și legaliza dominația co
lonială.

A fost recunoscut dreptul inalie
nabil al popoarelor din Basuto
land Bechuanaland și Swaziland

in

la autodeterminare și independen
ță. „Autoritățile engleze, s-a sub • 
liniat în rezoluția respectivă, nu 
au tradus pînă în prezent în viață 
declarația Adunării Generale a 
O.N.U. cu privire la acordarea 
independenței acestor teritorii și nu 
au luat măsuri pentru transmiterea 
tuturor drepturilor și 
cirilor popoarelor din 
tectorate“.

Comitetul a sprijinit 
jorității covîrșitoare ; 
din Nyassaland dfe a 
federația cu Rhodesia 
acorda Nyassalandului 
ța națională.

Angliei i s-a cerut 
pe toți deținuții politici din Zan
zibar și să suspende starea excep
țională pe acest

După cum se 
au de ce să fie 
de mult ei își 
prin cafenele și 
mintiri plăcute : 
gățiri, subjugări etc. Și iată că de 
cîtva timp încep să se adune din 
ce în ce mai multe amintiri triste. 
Sînt retezate tot mai multe ten
tacule ale caracatiței colonialismu
lui.

SAN FRANCISCO 11 (Ager
pres).

După cum relatează agenția 
United Press International la 10 iu
nie poliția din Sân Francisco a 
arestat alte 5 persoane ce mani
festau pe sălile Tribunalului din 
localitate împotriva experiențelor 
americane din Pacific. Demonstran
ții* scrie agenția, au cerut înce
tarea imediată a experiențelor a- 
tomice precum și eliberarea din 
închisoare a celor 32 de manifes
tant! arestați cu o zi înainte și a 
celor trei pacifiști americani con- 
damanți la 30 de zile închisoare

pentru că au încercat s^ pătrundă 
cu un yaht în zona experiențelor 
nucleare americane. ■»,

In același timp, după cum 1 pre
cizează agenția Reuter, în fața clă
dirii tribunalului, peste 60 de per
soane purtînd pancarte, au organi
zat pichete de protest împotriva 
experiențelor atomice americane.

La Honolulu, scrie aceiași agen
ție, regiune în vecinătatea zonei 
experiențelor americane, trei alți 
pacifiști au decis să echipeze un 
nou yaht pe bordul căruia vor ple
ca în zona insulelor Christmas. 
_____________________________ U

PROGRAM DE RADIO
13 iunie1

împuterni- 
aceste pro-

cererea ma- 
a populației 
se desființa 
și de a se 
independen-

să elibereze

teritoriu, 
vede colonialiștii 

întristați. Pînă nu 
puteau împărtăși 
cluburi numai a- 

cotropiri, îmbo-

NIC IONESCU

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,45 Melodii populare românești 
interpretate de tarafuri, 8,30 Mu
zică simfonică, 9,10 Muzică de es
tradă, 9,30 Cîntece și dansuri 
populare din țări socialiste, 10,08 
Teatru la microfon : „Surioara" 
adaptare radiofonică după come 
dia scriitorilor sovietici Granovs
kaia, Levinskii și Eiranov, 11,15 
Muzică distractivă interpretată de 
fanfară, 12,00 Muzică de estradă, 
13,10 Formații de muzică ușoară, 
14,00 Muzică populară romîneas
că, 15,05 Muzică de estradă, 16,15 
Vorbește Moscova, 16,46 Melodii 
distractive de compozitori romîni, 
17,15 Cînteoe, 18,00 Concert de 
muzică populară romînească, 
Program de valsuri, 19,40 
romîni interpretînd muzică 
ră de compozitori sovietici, 
Jocuri populare romînești, 
„Ce frumos e-n sat la noi 
program de cîntece și jocuri popu
lare romînești; 22,30 Muzică de

19,15
Soliști 
ușoa-
20,20
21,40 ■И

estradă.
Muzică
14,03

PROGRAMUL II. 12,45 
populară din Moldova, 

„Patria, grădină înfloritoa
re" — program de cîntece și jo
curi, 15,30 Muzică populară romî- 
nească interpretată de tineri soliști, 
17,00 Din folclorul popoarelor, 
18,05 Muzică simfonică romîneas- 
că, 19,40 Muzică din opere ce
rută de ascultători, 20,40 Cîntă 
orchestra de muzică populară a 
Filarmonicii de Stat din Arad, 
21,15 Muzică corală romînească, 
21,35 Interpreți de muzică ușoară, 
22,30 Melodii popîilare romînești.
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CINEMATOGRAFE
13 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Absență îndelungată ; Al. Sabia : 
In noaptea de ajun ; PETR-ILA t 
In noaptea spre 13 ; ANINOASA: 
Zafra ; VULCAN : Mai tare ca 
uraganul ; ISCRONI : Zafra ; U- 
RIGANI : Insula fără nume.
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