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Din realizările minerilor...
Pe primul loc în întrecere

In sectorul IU 
can minerii muncesc cu însu
flețire pentru a întîmpină 
ziua lor și ziua de 23 August 
cu realizări însemnate în pro
ducție. Ei se situează pe loc 
de frunte în întrecerea cu mi
nerii din celelalte sectoare ale 
minei. In perioada 1—28 iulie 
inclusiv, din abatajele secto
rului au fost extrase peste 
plan aproape 1.700 tone de 
eărbune cocsificabil de bună 
calitate. In același timp ran
damentul obținut pe sector în 
trece pe cel planificat cu peste 
100 kg. cărbune pe post.

al minei Vul- Cele mai bune rezultate au 
fost dobîndite de minerii din 
brigada condusă de Gantz Ște
fan. Ei au extras in perioada 
respectivă mai bine de 500 
tone de cărbune peste produc
ția prevăzută în plan. Urmea 
ză apoi brigada lui Negrescu 
Vasile cu un plus de 450 tone 
și cea condusă de Domokoș 
Andrei cu 200 tone de cărbune 
peste plan. Rezultate frumoase 
au obținut și brigăzile lui Drob 
Gheorghe, Țărină 
Sfitlic loan

Valerian și

Și ale constructorilor
In

I

A,
/

Constructorii din 
Lupeni au obținut 
anul acesta fru
moase succese în 
muncă. Ei au pre
dat noile blocuri 
C, D și 10 înainte 
de termen, au în
ceput lucrările de 
finisaj interior la 
blocul 9 cu maga 
zine și au deschis 
un nou șantier - 
Braia n — unde 
primele blocuri au 
și început săl-și 
înalțe zidurile.

O realizare meri
torie a constructo
rilor de aici o con-

plină activitate 
stituie finisarea ex
terioară a blocuri
lor din cartierul 
Viscoza, clădite cu 
6—8 ani în urmă 
și rămase neten- 
cuite. Au fost ten- 
cuite pînă acum 
de către brigăzile 
lui Arpad Albert, 
Popa Alexandru. 
Cristache Constan
tin blocurile că
min; la blocul 3 
brigăzile lui Hor
vath Andrei și 
Stoica Constantin 
au îmbrăcat haina 
nouă pe zidurile 
roșii, Iar In pre

numeroase 
printre ca- 
conduse de

zent 
brigăzi 
re cele
Vlschi Iosif, Flrciu
Dumitru. Popa A- 
lexandru, Pocsvai- 
ler Gheorghe, Stoi
ca Constantin, Că- 
pitanu Gh. execută 
tencuirile exterioa
re la
2, 4, 5. 
se vor 
complet 
de finisare exterî-

în cartierul 
nemairă- 
nici un

blocurile 1, 
In curînd 

termina 
lucrările

oară,
Viscoza 
mînînd 
bloc netencuit ex
terior.

Minerii din 
brigada condu
să de Daneiu 
Moise de Ia mi
na Lonea se nu
mără printre 
fruntașii între
cerii. Ei în
scriu pe grafi
cul de producție 
al sectorului V 
Lonea randa
mente de 6—1 
tone cărbune pe 
post și depășiri 
însemnate de 
plan. Iată-i în 
clișeu ortacii 
din schimbul 
condus de mine
rul Stan loan 
discutînd la in
trarea în șut 
despre modul 
cum își vor or
ganiza lucrul în 
abataj.

In pas cu fruntașii
La mina Aninoasa, primul 

loc în întrecere îl ocupă mi
nerii de la sectorul IV. Lună 
de lună ei și-au depășit sim
țitor sarcinile de plan. Aproa
pe de ei se țin însă și minerii 
sectorului I. Aceștia au extras 
de la 1 ianuarie și pînă în 
prezent 4500 tone de cărbune 
peste plan. In același timp 
colectivul sectorului a realizat 
plănui la lucrările de pregă- 
tirl în proporție de 112,8 la

(Continuare în pag. 3-a)
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Drume(ul care străbate valea 
îngustă și prăpăstioasă din Chei
le Jiețului face o veritabilă că
lătorie în lumea basmelor. Pentru 
că în Cheile Jiețului se deapănă 
în prezent firul unui basm ade
vărat. Eroii lui sînt „sfarmă-pia- 
tră“ adevăr ați : constructorii șan
tierului l.C.F. Deva lotul Cheile 
Jiețului.

Au poposit în urmă cu șase 
luni și ceva în valea înzăpezită și 
neprimitoare pentru a se lua la 
trîntă cu stîncile și a croi printre 
ele un drum forestier de 8 km. 
spre bogăția pădurilor din masi
vul Paring.

...O zi de luptă dintre „sfarmă- 
piatră“ constructori și stîncile din

Cheile Jiețului. Munca e în toi. 
Ecoul ei inundă valea cu un suflu 
la fel de fierbinte ca soarele lui 
cuptor. Inginerul constructor Ge
orgescu Ioan, șeful lotului co 
lindă de la un capăt la altul șan
tierul. II însoțim vizjtînd punc
tele de lucru. Intrăm în sectorul 
B. La hectometrul 14-\-57, doi 
mineri din brigada de derocări 
a lui Stanca Victor ne întîmpină 
cu o adevărată demonstrație de 
alpinism. Legați in centuri de 
siguranță pe funii ancorate dea
supra prăpastiei muncitorii Tudor 
Dumitru și Nicola Nicolae au 
„excaladat" stinca aproape ver
ticală ce se înalță deasupra vii
torului traseu al drumului de 

munte și perfo
rează de zor. In
ginerul le face 
semn să opreas
că lucrul. Le 
strigă din răs
puteri ca să fie 
auzit :

— Gata găurile 1
— Asta-i ultima. Pot veni ar

tificierii — primește răspunsul 
care se pierde cu hăuit prelung 
în vale.

— Stau bine ! De la 4 dimi
neața au început să perforeze- 
Așa lucrează toate brigăzile de 
la derocări, se scoală cu noaptea 
în cap. Toate brigăzile și-au luat 
angajamente mari în întrecerea 
socialistă și se străduiesc din răs
puteri să îndeplinească cit mai 
mult din ele pînă la 23 August 
— completează mulțumit șeful lo
tului.

in drum spre alt punct de lu
cru, inginerul continuă discuția, pe 
această temă, trecînd în repistă« 
obiectivele muncitorilor și succe- X 
sele obținute. In primul semestru. ♦ 
muncitorii din sectorul A, con- ♦ 
duși de maistrul constructor Stroia •' 
Matei, au realizat 58 la șittă din X 
planul total de lucrări executînd *
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Locul comuniștilor
Oamenii muncii din între

prinderile și instituțiile ora
șului nostru desfășoară o mun
că plină de avînt pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de 
Congresul al m-Iea al parti
dului, pentru desăvîrșirea con
strucției socialiste, pentru ri
dicarea continuă a bunăstării 
poporului. Pretutindeni însă, 
în adîncul minelor sau pe sche
lele șantierelor de construc
ții, in toate domeniile de ac
tivitate, cei care se situiază în 
fruntea acțiunilor pentru în
făptuirea hotărîrilor 
lui, în fruntea luptei pentru 
sporirea producției, 
creșterea productivității mun
cii, pentru îmbunătățirea cali
tății produselor și reducerea 
prețului de cost sînt comu
niștii.

Minerul Bartha Francisc din 
sectorul IV al minei Petrila 
conduce una din cele mai bu
ne brigăzi ale acestei exploa
tări. Brigada condusă de co
munistul Bartha n-a rămas 
nici odată sub plan. Ea n-a 
rămas sub plan nici chiar a- 
tunci cînd a avut de înfrun
tat mari dificultăți din cauza 
condițiilor grele de zăcămînt. 
Locul său de muncă, abatajul 
cameră nr. 15 de pe stratul 3, 
este exemplu de ordine și cu
rățenie. Dar aceasta nu-i to- 
tui. Comunistul din fruntea 
brigăzii se ocupă cu dragoste 
de tovarășii săi de muncă, îi 
învață cum sa muncească, ÎI 
ajută să-și ridice nivelul po
litic, îi îndrumă cum să-și 
ducă la îndeplinire sarcinile 
puse de organizația de partid 
din sector. Molnar Mihai, Un-

gureanu loan, Sandu Ion și 
alți tineri comuniști din bri
gadă au crescut sub îndruma
rea și cu ajutorul comuniști
lor mai vechi, Bartha Francisc 
și a altor comuniști. Și 
crescut bine. Ei sînt mineri 
nădejde.

Conferința orășenească
partid Petroșani a pus în fața 
minerilor sarcina de a realiza 
în abatajele cameră o avan
sare de două 
schimb și aripă, iar în abata
jele frontale un ciclu de treî 
fîșii la doua zile. Cine trebuia 

fie în fruntea luptei pen- 
îndeplinirea acestui obiec- 
important dacă nu mine- 
comuniști ? Frămîntat de 

în

au 
de

de

cîmpuri pe

partidu-
pentru

să 
tru 
tiv 
rii 
realizarea acestei sarcini
abatajul în care lucrează, mi
nerul comunist Andrei Domo
koș împreună cu tovarășii Săi 
de muncă a ajuns la concluzia 
că' prin podirea camerelor ex
ploatate odată cu înaintarea 
frontului de lucru din patru 
în patru metri, se reduce tim
pul afectat pentru pregătirea 
prăbușirii de la patru schim
buri cît . necesita înainte la 
un singur schimb, 
du-se în practică aceste 
duzii — rezultat al' unor 
lungate căutări — ele 
dovedit întemeiate. Prin 
carea noii metode, brigada a 
reușit să realizeze în luna iu- ■ 
nie o avansare de 182 m. 1. și 
să realizeze un randament mal 
mare cu o tonă pe post deeît 
cel planificat. Brigada a rea
lizat în fiecare schimb o a-

M. CRISTESGU

înainte 
Verif ieîn-

con- 
înde- 
s-au 
a-pll-
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Drumul prinde contur definitiv.Peste albia Jiețului se construiesc poduri și podețe.Perforarea găurilor de pușcare în stîncă



STEAGUL ROȘU

fot b a l,
Minerul Lupeni — Wismut Karl Marx Stadt 2-1 (1-1)

Luna de douăzecișidouă de zile

Liniștea ce se așternuse pe 
stadionul din Lupeni după ter
minarea campionatului a fost 
întreruptă duminică pentru o 
după-amiază Întreagă. Din 
nou, mii de iubitori ai fotba
lului din Valea Jiului, au um 
plut tribunele dornici de a ve
dea intilnirea dintre Minerul 
Lupeni și o selecționată de ti
neret a provinciei Wismut din 
E. D. Germană. După meciul 
de deschidere dintre echipa de 
tineret și Minerul Vulcan, în
cheiat cu 1—0 în favoarea 
gazdelor, in cintecul fanfarei 
minerilor iși fac intrarea pe 
teren cele două formații. Fie
care din cei 22 de jucători 
poartă buchete de garoafe

[iapa oiișMrâ a
In cadrul etapei a IlI-a a 

spartachiadei de vară a tine
retului, în ziua de 29 iulie, în 
orașele Lupeni și Petroșani 
s-au desfășurat întrecerile la 
disciplinele : atletism, ciclism, 
trinte și tir.

Dacă în general partea or
ganizatorică a fost asigurată, 
în schimb numărul participan- 
tilor la întreceri a lăsat de 
jdorit. Ce-au de spus asocia
țiile sportive ca : Minerul Vul
can care a trimis doar doi 
atleți la această finală orășe
nească, iar Petrila s-a mulțu
mit să fie reprezentată numai 
la trinte, tir și ciclism, fără a 
trimite vreun participant la 
atletism. La fel orașul Lupeni, 
ia disciplina atletism, s-a pre
zentat cit se poate de slab, 
doar cu 5 sportivi. Acest lucru 
dovedește slabul interes ce se 
acordă acestei ramuri sporti
ve, deși la etapa pe asociație 
participaseră la întrecerile de 
atletism un număr de peste 
400 de tineri.

Iată cîștigătorii pe probe : 
BICICLETE ORAȘ : Rakoczi 
Adalbert — preparația Petri
la; semicurse: Chira Ezechil 
i— Viseoza Lupeni; trinte : cat. 
55 kg., Lazăr Gheorghe — Jiul 
Petrila; cat. 61 kg., Andreuță 
tVasile — Minerul Lupeni; cat. 
68 kg., Bondoc Constantin — 
Minerul Lupeni; cat. 76 kg., 
Ungureanu loan — Jiul Petri
la; cat. 84 kg., Bucureșteanu 
Ioan — jiul Petrila; cat. grea, 
Gălățeanu loan — Jiul Petrila.

întrecerile de la cat. 61 și 
,68 kg. au fost cele mai dis
putate.

Atletism : 100 m. juniori; 
Kelemen Tiberiu 12’5/10 — 30 
■Decembrie Petroșani; 100 m. 
seniori, Bîrlida Dan 14’3/10 — 
Parîngul Petroșani: 800 m. iu-
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8 a învins pe Grivița Roșie, fina-
8 lista cupei campioanelor europe- . 

ne, pe I.T.B. și care a obținut 
rezultate de egalitate cu Steaua 
și cu C.S.M.S. Iași, la ea acasă- 

Succesele dobîndite de rugbiștii 
petroșăneni nu sînt întîmplătoare. 
Ele sînt rodul unor antrenamen-

O echipă care se
Printre echipele de categoria A 

care au reprezentat cu cinste 
sportul din Valea Jiului se numă
ră și aceea de rugbi a studenți
lor petroșăneni. Jocurile specta
culoase, victoriile de prestigiu au 
făcut ca sportul cu balonul ova) 
să câștige mulți simpatizanți în 
Valea noastră. Rugbiștii din Pe
troșani au o galerie de care pot 
fi invidiați pînă și de fotbaliști. 
Poți să nu aplauzi o echipă care

8
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După schimbul de flori, Înce
pe meciul. In primele minute 
Minerul pornește la atac în 
stilul său caracteristic. După 
o incursiune inițiată de Cucu, 
urmată de o centrare, Mine 
rul ratează în minutul 2 des 
chiderea scorului. Urmează alte 
7 minute de presiuni la poarta 
oaspeților, apoi jocul se echi 
librează. Un șut de pe extre 
mă, și mingea, după ce „dan 
sează“ pe bara porții apărate 
de Mihalache, iese în aut. In 
minutul 13, Cucu trece din nou 
de fundaș, trage la poartă, 
dar pe lingă bară.

In timp ce gazdele atacă 
mereu, dar steril, contraata 
curile oaspeților desfășurate

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

suariarhiadei Ss vaiâ
niorl, Nagy Carol 2’22 — Pa
rîngul Petroșani; 1500 m. se
niori, Diaconescu Dorin 4’53” 
5/10; lungime juniori, Kraus 
Ladislau, 5,25 m. — Elevul Pe
troșani. Junioare, Mateuță A- 
dela 3,50 m. — Minerul Lu
peni; seniori: Mucenic Dan 
4,50 m. — Parîngul Petroșani; 
înălțime juniori, Krausz Ladis
lau, 1,60 m. — Elevul Petro
șani; greutate juniori, Fazekaș 
Levente — Minerul Vulcan; se
niori : Apostolescu Toma — 
Minerul Lupeni.

Poligonul de tir din Petro
șani 3 găzduit întrecerea de 
tir din cadrul etapei a treia a 
spartachiadei de vară a tine
retului. La întreceri au parti
cipat trăgători din Petroșani, 
Petrila și Uricanl. Cei mai bi
ne pregătiți s-au dovedit tră
gătorii asociației Retezatul U- 
ricani care, cu cele 309 puncte 
realizate au ocupat pe merit 
primul loc. Tînăra Crișan Vio
rica din Uricani a realizat la 
poziția culcat nerezemat, 75 
puncte din 10 focuri. Colț 
Stanca de la aceeași asocia
ție 70 puncte, iar Bădescu Ni- 
colae 62 puncte.

Ținînd seama de realele ca
lități ale trăgătorilor din Uri
cani, comisia de tir recoman
dă asociației Retezatul să afi
lieze secția pe lingă Federația 
de tir a R.P.R. și asigure 
tinerilor condiții optime de 
antrenament spre a putea ob
ține rezultate de performanță. 
Următoarele două locuri au 
fost cucerite în ordine de Pe
troșani și Petrila.

Restul competițiilor se vor 
organiza la finele acestei săp- 
tămîni.

«5. RAT.OT

te metodice îndelungate, al serio
zității cu care s-a pregătit fie
care component al echipei. An
trenorul Ureche a acordat o a- 
tențte deosebită nu numai condi
ției fizice, factor important în 
practicarea acestui joc al bărbă
ției, ci și laturii tehnice și tac
tice.

Dacă înainte vreme în rugbi 
fruntașe erau doar echipele bucu- 
reștene, echipele de provincie si- 
runîndu-se undeva pe la periferia 
clasamentului, acum ele luptă de 
la egal la egal cu cele din capi
tală. Meritul jucătorilor studenți 
este cu atît mai mare cu cît e- 
echipa lor se află pe primul loc 
între cele din provincie și a lăsat 
în urmă pe Olimpia, I.T.B. si 

in special pe extreme, sint 
mai periculoase. La un ase 
menea atac, in minutul 16, 
Vasiu face o greșeală, extre
ma dreaptă trage puternic, 
dar Mihalache prinde. Deși 
gazdele au dominat mai mult, 
cei care înscriu primii slnt 
oaspeții. Cronometrul arată că 
s-au scurs 25 de minute de 
joc, cînd tabla de marcaj In
dica 1—0 în favoarea echipei 
oaspe. Dușul rece le-a prins 
bine lupenenilor. Nu trec decit 
două minute și în urma unei 
combinații Cucu, Comșa, ul
timul aduce egalarea. In mi
nutul 29, Minerul e pe punc
tul să ia conducerea, dar Corn 
șa, singur în fața porții trage 
afară. Un minut mai tîrziu, 
Crăiniceanu centrează. In ca
reu se află doi atacanț.1 de la 
Minerul. Spre stupefacția mi
ilor de spectatori amindoi luf- 
tează, ratînd astfel o mare o 
cazie, astfel că scorul nu se 
mai schimbă plnă la pauză.

Repriza a doua se caracte 
rizează prin atacuri și mai 
susținute din partea Mineru 
lui. încă din primul minut 
gazdele beneficiază de o lo
vitură de colț, urmată imediat 
de alta. Ambele însă rămin 
fără rezultat. Pină in minu
tul 15, atacul lupenean hăr- 
țuiește fără încetare apăra
rea supranumerică a oaspeți 
lor dar fără nici un rezultat. 
Contraatacurile oaspeților se 
dovedesc și acum periculoase 
In minutul 21, ei sint pe pune 
tul să majoreze scorul. Șutui 
unui atacant lovește însă col
țul barei.

Jocul se apropie de sfîrșît. 
Se părea că meciul se va ter
mina nedecis, cind la o în 
fracțiune in careul echipei 
germane, arbitrul acordă 11 
metri. Execută Crăiniceanu și... 
gol Cu rezultatul de 2—1 în 
favoarea Minerului, intilnirea 
ia sfîrșit. O victorie muncită șl 
pe deplin meritată. In fața 
unui adversar care venea la 
Lupeni după o victorie asupra 
textiliștilor arădani.

Meciul a constituit pentru 
Minerul Lupeni un prilej de 
verificare a stadiului de pre 
gătire în vederea începerii 
campionatului.

Au jucat formațiile: MINE
RUL : Mihalache. Stanciu. Dan 
II. VASIU. Szoke. Mlhaly, CU
CU. Comșa, Staudt. Ion C. 
Ion (Cotroază). CRĂINICEANU: 
WISMUT : Theile. Krllermann. 
MULLER. Ghezber, Hansteln, 
Dimanski, EINSIENDEL, Stein
man, Zinsk. Frbhlich, SPETH.

D. CRIȘAN
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afirmă
Metalul București. In câteva etape 
din retur suporterii studenților 
au avut satisfacția să vadă echi
pa lor în fruntea piramidei rug- 
biștilor din patria noastră. Acum, 
la terminarea turului, ea ocupă 
un binemeritat loc patru. Că e* 
chipa de rugbi Știința Petroșani 
s-a afirmat în prima jumătate a 
campionatului republican, ediția 
1962, e un lucru cert. Acest lucru 
însă nu trebuie s-o facă să se 
culce pe lauri. Succesele de pînă 
acum sint frumoase și au ridicat 
prestigiul Văii Jiului în acest 
sport. Menținerea echipei în rîn- 
dul celor fruntașe depinde însă 
de pregătirea ei de viitor. Deci 
antrenamente metodice și inten
se, străduință și dragoste față de 
culorile pe care le reprezintă.
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După calendar, luna august nu
mără treizecișiuna de zile- Har
nicii muncitori ai Uzinei de repa
rat utilaj minier Petroșani au bo- 
tărît să răstoarne calendarul și 
să aducă luna august la dimensiu
nea a douăzecișidouă de zile.

— Nu e vorba de un joc de 
cuvinte, spunea comunistul Cosma 
loan, maistru la secția construcții 
metalice. E un fapt plin de sem
nificație, izvorît din voința colec
tivului uzinei noastre de a cinsti, 
alături de minerii și muncitorii 
Văii Jiului, de întregul popor, lu
minoasa sărbătoare de la 23 Au
gust și Ziua minerului.

Inițiativa s-a născut dintr-oda- 
tă, intr-o recentă consfătuire de 
producție convocată de comitetul 
sindicatului în vederea analizării 
rezultatelor obținute pe trimestrul 
11 în îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Referatele prezentate de in
ginerul șef al uzinei, de președin
tele sindicatului, tov. Badea loan, 
au reflectat grăitor munca perse
verentă, mereu mai rodnică a 
muncitorilor de aici, pusă efectiv 
în sprijinul luptei minerilor Văii 
fiului pentru cărbune mai mult, 
mai bun și mai ieftin. Dar mat 
pregnant vorbea despre realizările 
colectivului un simplu grafic afi
șat în sala unde se ținea consfă
tuirea. Principalele sortimente ale 
uzinei: armături de galerii,
utilaj minier, construcții metalice, 
grinzi metalice, stilpi de susținere 
în abataje, piese de schimb etc. 
Și la fiecare dintre ele — planul 
a fost depășit cu mult. In an
samblu, producția realizată a în
trecut în cel de-al doilea trimes
tru al anului cu 19,6 la sută ni- 

j velul planificat, iar productivita
tea a sporit cu 17,7 la sută. Plus 
431.000 iei economisiți la prețul 

de cost. Iar cînd s-a vorbit de 
cei care și-au adus principala con
tribuție la obținerea acestor suc
cese, a fost amintit în primul rînd 
colectivul secției construcții me
talice. Colectiv harnic, entuziast, 
căruia în aplauzele sutelor de 
muncitori fruntași, tehnicieni și 

j maiștri prezenți la consfătuire, i 
; s-a decernat arapelul de secție 
J jnsntași pe uzină. Tot din aceeași 

secție s-a ridicat brigada condu
să de membrul de partid Kiș Teo- 
fil, căreia drept apreciere a re
zultatelor obținute, i s-a decernat 
drapelul roșu de brigadă fruntașă 
în întrecerea socialistă.

Alături de muncitorii secției 
construcții metalice. eu muncit 
rodnic cei din secția mecanică, din 
secția mecanicului șef, de la tur
nătorie. Drept dovadă — in a- 
ceastă perioadă nici o brigadă de 
muncitori de la U.R.U.M.P. n-a 
rămas sub plan. Acest lucru —

E BINE LA CABANĂ
Sprintenă, drezina aleargă pe 

șinele strălucitoare. De o parte și 
de alta, șiruri de pomi. Poiana 
scăldată in lumină ramine în 
urmă.

Ritmul sacadat al roților se 
împletește cu discuțiile vesele, 
iar rîsetele ce le însoțesc sînt pli
ne de voie buni.

E o după-amiază caldă de va
ră. Cerul e senin, poienile smăl
țuite cu flori. Fiecare față e lumi
nată de un zîmbet.

— Vă întrebați poate cine sînt 
acești turiști veseli, optimiști 7 
Sînt muncitori din secțiile prepa
rat iei Petrila, care au botărît să 
petreacă o zi de odihnă împreună.

David loan, Plopșoreanu Ele
na, Teodor loan din atelierul e- 
lectric, Andrițoiu Dumitru, 
Goroy Alexandru din secția hal
dă sînt doar cițiva dintre ei.

lată-i acum împreună îndrep- 
tîndu-se spre cabana Voevodu.

Drezina își încetinește mersul. 
Nu departe se conturează, încon
jurată de verdeața dealurilor, 
cabana.

Coborînd, excursioniștii noștri 
se opresc o clipă cuprinși de în- 
cîntare.

Peisajul e parcă rupt dintr-o 
poveste.

La cabană mesele, acoperite cu 
fețe de un alb strălucitor, își pri
mesc oaspeții cu zîmbetul priete
nos al florilor de cîmp din glas
tre.

Discuțiile amicale nu încetează 
nici în timpul mesei. In cînt, ve

fapt remarcat și în consfătuire — 
se datorește exemplului personal 
dat de comuniști, cuvintului lor 
mobilizator prin care însuflețea 
munca întregului colectiv pentru 
îndeplinirea sarcinilor economice 
elaborate de partid.

Discuțiile s~au oprit nu numai 
asupra realizărilor, ci și asupra 
deficiențelor care mai există, sta- 
bilindu-se măsurile ce trebuie lua
te în vederea sporirii continue a 
producției. S-a vorbit mai ales de 
rămînerea în urmă care a existat 
la producția de elemente metalice 
de susținere în galerii, rămînerea 
in urmă cauzată de lipsa de la
minate. Muncitorii din secția cons
trucții metalice și din secția me
canică au hotărît să-și unească 
forțele pentru ca pină la 23 Au
gust, planul să fie depășit și la 
acest sortiment. S~au propus. de 
asemenea, măsuri pentru sprijini
rea brigăzilor de la turnătorie 
care întîmpină greutăți din cauză 
că paralel cu producția se desfă
șoară și lucrări de reconstrucție a 
balei. întărirea grijii față de ca
litatea producției, găsirea de noi 
iitcse pentru sporirea economii
lor au stat, de asemenea, în atenția 
consfătuirii.

In fața reprezentanților tuturor 
secțiilor uzinei au luat ar'-uul 
peste 30 de tovarăși, muO .ori, 
maiștri, ingineri și fiecare dintre 
ei a exprimat hotărîrea întregului 
colectiv de a dezvolta realizările 
de pînă acum, de a obține noi 
succese în întîmpinarea zilei de 
23 August și a zilei Minerului.

— Colectivul secției noastre, 
spunea tov. inginer Gudasg losif, 
șeful secției construcții metalice în 
momentul cind a primit drapelul 
de secție fruntașă pe uzină, își 
fixează ca obiectiv de întrecere să 
realizeze planul de producție pe 
luna viitoare in numai 22 zile. 
Vom întîmpină marea sărbătoare 
a eliberării patriei cu planul pe 
luna august îndeplinit.

— Tot in douăzecișidouă de 
Zile vom realiza și noi planul pe 
august — a spus șeful de echipă 
Arcz Alexandru de la tiniebigerie.

Totb luliu, Păunescu Panteli- 
mon, Herman Gheorgbe, inginerul 
Sirbn Sofronie, șeful secției meca
nice și mulți alți muncitori și teh
nicieni fruntași și-au exprimat «' 
celași gînd: să realizeze pic'’1! 
pe luna august în 22 de zde. .V

Așa s-a născut o nouă inițiati
vă în întrecere. Inițiativă izvorîtă 
din hotărîrea metalurgiștilor de Ha 
U.R.U.M.P. de a veni mai pu
ternic în sprijinul luptei minerilor 
pentru cărbune mai mult și mai 
bun, din dorința de a cinsti cu 
noi izbînzi în muncă luminoasele 
sărbători din august.

selie și joacă, nici nu observi că 
Ziua e pe sfirșite.

Amurgul coboară de pe cres
tele dealurilor.

Acum, cînd zefirul și-a pornit 
adierea călduță, ce poate fi mai 
plăcut decit o seară de dans ?

Și cum toți sînt de aceași pă
rere, e solicitat ajutorul maistru
lui Stoica Petru. Nu în calitate 
de maistru ci de... acordeonist.

Pe nesimțite noaptea învălue 
cabana. După ce își urează unul 
altuia „noapte buna", oamenii se 
retrag veseli în camerele lor.

A doua zi dimineață, cei în
drăgostiți de frumos, vizitează 
împrejurimile. Frumusețea de ne- 
descris a naturii îi răsplătește din 
plin .

Timpul trece in zbor, mai bine 
Zis în cîntec și zîmbet. Pe tere
nul de lingă cabană se organizea
ză ad-boc „campionate" de fot
bal și volei.

Care echipă cișligă 7
Și una și alta! Strigătele și 

îndemnurile „suporterilor" se tud 
pină departe.

Dar a venit ora plecării. Cu 
părere de rău se despart excur
sioniștii de cabana în care au pe
trecut ceasuri atît de plăcute. Și 
hotărăsc să organizeze o nouă ex
cursie in același loc. E doar tare 
bine la cabană.

Drezina gonește din nou pe și
ne. O melodie plutește pe aripile 
vîntului peste culmile dealurilor 
pînă departe...

PETRUȘ ANDREI



Paras - 
munci - 

fruntașă

k

Mai presus ca tăria stînciloi

Țîrcă 
chiva, 
toare 
în secția de ră
sucit de la Vis- 
coza Lupeni. In 
întrecerea 
cîalistă ea 
depășește lună 
de lună sarci
nile de plan cu 
10—12 la sută.

(Urmare din pag. l-a)

4 vansare de cite două cîmpur’ 
ne aripă de abataj.
A?, mina Uricani este bine 
eM^scut numele lui Drăghici 
Au®. El este un miner tinâr, 
este șef de brigadă. Dar mai 
presus de toate el se consideră 
comunist. Cu cîtva timp în 
urmă, conducerea minei, preo 
cupată de realizarea unui In 
dice de productivitate tot mal 
mare, de economisirea lemnu 
lui de mină și reducerea pre 
țului de cost a hotărît să ex 
perimenteze un nou sistem de 
susținere a lucrărilor miniere. 
„armarea in ancore". Prin fo 
losirea acestui sistem se eli 
mină complet lemnul de mi 
nă, iar plasele metalice „an 
corate“ sint mai ieftine decit 
armăturile metalice. Care mi 
ner n-are emoții cînd i se 
spune să lucreze intr-un aba 
taj fără grinzi și fără stîlpi ? 
Tînărul comunist după ce a 
studiat noua metodă a primit 
cu încredere și curaj propu
nerea de a trece 
ei în practică. El 

k^țWul comuniștilor 
inovatori, este în

la aplicarea 
a înțeles că 
este printre 
rîndul ace

-=O

Cărti noi apărute 
. în Editura tehnică

L. SAUER
Scule țentru filetare

256 pagini, 7,25 lei
Lucrarea tratează numeroa

se probleme privind construc
ția și executarea sculelor pen
tru filetare, ca de exemplu : 
tarozi, filiere, cuțite pentru fi
letare, cuțite-pieptene pentru 
filetare, cuțite-disc pentru fi
letare, freze pentru filetare. 
scule pentru rodarea filetului 
și scule pentru rularea filetu
lui.

Cartea este utilă tehnicieni
lor, maiștrilor și șefilor de e- 
chipă din sculării și din 
Here mecanice, precum și 
nlcienilor și 
se ocupă cu 
lelor.

ate- 
teh- 
care 
scu-

inginerilor 
proiectarea

Tehnic Romîn,Lexiconul
vol. X. Elaborare nouă

676 pagini, 100 lei
Această operă este o lucra 

re enciclopedică de informare 
în domeniul tehnic și al ști 
Ințelor de bază. Cuprinde un 
vast material documentar din 
circa 70 de discipline de bază.

Volumul X, apărut recent în 
Editura tehnică cuprinde li
terele L—Mec, conținînd circa 
1800 termeni directori, 3500 
termeni secundari explicați în 
text și aproximativ 3900 de 
Jiguri.
A Următoarele volume — șase 

la număr — ce vor încheia 
vasta lucrare, vor apărea trep
tat, pină la sfîrșitul anului 
1964.

COMUNI
care se situiază In frun- 
luptei pentru promovarea 

introducerea 
Și trebuie

organizațieial
sector.

clteva 
Sute
partidului

exemple de 
și sute de 

nostru

lora 
tea 
noului, pentru 
tehnicii Înaintate, 
menționat că el a reușit să a 
plice cu succes, împreună cu 
tovarășii săi de muncă această 
nouă metodă, inaintînd cu a 
batajul său susținut In ancore 
peste 100 de metri. Pentru 
comportarea sa in muncă și 
în viața personală comunistul 
Drăghici și-a clștigat pe me 
rit stima și încrederea Intre 
gului colectiv al sectorului, 
îndeosebi a tineretului. Cu prl 
lejul alegerilor, utemiștii l-au 
ales secretar 
U.T.M. din

Am dat 
comuniști, 
membri ai 
care muncesc în Valea Jiului 
sint cunoscuți nu numai In o 
rasul Petroșani ci șl în întrea 
ga regiune șl chiar în întreaga 
țară ca oameni de nădejde, 
luptători de frunte pentru în 
făptuirea politicii partidului, 
pentru binele poporului. Așa 
sint majoritatea comuniștilor. 
Așa trebuie să fie toti comu 
niștii.

Partidul nostru este condu 
cătorul, este organizatorul In 
tregii activități din toate 
meniile vieții sociale. El 
ciștigat. datorită politicii 
înțelepte, lzvorite din 
mai sfinte năzuinți ale 
porului, datorită activității u- 
riașe desfășurate pentru eli
berarea poporului de sub ex
ploatarea și asuprirea capita
listă, pentru construirea so-

do- 
și-a 
sale 
cele 
po

Pentru realizarea planului de construcții 
o muncă oolitică susținută

In semestrul II al anului aces
ta constructorii din Lupeni au de 
îndeplinit sarcini mari, cu mult 
sporite față de prima jumătate a 
anului. Tocmai pentru a analiza 
sarcinile ce le revin in al doilea 
semestru al acestui an, comuniș
tii de pe șantierul 7 construcții 
din Lupeni s-au întrunit intr-o 
recentă adunare generală a orga
nizației de bază.

S-a remarcat faptul că in pri
mele 6 luni ale anului, construe ■ 
torii din Lupeni au îndeplinit pla
nul fizic, dînd în folosință 116 
apartamente.

Experiența dobindită in primul 
semestru dă colectivului șantieru
lui posibilitatea de a realiza sar 
cinile sporite, pe cea de a doua 
jumătate a anului : predarea a 
încă 239 apartamente în noul car
tier Braia II. Pornind spre rea
lizarea acestui obiectiv, construc
torii trebuie să țină cont însă de 
o seamă de neajunsuri care au 
existat în activitatea șantierului în 
prima jumătate a anului, neajun
suri care trebuie înlăturate. In 
primul semestru șantierul nu și-a 
realizat planul valoric, iar prețul 
de cost a fost depășit. Rămînerea 
în urmă la acești indici a fost 
determinată, ia bună parte, de 
unele greutăți obiective : întîrzie-

(Urmare din pag. l-a)

racordare cu dru- 
mina Jieț s-au 

la sută din lucrări 
poduri condusă de 

s-a angajat si dea 
pină la 23 August, 
lui Crictunescu Ion

5100 m.c. derocări manuale, din 
5200 m.c. planificat, au construi’ 
16 podețe, au ridicat 650 m.c. 
ziduri de sprijin, iar din podul 
ce se construiește peste Jieț la 
punctul de 
mul către 
executat 50 
Brigada de 
Bandi Gezfl 
gata podu! 
iar brigada
care execută suprastructura dru
mului are angajamentul ca pini 
la 30 septembrie să dea in stare 
Unită întregul traseu de drum din 
sectorul A.

Cu asemenea ar.gașameru» u 
realizări in muncă intîmptnâ cea 
de-a 18-a aniversare a eliberări; 
patriei noastre de sub jugul fas
cist și constructorii din sectarul 
B. Aici, sub conducerea mair

soc ia liste, pentru a- 
păcii, pentru fericirea 

o mare

ș T I L O R
cMtațu 
ptrarea 
celor ce muncesc 
autoritate, și-a clștigat dra
gostea fierbinte a întregului 
popor. Această autoritate este 
întărită de atitudinea comu • 
niștilor, de comportarea lor 
care trebuie să se caracterize
ze în cele mai înalte trăsături 
morale. Iată de ce se cere ca 
fiecare membru de partid să 
fie un model de conduită, un 
exemplu demn de urmat pen
tru toți, să fie fruntaș la lo
cul său de muncă. Comunis
tului i se cere să fie comba 
tiv să ia atitudine critică față 
de tot ce este înapoiat șl să 
lupte cu pasiune pentru pro 
movarea noului.

Aceste calități, Înalta ținută 
morală a comuniștilor nu se 
nasc de la sine. Ele trebuie 
cultivate cu răbdare, cu per
severență, cu dragoste de or 
ganizațiile de partid. Este o 
datorie de prim ordin a fiecă
rei organizații de partid de a 
folosi toate mijloacele educa
tive pentru a cultiva la mem
brii săi înalta răspundere co
munistă față de sarcinile de 
partid, să crească In rlndurile 
lor astfel de oameni care în
totdeauna șî In toate împre
jurările să fie acolo unde este 
mai greu și mai important, a- 
colo unde se hotărăște soarta 
liniei partidului, unde se ho
tărăște soarta planului de 
stat — să fie in fruntea ma • 
selor. exemplu insuflețitor șt 
mobilizator pentru toti cei din 
jur.

..a unor documentații, lipsa unor 
materiale de strictă necesitate, tim
pul nefavorabil în primele luni 
ale anului. Datorită timpului ne
favorabil, finisajele exterioare la 
dteva obiective au putut fi în
cepute abia in al doilea trimestru.

Nerealizarea indicilor de plan 
amintiți a fost cauzată însă și de 
neajunsurile ce mai persistă în or
ganizarea muncii pe șantier. Au 
fost neglijate, in primul semes
tru, lucrările care aveau termene 
de execuție pină la 1 iulie, cu va
loare mai mică, ca de pildă, a- 
menajarea străzilor în nbile car
tiere, a trotuarelor, alimentarea cu 
apă din Aninoasa etc. Există de
ficiențe și in ceea ce privește re
partizarea tehnicienilor pe schim
buri și puncte de lucru. Din aceas
tă cauză, la unele locuri de 
muncă se constată o slabă grijă 
față de calitatea lucrărilor. Așa 
de pildă, placa de beton a tera- 
samentului de la blocul 9 a tre
buit returnată din cauza execu
ției necorespunzătoare. Asemenea 
neajunsuri în privința calității se 
constată și la executarea unor lu
crări de instalații. Remedierea a- 
cestor deficiențe necesită în plus 
bani, muncă, ducînd la creșterea 
cheltuielilor de producție. Pierde
rile la prețul de cost la capitolul

trului Dinescu Nicolae, s-au rea
lizat in primul semestru 6.941 
m.c. la derocări mecanice, iar la 
derocări manuale 16.100 m.c..
s-au executat 11.000 m.c. de tera
sa mente manuale, 15.400
m.c. volumid to
tal planificat; ur
mează să fie con
struite 31 pode
țe, un pod de 
18 metri ți cea.
-000 m. c. zidă
rie de sprijin. 
Fruntași in acest 
sector sint mun
citorii din brigă
zile conduse de 
Borz Ion si Eu- 
paș Gbeorțbe, ca 
fi artificierul Pop- 
tink Nicolae.
Cu ei si cu alți 
’runtasi de pe 
șantier, ca șefii 
de echipă Pașca 
Ion, 
34a/;n, 
ne seu
Bora Petre, for
jorul Dudaș Nicolae fi alții se 
mindrefte intre» colectivul lotu
lui.

Pe șantierul din Cheile Jiețului 
deznodământul luptei dintre 
.sfarmă-piatră?4 din basmul ade-

O’eșteamt 
Criciu- 

Nicolae.

Pe inginerul Georgescu Ioan și muncitorul fruntaș Constantin 
Gheorghe îi bucură deopotrivă „Drapelul roșu de lot fruntaș în 

producție pe șantierul I.C.F. Deva“. -——
------------ ©---------------

fruntașii
derabll. Minerii din brigada 
lui Cristea Aurel, de pildă, au 
muncit cu un randament mai i 
mare ca cel prevăzut cu 1,5 
tone de cărbune pe post. Ast - 
fel, ei au reușit să dea peste 
sarcinile de plan 725 tone de' 
cărbune. Tot pe baza creșterii1 
productivității muncii șî-au 
depășit planul de extracție și 
brigăzile conduse de Gali Mi
hai șl Oprean loan.

in pas
(Urmare din pag. l-a)

CU

suta, fapt care asigură și 
viitor lungimea de front 
cesară pentru extracția 
aucției planificate.

Din cele 4500 tone de 
bune date peste plan de 
torul I, 747 tone au fost ex
trase in luna aprilie. In luna 
respectivă productivitatea mun
cii pe sector a crescut consl-

Pe 
ne- 

pro

căr- 
sec

materiale ar putea fi, de aseme
nea, înlăturate dacă s-ar acorda 
o mai mare grijă manipulării ma
terialelor. precum și respectării 
consumurilor specifice.

O slabă preocupare a existat 
pe șantier și în - privința extinderii 
metodelor și experienței brigăzi
lor fruntașe, cum ar fi, dc pildă, 
metoda de zidărie rapidă a brigă
zii lui Sandu Tudor, munca în 
brigăzi în acord global aplicată 
de zidarii din brigada lui Ghe- 
bedi Ioan etc.

Muncitorii constructori care au 
luat cuvîntul în adunare, între 
care tov. Boștină loan, Cușlea 
Dumitru, Pavel Pantilimon și al
ții au cerut conducerii șantierului 
să asigure ca maiștrii, tehnicienii 
să fie mai aproape de munca bri
găzilor de pe șantier, să se preo
cupe mai mult de îndrumarea și 
aprovizionarea lor.

Pentru cel de-al doilea semes
tru colectivul șantierului are toa
te condițiile pentru realizarea vo
lumului sporit de construcții pla
nificat. Pentru ca lucrările să se 
desfășoare ritmic, adunarea a cerut 
conducerii șantierului să întoc
mească un grafic de execuție pen
tru fiecare obiectiv, pe faze de 
lucrări.

Mobilizarea colectivului șantie

vârât ce se desfășoară aici și 
stîniile dure se apropie cu re-- 
pezjciune. Colectivul lotului s-a 
angajat să predea drumul bene-, 
ficidrulut, I, P. Petroșani, la 15, 
noiembrie — cu o lună și jumă~

La biblioteca șantierului.
tale mai devreme declt prevedea 
termenul fixat în plan. Și fără, 
îndoială că va reuși. El s-a do
vedit și pînă acum, prin luptă 
aprigă, mai presus ca tăria stîu- 
cilor.

rului la remedierea neajunsurilor 
din primul semestru, la îndepli
nirea integrală și la termen a sar- ■ 
cinilor ce îi revin în a doua ju
mătate a anului, necesită intensi
ficarea muncii politice la fiecare ■ 
punct de lucru de pe șantier. In 
acest scop, întreaga muncă politică ■ 
a organizației de partid trebuie 
axată pe sarcinile concrete ce re
vin muncitorilor din fiecare echi
pă sau brigadă. O atenție deose
bită va trebui acordată repartiză
rii judicioase a membrilor de par
tid pe punctele de lucru, îndru
mării agitatorilor pentru a milita 
pentru intensificarea ritmului de 
construcție, îmbunătățirea calității 
lucrărilor și reducerea prețului de 
cost. Vor trebui lichidate, de ase
menea, neajunsurile în ceea ce pri
vește legarea agitației vizuale de 
sarcinile concrete ale șantierului, 
de popularizarea fruntașilor și a 
metodelor lor. O măsură necesa
ră în această privință este reali
zarea propunerii făcute în aduna
rea generală de a se afișa pe fie
care bloc cite un panou care să 
cuprindă termenele de execuție pe 
faze de lucrări și termenul de pre
dare a blocului.

Desfășurînd o muncă politică 
susținută, organizația de partid 
de pe șantier va putea mobiliza 
colectivul de constructori la înde
plinirea cu succes a sarcinilor spo
rite ce îi revin pe cel de-al II-lea 
semestru al anului curent.

I. DUBEK
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Al VIII-lea Congres internațional
S-a deschis al VIII-lea Festival Mondial 

si Studenților
de tineri finlandezi care aduc 
mesajul tineretului țării.

Pe gazonul stadionului își 
fac apoi rînd pe rînd apariția 
delegați ai țărilor care au găz
duit cele șapte festivaluri pre
cedente, prezentînd fiecare 
cîte un scurt program artistic. 
Programul artistic prezentat 
de cei 72 de dansatori și 18 
buciumași romîni, care au fă
cut cunoscut participanților 
la Festival o parte din co
moara folclorului romînesc, a 
stîrnit furtunoase aplauze. Pe
rechi, perechi de dansatori cu 
chiote și voie bună încing în 
mijlocul stadionului, în ritmul 
Cioeîrliei și al Periniței, o horă 
înfocată, repliindu-se apoi în
tr-un mare buchet, deasupra 
căruia apar imense margarete, 
simbol al tinereții și păcii.

O puternică impresie produ
ce intrarea tinerilor sovietici. 
Numeroase motociclete albe cu 
ataș înconjoară și încrucișea
ză cîmpul stadionului. In ataș, 
fete poartă drapele albastre, 
împodobite cu porumbelul pă
cii. in mijloc, alte fete aștern 
pe iarbă lungi fîșii de mătase. 
Apare cifra
de la Moscova, 
teva clipe, 
vin.

Un grup 
finlandezi 
organizație 
rească din
„Tul", îmbrăcați 
multicolore, au executat apoi 
exerciții ritmice și au format 
din trupurile lor o imensă floa
re a Festivalului. Peste 800 de 
tineri ai țării care găzduiește 
Festivalul au executat dansuri 
populare finlandeze, iar îm
preună cu ei tinerii din mai 
multe țări se alătură dansului 
popular finlandez „Enkat". 
Urmează apoi o mare de fo
curi de artificii, care luminea
ză cupola cerului de un al
bastru ireal. Aplauze, cintece, 
scandări de lozinci de pace și 
prietenie, încheie această gran
dioasă manifestare.

C. OPRICA 
M. IONESCU 

trimiși speciali ai Agerpres

ai Tineretului
...Festival, pace, prietenie. 

Aceste trei cuvinte se auzeau 
duminică la tot pasul pe stră
zile capitalei Finlandei. Apro
ximativ 18.000 de tineri din 
peste 140 de țări au venit la 
Helsinki să dea glas mesajului 
arzător al timpurilor noastre 
— pacea.

Orașul festivalului este deo
sebit de animat. Peste 
500 de ziariști de pe toa
te continentele au asaltat 
Comitetul internațional de 
pregătire a festivalului și bi
roul de presă, pentru 
ultimele noutăți ale 
mului Festivalului.

Cu două ore înainte 
ceperea festivității oficiale de 
deschidere a Festivalului, toa
te delegațiile tineretului lumii 
s-au întrunit în trei mari piețe 
ale orașului. De aici fiecare 
delegație, avînd în față o pan
cartă cu numele țării respec
tive, purtată de un tînăr fin
landez, pornește pe principa
lele artere ale orașului care 
conduc către Stadionul Olimpic.

La orele 19, poarta de est a 
marelui Stadion Olimpic din 
Helsinki se deschide, permi- 
țîn’d intrarea delegațiilor.

începe defilarea delegațiilor 
participante la Festival.

In frunte pășesc trei tineri: 
un alb, ținînd de mînă o tî- 
nără negresă și o tînără asia
tică. El este întîmpinat cu 
„festi-val", „festi-val“, „festi
val", scandat de zecile de 
de oameni.

Se perindă sombrerourile 
gentiniene și evantaiurile 
telor japoneze, dansul umbre
lelor de sub cerul ploios al An
gliei și cel frenetic de sub ce
rul arzător al Guineei, tran
dafirii bulgărești și cedrii Li
banului, desenați pe panouri, 
secera și ciocanul — simbolul 
de pe rampele de lansare a 
navelor cosmice sovietice, ste
ma indoneziană, dragonii Co
reei, ghitara cubaneză, chipu
rile măslinii ale indienilor și 
obrazul spelb al suedezilor.

Defilarea delegației romine, 
încadrată între cea a Rhode- 
siei și a Ruandei, a fost sa
lutată călduros ătît de locui
torii orașului Helsinki cît și de 
delegații străini în rîndul că
rora țara noastră are mulțî 
prieteni buni. Un măre grup 
de tineri, înconjurînd Stema 
Republicii Populare Romîne, 
fluturau batiste roșii, galbene 
Și albastre alcătuind un imens 
drapel al patriei noastre. Fru
moasele costume naționale ro- 
mînești, entuziasmul molipsitor 
al tinerilor romîni au atras a- 
tenția generală.

Potrivit tradiției, defilarea a 
fost încheiată de delegația ti
neretului țării gazdă, alcătuită 
din 2.000 de tineri îmbrăcați 
în costume naționale multico
lore, care purtau flori și stea
guri naționale. Pe gazonul 
stadionului, înconjurat de dra
pelele țărilor participante lă 
Festival, cele ale păcii și cele 
cu stema Festivalului, rămîne‘ 
un grup de stegari care alcă
tuiesc o gardă de onoare în 
jurul emblemei Festivalului de 
la Helsinki.

Deodată răsună sunetele 
fanfarelor care anunță deschi
derea oficială a celui de-al 
VIII-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților pen
tru pace și prietenie.

După ce se dă citire mesa
jului de salut al Comitetului 
internațional de pregătire a 
Festivalului, ia cuvîntul, din 
partea guvernului finlandez, 
Armi Hosia, ministrul învăță- 
mîntului.

Pe stadion intră apoi un grup

de oncologie și-a
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite :
La 28 iulie, la Moscova și-a 

încheiat lucrările cel de-al 
Vm-lea Congres internațional 
'de oncologie. Timp de o săp- 
tămînă 5.000 de oncologi din

încheiat lucrările Știri din U.R.S.S.
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Apoi după cî- 

prefac cifra în

tineri sportivi 
cea mai mare

de
din
sportivă muncito- 
țară, organizația 

în costume

70 de țări au discutat proble
mele de cea mai mare impor
tanță ale combaterii canceru
lui. Ședința de închidere a 
congresului a avut loc în Pa
latul Congreselor din Kremlin.

0

Accidente grave în minele din Japonia
TOKIO 30 (Agerpres). TASS 

transmite:
In dimineața zilei de 30 iu

lie, la mina Gosiro, care ă- 
parține companiei „Hatanaka 
Tanko" (insula Kiusiu) au fost 
îngropați de vii în urma ex
ploziilor de gaze nouă mun
citori. Din galeria surpată au 
fost salvați doar patru mineri 
în stare gravă.

La 
niei 
sula

28 iulie la mina compa- 
„Mițubisi" din Iizuk (in- 
Kiusiu) ca urmare a unei

prăbușiri au murit doi mineri.
La 30 iulie dimineața a avut 

loc o surpare în bazinul car
bonifer din orașul Utsunomiya 
(prefectura Totighi). Au mu
rit trei muncitori. Moartea 
tragică a minerilor japonezi 
se datorește neglijenței admi
nistrației față de tehnica se
curității. Astfel, încă în urmă 
cu o săptămînă s-a aflat de 
situația periculoasă a rocelor 
din abataje și cu toate aces
tea lucrările nu au fost sistate.

Un nou cuptor Martin 
gigant dat in exploatare

MOSCOVA 30 (Agerpres).
După cum scrie ziarul „Prav

da'1, zilele acestea a fost dat în 
exploatare la uzina siderurgică 
„V. 1. Lenin1' din ]danov (U- 
craina) un nou cuptor Martin 
gigant, unul dintre cele mai 
mari din lume. Noul cuptor va 
produce’ tot atita metal cit pro
duce în prezent întreaga oțelă- 
rie Martin a uzinei respective.

Cuptorul gigant este deservit 
de agregate uriașe: macarale de 
630 de tone, oale sudate în în
tregime cu o capacitate de 480 
tone de oțel fiecare, mașini de 
încărcat de un tip nou și altele. 
Toate procesele 
sînt in întregime 
automatizate.

de producție 
mecanizate și

unut mare

O

Acțiune arbitrară a autorităților 
ale Bonnuluigrănicerești

BERLIN 30 (Agerpres).
La 28 iulie autoritățile gră

nicerești ale Bonnului au să- 
vîrșit o acțiune arbitrară îm
potriva personalului trenului
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0 nouă secție la Iwiczna 
din R. P. Polonă

VARȘOVIA 30 (Agerpres).
La fabrica de tuburi catodi

ce din Iwiczna de lingă Var
șovia a fost dat în exploatare 
un agregat modern complet 
automatizat pentru 
sticlei și presarea 
pentru cinescopuri. 
pentru elaborarea 
litiu-bariu lucrează
cu întreaga capacitate — de 
3,5 ori mai mare decît a vechei 
hale. Această instalație pro
duce zilnic 4—5 mii de conuri 
pentru tuburile catodice, cîte 
unul lă 10 secunde.

fabricarea 
tuburilor 

Noua hală 
sticlei de 
în prezent

aparținînd R. D. Germane, ca
re circula intre Berlinul occi
dental și Austria, silindu-i să 
părăsească trenul în stația 
vest-germană de frontieră 
Freilasing. In legătură cu a- 
ceasta un purtător de cuvînt 
al Ministerului Afacerilor ex
terne al R.D.G. a făcut o de
clarație în care a calificat ac
țiunile arbitrare ale autorită
ților de ia Bonn drept o încăl
care grosolană a acordurilor 
realizate anul trecut între căile 
ferate din R.D.G., R.F.G. și 
Austria, precum și a acorduri
lor internaționale cu privire la 
transporturi și a uzanțelor 
dreptului internațional.

Descoperirea 
Zăcământ de piatră 

de porțelan
MOSCOVA 30 (Agerpres)- 
Geologii sovietici au descope

rit în Extremul Orient un mare 
zăcămînt de piatră de porțelan 
care întrunește toate proprietă
țile necesare pentru fabricarea 
porțelanului.

In ceea ce 
tățile sale, un 
este mai bun 
din argilă, caolină, feldspat și 
cuarț. Deosebit de important 
este faptul că piatra de porțelan 
conține puține substanțe dăună
toare și poate fi folosită cu suc
ces pentru producția izolatoare
lor din porțelan necesare liniilor 
electrice de înaltă tensiune.

Din piatra de porțelan poate 
fi obținută o sticlă pentru sco
puri industriale cu proprietăți ce 
nu le are porțelanul obișnuit.

privește proprie- 
asemenea porțelan 
decît cel fabricat

Conferința femeilor
din întreaga Africă

DAR-ES-SALAM 30 (Ager
pres).

In clădirea parlamentului 
Țanganicăi își desfășoară lu
crările Conferința femeilor 
din întreaga Africă, convoca
tă la hotărîrea celei de-a 3-a 
Conferințe a popoarelor Afri
cii, care a avut loc la Cairo 
în anul 1961. scopul acestei 
conferințe este crearea unei 
Organizații a femeilor pe în
treaga Africă.

Luînd cuvîntul la conferin 
ță, reprezentantele femeiloT 
din diferite țări africane au 
demascat esența politicii colo
nialiste care a adus popoare
lor din țările lor suferințe șl 
lipsuri.

Să distrugem toate bombele, 
aceasta a fost chemarea ros
tită de reprezentanta femeilor 
ghaneze, Emelia Aryee.

Reprezentanta femeilor din 
Rhodesia de nord a arătat că 
după formarea Federației Rho- 
desiei și Nyassalandului, mi! 
de persoane au fost aruncate 
în închisori, iar altele au că
zut victime terorii polițienești. 
In timpul dominației engleze, 
a spus ea, din 
cânilor au fost 
mai trei avocați 
Aceasta a fost 
vilizatoare" a
Rhodesia de nord.

rîndurile afri- 
pregătițl nu- 
și doi medici 
„misiunea ci- 
englezilor în

Relatînd condițiile insupor
tabile create de colonialiștii 
portughezi în Mozambic, re
prezentanta femeilor din a- 
ceastă țară a relatat că 85 la 
sută din numărul copiilor din 
Mozambic nu au posibilitatea 
să învețe.

Ea a cerut retragerea tru
pelor străine și desființarea 
tuturor bazelor militare de pe 
teritoriul țării ei.

Africa trebuie să fie liberă 
de orice forme de asuprire și 
exploatare, liberă de colonia
liști șl neocolonialiști, a de
clarat în cuvîntarea sa Mar - 
gareth Kenyatta, fiica preșe
dintelui Uniunii naționale a- 
frlcane din Kenya, Jomo Ke
nyatta.

In proiectul de statut al Or
ganizației femeilor din întrea
ga Africă, elaborat de Comi
tetul de pregătire în vederea 
convocării acestei conferințe, 
se arată că femeile sînt ferm 
hotărîte să-și unească efortu
rile In lupta comună a popoa
relor Africii împotriva 
ranțel și nedreptății, pentru 
emanciparea femeii africane, 
pentru creșterea nivelului de 
trai al popoarelor și pentru 
transformarea Africii într-un 
continent al prosperității, li 
bertății și păcii.

igno-
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Expoziție de obiecte 
de podoabă

PRAG A 30 (Agerpres).
Recent, la Jablonec (Cehia 

de nord) s-a deschis cea de-a 
patra expoziție tradițională a 
obiectelor de podoabă din ga- 
blonz, intitulată „Bijuterii 
pentru întreaga lume".

In cadrul expoziției, care o- 
cupă o suprafață de 3.500 me
tri pătrați, sînt prezentate 
circa 1.600 de articole ale in
dustriei de bijuterii din Ceho
slovacia.

30 (Agerpres). 
sindicatele so~ 

peste cinci 
ai muncii la 
în stațiunile 
situate în 
regiuni ale

Cinci milioane de oameni 
la odihna și tratament
MOSCOVA
Anul acesta,

vietice vor trimite 
milioane de oameni 
odihnă și tratament 
balneo-cllmaterice 
cele mai pitorești
Uniunii Sovietice. In acest scop \ 
au fost alocate 254 milioane de ( 
ruble, cu 18 milioane mai mult 1 
decît în anul trecut. )

De asemenea, organizațiile) 
sindicale vor trimite în tabere < 
de pionieri și în stațiunile bal- < 
neo-climaterice circa 4,5 milioa- 1 
ne de copii ai muncitorilor și ' 
funcționarilor. Anul acesta au ’ 
șost deschise 8.000 de tabere ( 
de pionieri. i

PROGRAM DE RADIO
1 august

PROGRAMUL 1. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,30 Muzică popu
lară din R.S.S. Bielorusă, 9,10 
Concert simfonic, 10,08 Tea
tru la microfon: „Patru sub 
un acoperiș" Comedie ae 
Smirnova și Kreindel, 11,31 
Muzică populară romînească,- 
12,00 Estrada melodiilor, 15,05 
înregistrări muzicale de Ia 
„Festivalul de folclor al Țări
lor din Balcani și din Zona 
Mării Adriatice" — București 
1962, 15,30 Fragmente din o- 
pereta „O noapte la Veneția" 
de Johann Strauss, 16,15 Vor
bește Moscova 1 18,20 Muzică 
populară romînească, 19,00 
Scriitori la microfon: Dan 
Deșliu, 20,40 Muzică de came
ră/ 21,40 Tineri interpreți de 
muzică populară romînească. 
PROGRAMUL II. 12,45 Din 
muzica popoarelor, 13,25 Con
cert de estradă, 14,30 Muzică 
ușoară, 16,50 Curs de limba 
rusă, 17,00 Muzică populară 
romînească interpretată de

cintărețul Felician Fărcașu șl 
acordeonistul Ilie Udilă, 18,50 
Amintiri despre George Baco- 
via, de I. Peltz, 19,00 Tineri 
interpreți la microfon, 19,40 
Muzică din operete, 20,30 Tri
buna Radio, 20,40 Orchestre 
de muzică populară romîneas
că, 21,15 Interpreți de muzică 
ușoară, 21,40 Ansambluri so
vietice de tineret. 22,00 Ciclul 
„Pagini din muzica simfonică 
romînească".
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CINEMATOGRAFE
1 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Numai o glumă; AL. 
SAHIA : Șoferii iadului: PE- 
TRILA : Nu te lăsa nicioda*^: 
LIVEZENI: O fereastră C.^- 
chisă spre cer; ANINOASA: 
Strada Seiller nr. 8; VULCAN : 
Cîntecul porumbiței cenușii; 
LUPENI: învierea seria II.


