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cu țările socialiste.

Muncitorii de la B.U.T. Live- y 
zeni au numai cuvinte de laudă 
pentru lăcătușul mecanic Manea 
Valter. Bine pregătit profesio
nal, el ajută colectivul de mun
citori și tehnicieni din întreprin
dere să recondiționeze cu mij
loace proprii diferite piese nece 
sare betonierelor de pe șantiere.

Cantități sporite 
de produse alimentare 

distribuite populației
In primele 7 luni ale aces

tui an, unitățile de desfacere 
ale O.C.L. Alimentara din Va
lea Jiului au vîndut oameni
lor muncii mărfuri alimentare 
totalizînd circa 108.000.000 lei. 
■^in magazinele unității s-au 
b- «făcut 3.892 tone făină In
termediară, 1.180 tone făină 
albă, aproape 1.000 tone car
ne de bovine și porcine, 535 
tone preparate de carne, 53 
tone unt, 11.340 hl. lapte, 1.140 
tone zahăr, 250 tone produse 

Lzaharoase, 500.000 buc. ouă ș! 
'alte mărfuri alimentare.

La sectorul V sud Luperti

0 siîuaiie taie uehie grabnit reinstliaia!
Minerii din Lupeni, sub în

drumarea organizațiilor de 
partid, au repurtat anul aces
ta succese însemnate în înde, 
plinirea sarcinilor de plan. In 
prezent ei se străduiesc, mun 
cind cu însuflețire, să întîm- 
pjne ziua de 23 August, săr 
bătoare scumpă poporului nos
tru, și Ziua minerului, cu noi 
succese în producție. Majori 
tatea sectoarelor își îndepli
nesc în mod ritmic sarcinile 
prevăzute.

Nu același lucru se poate 
spune însă despre sectorul V 
sud. Minerii de aici aproape 
că au și uitat de cînd rămîn 
tot mereu în urmă... Incepînd 
cu luna februarie, sectorul a 
rămas sub plan. Pînă în pre. 
zent, minusul de producție s-a 
ridicat la peste 7.500 tone de 

• cărbune. Numai în luna Iulie 
sectorul a rămas sub plan cu 
2.197 tone de cărbune. Bine 
înțeles, nu a fost realizată 
nici productivitatea planifi 
cată.

Cum s-a ajuns în această 
situație, care sînt cauzele ca
re au determinat această sta- 

de lucruri ?
Sectorul V sud, care este

foarte răspîndit și îndepărtat 
de arterele principale ale mi
nei. întîmpină Intr-adevăr șl 
unele greutăți. Aprovizionarea 
cu materiale și goale se face

In cinstea zilei de 23 August și a Zilei minerului

27.000 tone de cărbune cocsificabil 
peste plan

Minerii sectorului m al ml 
nei Lupeni muncesc cu însu 
flețire pentru a lntimpina 
ziua de 23 August și Ziua mi 
nerului cu noi și însemnate 
succese în producție. înalta 
calificare a minerilor de aici, 
organizarea temeinică a mun
cii in abataj și folosirea in
tensă a mecanizării asigură

Din abatajele
Minerii de la Lonea, care in 

luna trecută au extras peste 
plan 1995 tone de cărbune 
continuă să obțină noi suc
cese în întrecerea socialistă. 
In primele două zile ale lunii 
august, din abatajele minei 
ău fost extrase încă 220 tone 
de cărbune peste sarcinile de 
plan. In fruntea întrecerii pe 
exploatare se situează colectl-

Două noi blocuri
In cinstea Zilei minerului și 

a zilei de 23 August, construc
torii de pe șantierele Petroșani 
și Lupeni și-au luat angaja
mentul să reducă termenul de 
execuție a două noi blocuri de 
la 30 septembrie la 23 august.

Constructorii șantierului Li- 
vezeni obțin însemnate succe 
se în îndeplinirea acestui an
gajament. La blocul A cu 32 
apartamente, el au terminat 
complet lucrările de tencuieli 
interioare, parchetări și exe
cută ultimele lucrări de vop- 
sitorie, zugrăvire și mozaica
re. Paralel cu aceasta, se lu
crează din plin la tencuirea 
exterioară a noului bloc, pen
tru ca la predare el să fie 
complet finisat și în exterior

Pe șantierul Lupeni, forțele 
brigăAlor de finisaj sînt con- 

mai greu. Cel mai defectuos 
se face aprovizionarea cu lemn. 
Aceasta încă de la suprafață. 
Vinovați sînt cei ce răspund 
de transport și, într-o bună 
măsură, conducerea minei, ca
re nu a luat măsuri ca secto
rul V sud, sector rămas atîî 
de mult în urmă, să primeas
că sprijinul cuvenit, concen 
trîndu-și și mai mult atenția 
asupra sectorului III, sectorul 
I B și a altora care aveau de 
la începutul anului condiții 
mal bune. Sectorul a mai în 
tîmpinat și alte greutăți: tre
cerea unor abataje prin lucrări 
vechi, falii pe o lungime de 
25 metri în stratul 18, fapț 
c-are a necesitat executarea 
a 2 preabataje direcționale 
pentru refugiu și aerai.

Toate acestea nu pot însă 
justifica starea în care se gă 
sește sectorul. Rămînerea în 
urmă se datorește mai ales 
unor deficiențe de ordin or 
ganlzatoric în desfășurarea 
procesului de producție. Con
ducerea sectorului, în frunte 
cu tov. inginer Husti Ștefan 
nu a luat măsuri ca tehnicie
nii și maiștrii mineri să răs
pundă concret de sprijinirea 
brigăzilor de mineri, nu s-a 
preocupat de preîntîmpinarea

ST. EKART
(Continuare în pag. 3-a) 

colectivului sectorului obține • 
rea unor randamente ridicate. 
De la începutul anului și pi- 
nă în prezent minerii secto 
rului in au extras peste plan 
27.000 tone de cărbune. Cele 
mai frumoase realizări le-au 
obținut minerii din brigăzile 
conduse de Ghioancă sabin, 
Butnaru Victor și Ghioancă 
loan.

minei Lonea
vul sectorului II care a dat în 
plus 134 tone de cărbune e- 
nergetic. O rodnică activitate 
au desfășurat în acest timp 
brigăzile minerilor Crețu Ghe 
crghe, Molnar Traian, Solovan 
Ioan și Pășcălău loan. Aces
tea au realizat randamente 
între 5,5—6,5 tone de cărbune 
pe post.

înainte de termen
centrate asupra blocului 9 
prim. Aici au început lucrul 
atît zugravii, parchetarii, in
stalatorii cit și tencuitorii ex
teriori, luîndu-se toate măsu
rile pentru ca lucrările să fie 
de bună calitate.

Prin hărnicia constructori
lor, minerii din Valea Jiului 
vor primi în folosință la 23 
august două noi blocuri cu 
peste 50 de apartamente, cu 5 
săptămîni înainte de terme
nele planificate.

---------- ----------------------0069 —----------

LA CLUBUL MINIER
Zi de zi, la clubul minier din 

Petrila se desfășoară o vie 
activitate.

Iată, de pildă, programul pe 
ultimele două zile ale săptă 
mînii. Sîmbătă, de exemplu, 
se organizează pentru iubito 
rii de drumeție o excursie la 
cabana Voevodu. Dar ce să 
facă acei care nu pleacă din 
localitate ? Pentru ei. în a- 
ceeași zi, seara, formația de 
teatru a clubului muncitoresc 
din Lonea va prezenta piesa (Continuare în pag. 3-a)

Să repari bine și în timp cît ntai scurt utilajele miniere nu-i o treabă ușoară. Cei trei 
tineri din clișeu muncesc însă spornic. Acum fac ultimele reparații la un troliu necesar mi
nerilor în subteran. Vreți să-i cunoașteți pe cei trei din clișeu ? Sînt lăcătușii Vahold loan, 
Budai Carol și Teșcan Liviu. Ei lucrează la atelierul minei Jieț.

Muncă rodnică, bogată in conținut — 
succese tot mai însemnate

Colectivul minei Uricam a ob
ținut în perioada care a trecut de 
la începutul anului rezultate fru • 
moașe.. Trimestru de trimestru și 
lună de lună el și-a îndeplinit și 
depășit sarcinile de producție. Can
titatea de cărbune dată peste plan 
de la începutui anului s-a ridicat 
la 13.700 tone. A crescut necon
tenit productivitatea muncii. In 
primuL semestru randamentul me
diu pe exploatare a fost cu 4,8 
la sută mai mare 
față de sarcinile
de plan și cu 6,3 % Om experiența
mai mare față organizațiilor de partid 
de perioada cores- . 
punzătoare a a- 
nului trecut. In același timp eco
nomiile realizate la prețul de cost 
se ridică la 260.000 lei.

Aceste succese nu sînt întîm- 
plătoare. Ele sînt rezultatul mun
cii entuziaste depuse de mineri, 
sînt rezultatul unei susținute ac
tivități organizatorice și politice de 
masă desfășurată de organizația 
de partid.

Cea mai mare parte a comuniș
tilor de la mina Uricani, aproape 
totalitatea lor, muncesc nemijlo
cit în producție, îndeosebi în sub
teran, situîndu-se în fruntea lup
tei pentru îndeplinirea planului. 
Cea mai mare parte a membrilor 
de partid sînt antrenați în între
cerea socialistă- Comuniști cum 
sint tovarășii Sorescu Constantin, 
Năsăleanu Miron, Maftei Cons
tantin, Pînzaru Alexandru și alții 
sînt apreciați de întregul colectiv 
al minei pentru munca pe care 
o desfășoară.

Organizațiile de bază din sec
toarele minei, îndrumate îndea
proape de comitetul de partid,

„Carnavalul", o comedie în 3 
acte de I. Șopov.

Pentru duminică se organ! 
zează o altă excursie, tot la 
cabana Voevodu, iar ce! care 
rămîn în localitate vor putea 
vedea duminică seara specta
colul muzical folcloric ..De pe 
plaiuri oltenești", cu artiștii 
Maria Lătărețu, Ion Luican, 
Iustina Băltățeanu, prezentat 
pe scena clubului din Petrila 
de către ansamblul artistic de 
stat „Nicolae Bălcescu" din 
Craiova. 

acordă un sprijin prețios comite
telor de secții sindicale în orga ■ 
nizarea și desfășurarea întrecerii 
socialiste, susțin inițiativele mun
citorilor, depun eforturi pentru 
descoperirea de noi și noi rezerve 
interne, urmăresc cum își desfă
șoară activitatea fiecare membru 
și candidat de partid, îi ajută în 
ridicarea nivelului politic și ideo
logic.

Comitetul de partid ajută or
ganizațiile de ba
ză să exercite un 
control permanent 
și competent a- 
supra activității 
conducerilor ad

ministrative ale sectoarelor. Ia 
această privință o mare atenție se 
acordă pregătirii adunărilor gene 
rale ale comuniștilor. De fiecare 
dată, în dezbaterea adunărilor co
muniștilor sînt puse problemele 
cele mai arzătoare. In luna iunie; 
spre exemplu, unele brigăzi de 
mineri din sectorul I nu-și rea
lizau planul. Se știe că ridicarea 
tuturor brigăzilor de mineri la 
nivelul celor fruntașe constituie o 
mare rezervă de creștere a pro
ductivității muncii în exploatările 
miniere. Organizația de bară n-a 
trecut cu vederea acest lucru. In: 
una din adunările sale ea a ana
lizat temeinic cum se ocupă con
ducerea sectorului, inginerii și teh
nicienii, comuniștii de creșterea, 
productivității muncii, care este 
cauza că unele din brigăzi (cinci ■ 
la număr) nw-și îndeplineau sar
cinile de plan. Comuniștii din 
sector au dezbătut cu viu Interes, 
cu mult simț de răspundere a- 
ceste probleme. Peste 20 de to ’ 
varăși au participat la discuții în 
jurul problemelor. Ce s-a făcut, 
și ce trebuie să se facă pentru a, 
se asigura condiții de muncă op-: 
time minerilor ? Un accent deo
sebit s-a pus pe problemele teh- ’ 
nice. Adunarea a ajuns la conclu
zia că scocurile existente nu mai 
corespund cerințelor și a propus 
conducerii minei înlocuirea lor. S-a 
propus de asemenea, să se aducă 
în sector utilaje mai bune — uti
laje care existau la mină — î<> 
locul celor degradate, să se asi
gure o rezervă de motoare pentru 
crațere și rezerve de rulmenți. S-au 
propus de asemenea măsuri con’ 
crete pentru o mai bună organi-

M. CRISTESCU



musa- 
toate

• vizita - 
stațiunii

din

Seri cil nori
principală a locul

VITRINA DE CURIOZITĂȚInu-i

Tace tocmai cînd trebuie să vorbească*
Ziua, pe căldură.

deschis larg, 
zimbesc gingașe 
dulce a soarelui 

scalde într-o lu-

Pepeni... fără sîmburi
In localitatea Ujmajov din 

R. P. Ungară funcționează o 
Stațiune experimentală, care-șl 
bazează activitatea pe metode 
miciuriniste.

Colectivul acestei stațiuni a 
Obținut, prin înctrucișare șî 
prin tratare științifică, dife - 
rite soiuri noi de legume șl 
tructe mai mari decit cele 
obișnuite și mult mai bogate 
în vitamine.

Printre cele mai de seamă 
realizări ale acestui colectiv 
de -experimentatori se relevă, 
în ultimul timp, obținerea u- 
nor pepeni galbeni și verzi 
total lipsiți de sîmburi. Acest 
soi de pepeni se cultivă după 
o metodă cu totul specială, 
dar nu mai complicată decît 
cea tradițională.

Același colectiv s-a remar
cat mai înainte prin obține
rea unui nou sol de roșii, al 
căror mare avantaj constă în 
faptul că — fără ajutorul e 
lementelor artificiale — pot fi 
recoltate la 90 de zile după 
însămînțare, chiar dacă tim- 
puln-ă *os£ JSvorâW'
culturii.

Vecina de la etajul doi
Ferestrele s-au 

Mușcate roșii 
sub nungîierea 
ce a prins să
mină aurie noua față a orașului 
Vulcan. S-a mai deschis fereas
tră : cea de la apartamentul nouă 
etajul doi, blocul G 2. Lertuța 
Dragomir privește afară, zimbește 
și-și spune: „Minunată zi. Ce ar 
fi să scutur puțin preșurile și 
carpetele

Zis și făcut. Peste cîteva minute, 
de la etajul doi începe o ploaie 
de.„ (ce ploaie poate fi cind se 
scutură preșuri ?■). Vecinele de la 
etajul unu. de la parter și chiar 
de la etajul trei aleargă alarma
te să închidă geamurile. Prea tir- 
siu însă. Praful șugubăț și-a găsit 
loc pe mobile, pe bibelouri. In 
glastra unei mușcate s-a așezat 
coaja unui castravecior, iar pe un 
geam s-au lipit obraznice cîteva 
semințe de roșii.

— Vecină te rugăm să încetezi- 
De doi ani îți atragem atenția.

Vecina cu pricina nu suportă 
c/îl.ca. Se apleacă peste pervaz, 
și...

—* Doar n-o să cobor toata ziua 
jos. Dacă nu vă place — închi
deți geamurile, plecați din Vul
can...

Și pentru ca să nu-și mai „ne
căjească" colocatarele. transportă 
obiectele de scuturat la geamul 
din partea opusă a blocului. Iși 
continuă „opera“ în timp ce sub 
geam, muncitorii de pe camionui 
ce aprovizionează centrul de pli
ne din blocul G, descarcă pîinee 
De astădată praful ți-a găsit alte 
destinație.-

S-ar putea ca și locatara Le~ 
mița Dragomir să-și găsească— 
altă destinație, dacă nu respectă 
regulile de conviețuire socială

Stațiunea 
balneo-climate- 
rică Buziaș are 
în fiecare an 
mii de 
firi
colțurile țării. 
Printre 
torii i 
sint mulți mi
neri din Valea 
Jiului. Clișeul 
de fată e re
produs după o 
vedere trimisă 
de unul din
tre ei.

pentru numărul 
fac cîte o plim- 
vara zilele sînt 
tind să se pre-
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Strada
plimbare al locuitorilor din 
troșani.
prea plăcut să te plimbi,
cînd se lasă înserarea, strada 
vine prea mici 
mare al celor ce 
bare. Cum însă 
lungi, plimbările
lungească pînă aproape de mie
zul nopții. Ele sînt însă între
rupte mult mai devreme. In jurul 
orei 22, strada este dintr-odată 
coperită de un nor de praf.

— Haideți 
transformăm 
spun cei ce 
— nevrînd,

casele 
praf îi învăluie și pe 
„fericire^' să iasă de 

acea oră.

repede acasă că 
în

se
se

a-

ne 
ifi 

vrînd
morari 

plimbă și, 
văd obligati să 
lor mai devreme-

stră
bun.

lucru 
după

Pină acum vreo două-trei 
iuni, postul utemist de control 
din secția tîmplărie a între
prinderii de industrie locală 
„6 August" Petroșani desfă
șura o rodnică activitate. Ga
zeta „Vorbește postul utemist 
de control" edita aproape săp- 
tămlnal articole de experien
ță, sesiza prin note și carica
turi unele aspecte negative 
din atelier, lua poziție față de 
indisciplinați. Odată însă cu 
venirea verii, activitatea pos 
tului utemist de control a în
cetat brusc. Degeaba se mai 
opreau acum muncitorii în 
fața gazetei in speranța că 
vor găsi la sfîrșitul zilei de 
muncă o nouă ediție. Nimic 
șl pace 1

— Probabil că membrii pos
tului utemist de control s-au

moleșit de 
ei și treceau mai departe 
tinînd dojenitor din cap,

— Nu ne-am moleșit — 
tivau membrii postului 
mist de control 
găsim subiecte.

Tolerate, unele neajunsuri 
au început să se manifeste 
frecvent în activitatea echipe
lor de tâmplari formate în 
majoritate de tineri. Ne în
trebăm : oare timpul de lucru, 
care uneori nu se folosește din 
plin în 
execuția 
țele în
nu ar

căldură, spuneau 
clă-

mo
li te - 

dar... nu

Drumul de munte ce șerpuiește printre dealuri împădurite 
și stinci golașe acoperite din loc in loc cu smocuri de iarbă, 
se curmă brusc. Doi munți s-au apropiat atlt de mult, de parcă 
ar vrea să se bată. Aici slnt Cheile Jiețului. După cum se 
vede și din clișeu, priveliștea e Incintătoare. Merită să fie vă
zută in original.

plece spre 
Norii de 
cei ce au 
la film la

Că se face curățenie pe 
Zile orașului — e un lucru 
Nu s-ar putea însă ca acest 
să se facă măcar in centru
miezul nopții ? Fără îndoială că 
da. Atunci cei ee se plimbă ar 
scăpa de seriile cu nori de... 
praf. Și n-ar fi bine ? Ar fi însă 
bine ca și cei ce răspund de a- 
cest lucru să-și dea părerea.

La grădina de vară T.A.P.L. 
din orașul Vulcan s-a intro
dus nu de mult o nouă me
todă de servire a consumato 
rilor. Vinul nu se vinde declt

In Slovacia, la șantierul 
naval Komarno, se constru
iește nava „Rekreant" — 
prima navă cehoslovacă cu 
două corpuri.

„Rekreant" 
vărată 
tltoare. 
200 de 
100 de 
de cîte 
excursii

Nava
două corpuri care plutesc a-

spațiul care se for- 
intre ele permite să 
întregime amenajat 
odihnă.

va fi o ade- 
casă de odihnă plu- 
Timp de 21 de zile, 
călători, instalați în 
cabine confortabile 

două locuri, vor face 
pe Dunăre.
fiind formată din
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Nava „Kekreant** — o casă de odihnă g 
i plutitoare

lături, 
mează 
fie in 
pentru

In afară de motoare, in 
cele două corpuri ale navei 
se află instalații de răcire, 
ateliere de reparații etc.

Pe „Rekreant" se vor ame
naja, de asemenea, o biblio
tecă, un cinematograf cu 
ecran lat, iar pe puntea su
perioară terase șl două ba 
zine de înot.

Descoperiri
In urma săpăturilor efec

tuate recent în raionul Bos
kovice din apropiere de 

■ Brno, specialiștii Institutu
lui de arheologie de pe lin
gă Academia cehoslovacă de 
științe au descoperit un sche
let omenesc. 

Rezultatele cercetărilor do
vedesc că rămășițele schele- 

; tului descoperit se referă la 
a doua jumătate a perioa- 

Idei glaciale șl sînt mult mal 
vechi decît descoperirile din 
așezarea vînătorllor de mai
muțe din Moravia de sud. 

Specialiștii pun această 
descoperire în legătură cu
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arheologice
obiecte ascuțite 
descoperite aici, 
dese existenta 
Boskovice, cu 
de ani în urmă, a vînători 
lor preistorici din epoca de 
piatră.

S-a stabilit că scheletu’ 
descoperit aparține unui 
predecesor direct al omului 
din zilele noastre ..Homo 
sapiens fossllis" — și anu
me unui tînăr.

Lucrătorii institutului de 
arheologie vor întreprinde 
noi cercetări și săpături 
mai amănunțite la Brno.

Grădină nouă,
De ctieva zile s-a lăsat o căl

dură de parcă soarele ar vrea să 
recupereze rărmnerea în urmă df 
pe vremea cînd era tare scump 
la vedere. Pe o așa caniculă, orice 
mișcare se soldează cu potop de 
transpirație. Mai încerci să recu
perezi lichidul evaporat printr-o 
bere rece de la gheață, sau cu un 
șpriț. Și unde si mergi si te 
răcorești 
vară cea 
nu-i alta 
trage ca 
Intri.
dreapta și-n stînga, apoi începi 
si cauți cu ochii un ospătar. In- 
fîrșit apare unul, cu staturi de 
uriaș.

— Tovarășe, o bere vi rog-
- Nu-i raionul meu — vine 

răspunsul.
Mai trec cîteva minute și apare

dacă nu la grădina de 
nouă ? E frumoasă cum 
în Valea Jiului și te a- 
o oază intr-un pustiu. 

Privești cîteva clipe in

obiceiuri vechi

de piatră 
care dove- 
in raionul 

peste 30.000

un altul cu mustăcioară în furcu
liță.

— O bere vă rog — relnnoiești 
comanda.

— Bere ? A fost și s-a termi
nat.

— Atunci o baterie la gheață 
După încă o porție*de aștep

tare apare și bateria. Vinul și 
sifonul sînt însă calde. Însetat, bei 
lichidul leșios și mai tragi o por
ție de așteptare solicitind ospă
tarului plata. In sfîrșit, sosește. 
Plătești și aștepți restul, Ospăta
rul te privește lung, se scoto
cește domol în buzunar și, drept 
măruțiș, îți 
mese șoptit 
scuza.

O fi ea 
moașă, dar 
pătari sînt vechi, 
ca și deservirea 
nivelul grădinii.

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

atelier, întîrzierile în 
unor lucrări, deficlen 
ce privește calitatea 
putea constitui su

biecte pentru gazeta postului 
utemist de control ?
tace tocmai cînd ar 
vorbească...

O „metodă* cu tîlc
îmbuteliat în sticle de 1 litru. 
Celelalte unități de măsură 
(sferturi, jumătăți etc.) 
fost scoase din uz, așa 
vrei — nu vrei, în loc de un 
pahar cu vin ești obligat s 
bei patru. Cel puțin așa 1 s-a 
întîmplat zilele trecute tova
rășului szabo ștefan, care 
vrînd să consume o jumătate 
de litru de vin, nu a fost ser
vit decît abia după ce a mai 
găsit întimplător un ortac cu 
care să împartă în două con
ținutul unei sticle cu vin de 
Alba.

sesizat, gestionarul 
Constantin a motivat 
măsurilor de jumătate de 
tru. Totuși — a adăugat el 
e mai igienic, mai practic 
mai convenabil așa.

Gestionarul însă a uitat 
precizeze un lucru: pentru 
cine e mai practică și mai 
convenabilă această metodă de 
servire. Pentru consumatori —. 

■ în orice caz nu.

Și gazeta 
trebui să

A.
. - -TȚ

uz,
au 
că.

Enescu 
lipsa 

11-

I
Șl
să

servește un 
încet, de parcă

mulțu-
s-ar

grădina nouă și fru- 
obiceiurile unor

Ce frumos ar fi 
să se ridice 

Se poate!

os-

la Ar fi bine dacă.

După ochi, a apărut și urechea 
electronică

ceste conducte. Ei au realizat 
astfel un aparat portabil, for
mat dintr-un microfon ultra- 
sensibil cu un amplificator cu 
tranzistori.

Amplificatorul intensifică de 
7.000 de ori zgomotul produs 
de infiltrație. întregul aparat 
funcționează cu ajutorul a 
două baterii de lanternă o- 
blșnuită și e foarte ușor, așa 
că poate fi transportat fără 
nici un efort pe orice traseu 
de control.

Dacă fisurile produse in 
conductele de gaze pot fi de
tectate chiar prin simplul simț 
olfactiv al omului, în schimb 
spărturile în conductele de 
apă nu pot fi sesizate decit 
atunci cind ajung să aibă un 
efect exterior. Cum sînt însă 
periculoase chiar și infiltra
țiile cele mai mici, specialiștii 
unguri s-au gindit să găseas
că o metodă practică pentru 
descoperirea fisurilor șl la a-

...Secția gospodărire a sfa
tului popular Lupenl ar lua 
măsuri de astupare a porțiu
nii de canal rămasă desfun
dată pe strada Gheorghe Șin- 
cai din Lupenl, deoarece așa 
cum se află acum ea prezintă 
pericol de accidentare pentru 
trecători.

...Conducerea stației C.F.R 
Petroșani ar dispune revizui
rea pasarelei, care trece u 
dreptul stației peste liniile fe
rate, deoarece in numeroast 
locuri podeaua pasarelei este 
desprinsă din cuie și produci 
sururi2e neplăcute trecătorilor



O situație care trebuie grabnic remediată ! PUBLICITATE
(Urmare din pag. l-a)

unor greutăfi de ordin tehnic 
sau cauzate de condițiile de 
zăcămînt, nu a controlat sis
tematic abatajele care prin si 
tuația lor necesitau mai multă 
asistență tehnică.

Inginerul Husti, deși este 
candidat de partid, nu infor
mează organizația de bază 
asupra greutăților, nu cere spri
jinul ei. Ba mai mult, atunci 
clnd este solicitat de organi
zația de bază pentru a discuta 
anumite probleme de produc 
ție evită să o facă. De o ase 
menea atitudine dau dovadă 
și alte cadre tehnice din sec 
tor. Nu de mult tehnicianul 
Armeanu, fiind Întrebat care 
este situația brigăzilor din 
schimbul pe care-1 conduce, 
nu a știut ce să răspundă. Și 
el nu este singurul care lși 
neglijează atribuțiile.

Cei mai mulți dintre mineri 
sînt dornici să obțină rezul 
tate bune, se străduiesc să-șl 
îndeplinească sarcinile de plan 
chiar în condiții grele, dar nu 
sînt ajutați suficient. Din cau
za lipsei de îndrumare tehni

<
La B.U.T. Livezeni e pauză de dimineață, timp de odihnă £ 

și recreiere. Utemiștii Nicoară Maria, Rosculeț Gheorghe șl < 
Bică Nicoiae știu să folosească pauza de odihnă in mod utiL ț 
Ei citesc împreună ziarele.

Muncă rodnică, bogată în conținut — 
succese tot mai însemnate

(Urmare din pag. l-a)

zare a procesului de producție, 
printre care măsuri pentru înlă
turarea lipsei de aer comprimat 
în orele de vîrf ale producției. 
In același, timp adunarea a ana
lizat aspectele disciplinei în pro
ducție. Mulți comuniști din bri
găzile rămase în urmă, prezenți 
la adunare, au vorbit autocritic 
despre lipsurile proprii în ceea 
ce privește disciplina de produc
ție, despre slaba răspundere a u- 
nor membri de partid față de sar
cinile profesionale.

Prin aplicarea măsurilor stabi
lite în adunarea organizației de 
bază s-a reușit ca în scurt timp 
ră se lichideze rămînerea în ur
mă. In luna iunie toate brigăzile 
din sector și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile de pian. Colecti
vul sectorului a dat în plus peste 
300 tone de cărbune față de pro
priul angajament luat în întrecerea 
socialistă.

Iată un exemplu de eficiență 
a muncii politice, a activității 
organizatorice dusă de organiza
ția de bază ! Trebuie arătat că la 
aceste rezultate au contribuit și 
măsurile luate de comitetul de 
partid al minei și de biroul or
ganizației de bază pentru pregăti
rea adunării, controlul exercitat 
asupra felului în care se aplică în 
viață măsurile stabilite. Ordinea 
de zi a fost anunțată din timp 
tuturor membrilor organizației. 
Pentru întocmirea referatului care 
s-a prezentat în adunare s-au de
semnat un număr de comuniști 
dintre cei mai buni, cunoscători 
ai problemelor analizate. După 
adunare, comitetul de partid și bi
roul organizației de bază au ur

că, s-au ivit unele abateri de 
la normele de exploatare, ca
re puteau fi evitate. Așa de 
exemplu, brigada lui Dumi- 
traș Nicoiae a atacat abata
jul cameră) nr. 2 cu 8 m. mai 
jos decît trebuia, fiind aperi 
necesară săparea unui suitor 
șl exploatarea cărbunelui sub 
poditură. întreținerea galerii
lor nu se face in bune condiții, 
fapt care cere ulterior mun
că și cheltuială in plus.

Iată deci numai cîteva din de
ficiențele care au contribuit la 
r&mînerea în urmă a sectoru
lui. Nu strică totuși să mat 
amintim cîteva care au reieșit 
rt intr-o recentă adunare a or
ganizației de partid. Minerul 
comunist Gherasim Constantin 
a arătat că secretarul orga
nizației de bază. tov. Sălceanu 
Petru și președintele secției 
sindicale, tov. Rusu Rudolf, nu 
vizitează locurile de muncă 
pentru a vedea greutățile și 
neajunsurile existente.

Răspunderea pentru această 
stare de lucruri o poartă co
mitetul de partid și conduce
rea minei care nu a contro
lat și analizat această stare 

mărit cum se aplică în viață mă- 
surâe iaate. La control au fost 
antrenați, pc ingă membrii birou
lui organizației de bază și un nu
măr de alți tovarăși, membri ai 
comitetului și comuniști din con
ducerea minei.

Comitetul de partid se ocupă cu 
răspundere de calificarea și ri
dicarea calificării profesionale a 
muncitorilor. In anii 1961—1962 
au fost calificați 73 mineri, peste 
60 ajutor mineri, 20 . artificieri. 
Mina este asigurată cu un număr 
corespunzător de mineri și ajutori 
mineri, electro-lăcătuși și alte ca
tegorii de muncitori calificați. Dar 
organizația de partid nu se mul
țumește cu atît. Din inițiativa ei 
s-a organizat un curs pentru ri
dicarea calificării brigadierilor. La 
acest curs, care se ține de regulă 
săptăminal, se predau, pe lingă 
cunoștințe profesionale, și noți
uni de cultură generală — de 
aritmetică, fizică, chimie, mecanică 
— necesare in activitatea lor. De 
asemenea, anul acesta s-au ținut 
în fața muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor un însemnat număr 
de conferințe cu teme interesante 
cum sînt : „Săparea lucrărilor mi
niere", „Noutăți tehnice în mine
rit**, „Metode noi de executare a 
lucrărilor sub presiune", „Săparea 
rapidă a lucrărilor orizontale în 
steril**, „Aerajul minier și focurile 
subterane**, „Tehnica securității in 
industria minieră** și altele.

Comitetul de partid își duce 
cu succes activitatea datorită fap
tului că antrenează pe toți mem
brii de partid la muncă politică 
pe bază de sarcini concrete, asi
gură controlul asupra felului în 
care își îndeplinesc sarcinile, an
trenează uri mare număr de tova

de lucruri pentru a lua mă
surile corespunzătoare, deși 
luni în șir sectorul a rămas 
cu mult sub plan.

Se cere ca cei în drept să 
la toate măsurile pentru a 
curma cît mai grabnic situa
ția nesatisfăcătoare din sec
torul V sud. Colectivul aces
tui sector trebuie ajutat să 
se ridice la înălțimea sarcini
lor, să lupte, alături de între
gul colectiv al minei, pentru 
a livra siderurglștilor canti
tăți sporite de cărbune cocsl- 
ficabil.

j NOTĂ

Este, dar... 
nu funcționează

' ln orașul Petroșani poposesc < 
? tot mai multi cetățeni sosiți din '
> diferite regiuni ale țării. Unii
j sosesc in interes de serviau, al- > 
c ții pentru a se bucura de țrumu- ț 
? sețile peisajului înconjurător sau > 
) pur și simplu pentru a vizita ore- j
> șui in plină dezvoltare.
: Cea mai mare parte a tees' ?

; tor vizitatori sint cazați la bo~ >
I tel. Aici sînt create condițiile de ț 

odihnă. lucru care demonstrează
* că gospodarii botelsdui se strâ s 
1 duiesc să asigure pasagerilor un < 

C minim de confort pe timpul ât > 
ț se află cazați aici. Dar de un - 

singur lucru nu se îngrijesc goi- > 
podarii de la botei, un lucru j 
căruia ar trebui si i se dea cea 5 
mai mare atenție, mai ales vara. ) 
Este vorba de baia care stă ne- \ 
folosită de mult timp pe motiv. 5 
ci nu i s-a asigurat combusts- 5 
btlul necesar ți că ar trebui si > 
i se facă unele mici reparați:. țț 
Motive— firi îndoială „serice- ? 

pentru tovarășii de la ILL.
dar pasagerii le consideri insă ț 
ca neserioase și cer ca si se ter~ 
mine odată cu această nepăsare. / 
Pentru a se rezolva o asemenea ț 
„problema' nu sint necesare e~ < 
forturi prea mari.

N-ar fi rău dacă aceste rînduri / 
le-ar provoca gospodarilor bo- ]i 
telului un duș rece, ca in jelui ț! 
acesta să-și reamintească de ceea ? 
ce au de făcut.

G. COMA.N S

răși la activitatea organizatorică 
și politică. Ia cofeaivcâc create 
pentru agitația vizuală. pentru 
munca culturală de masă, pentru 
propaganda prin conferințe etc, 
sint atrași peste 120 tovarăși. De 
asemenea, pe lingă organizațiile 
de bază își desfășoară activitatea 
peste 200 agitatori. Printre luptă
torii neobosiți pentru răspindirea 
cuvînrului partidului in masă «c 
numără agitatori ca Rudic Cons
tantin, Hrițcan Vasiie. Mihai 
Francisc și alții. Fiecare dintre ci 
este fruntaș in producție, ajută 
tovarășii din jurul lor in muncă, 
le fac cunoscute hotărârile parti
dului și guvernului, ii informează 
asupra noutăților tehnice.

Rezultatele obținute in activita
tea comitetului de partid de la 
mina Uricani ar fi și mai bune 
dacă in preocupările sale ar intra 
în mai mare măsură problemele 
privind introducerea tehnicii noi. 
dezvoltarea mișcării de inovații 
și raționalizări, extinderea me
todelor înaintate de muncă.

Sarcinile pe care trebuie să le 
rezolve colectivul minei Uricani 
sînt sporite. Mulți mineri se gin- 
desc în prezent — ținînd seama 
de rezultatele frumoase in înde
plinirea angajamentelor, de expe
riența acumulată, de posibilitățile 
existente — să-și mărească anga
jamentele luate în întrecere. Tot 
mai mulți muncitori, ingineri și 
tehnicieni sînt frămîntați de ideea 
formulării unui angajament care 
să prevadă îndeplinirea planului 
anual în luna noiembrie. Cu si
guranță că organizația de partid 
de la mina Uricani va ști să or
ganizeze și să însuflețească mine
rii la activitatea entuziastă spre a 
obține noi și noi succese în muncă.

Uzina electrică Vulcan
ORGANIZEAZĂ

în zilele de 6 ,*$i 7 august ia sediul usînei 

UN CONCURS 
pentru ocuparea următoarelor posturi:

— maiștri exploatare cazane, turbine 
și electricieni,

— maiștri reparații.
Condițiile de angajare sînt cele prevăzute 

de H.C.M. nr. 1061/959.
Cererile 'de înscriere se vor depune la bl-* 

roul personal ai Uzinei electrice Vulcan pînă 
ia data de 4 august 1962.

T. A. P. L. Petroșani» u
Vă invită să petreceți o seară plăcută la noul restau- țț' 

rant Transilvania*' din orașul Petrila, unde se servesc dî- 
ferite preparate culinare, specialități la grătar și diferite ți 
băuturi.

Cântă orchestra de tineret din București. ți
Cunoscutul interpret de muzică ușoară George Nițulescu, :ț 

cintă in acest local pină luni 6 august. iți

Și ANUNȚ i
In liua de 8 august 19 62. la exploatarea minieră Ani i 

i noasa se va ține un concurs pentru ocuparea de posturi ' 
iț racante. după cum urmeaxă : ț

- MAIȘTRI MINERL
-MAIȘTRI MECANICI

Cererile de înscriere la concurs, însoțite de actele ne- ț 
' cesare, se vor depune la sediul unității, biroul personal, 
i Informații suplimentare se pot obține Ia serviciul mun 
i că și salarii al exploatării.

: T. A. P. L Petroșani •
• x 

[J Recrutează elevi absolvenți ai școlii medii de cultură, 
■ * generală cu examen de maturitate pentru școala tehnică * 
I * comercială, în vederea pregătirii de contabili pentru comerț. ♦
• Dairata de școlarizare este de 2 ani, în orașul Craiova. «

Solicitanții trebuie să aibă virata între 17—25 ani im- *
« pliniți la 1 octombrie 1962: să corespundă din punct de ♦ 
t vedere medical. ♦

Solicitanții care doresc a se înscrie se vor prezenta la •
• serviciul de cadre al T.AJ». L. Petroșani, avînd asupra lor ♦
• urrrAtearele acte : diploma de maturitate in original, certi- ♦
• ficatul de naștere (copie legalizată), buletinul de identitate. J

TOVARĂȘI

^16981111 J

Dacă cohstatati abateri LA locul 
DE MUNCA UNDE Ml F0S1 CHEMAU PENTRU 
PUSCARE, REFUZAT! EXECUTAREA PUȘCĂRII 
pînă ce locui di mutică nu nai mutul pericol



FESTIVALUL DE LA HELSINKICuvintarea rostită de N. S. Hrușciov 
la Malinovka

au- 
ros- 
Ka- 

in

MOSCOVA 3 (Agerpres). ■— 
TASS transmite:

Ziarul „Pravda" din 3 
gust a publicat cuvintarea 
tită de N. s. Hrușciov la 
linovka (regiunea Kursk) 
ziua de 28 iulie.

N. S. Hrușciov i-a salutat 
cu căldură pe consătenii săi 
șl a apreciat mult succesele 
cbținute de ei în producția 
agricolă și zootehnică.

„Dacă toate gospodăriile 
s-ar ridica la nivelul Kalinov- 
kăi. a subliniat N. S. Hrușciov, 
țara noastră ar produce mai 
multă carne pe cap de locui
tor decît produc acum S.U.A.".

N. S. Hrușciov a arătat că 
pentru a asigura pacea este 
necesar să se dezvolte econo
mia țării, să se întărească pu
terea ei. De aceea munea pe 
ogoare și în ferme este în di
rectă legătură cu întărirea 
păcii.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
satisfacția față de succesele 
industriei sovietice. „In trecut, 
a spus el, țara noastră era 
înapoiată, dar noi am trans
format economia și am ajuns 
să trăim ziua cînd și în cs 
privește producția de oțel am 
ajuns din urmă Statele’ Unite 
ale Americii, care au cea mal 
dezvoltată industrie din lume".

„Astăzi le-am depășit în 
producția de oțel, mîine le 
vom depăși în alte domenii ale 
producției", a spus vorbitorul.

N. s. Hrușciov a reprodus 
declarațiile ziaristului ameri
can, Schwartz, care a recu
noscut că în ultima săptămî- 
nă industria oțelului din S.U.A. 
a produs mai puțin oțel decît 
industria Uniunii Sovietice.

Ce-i drept, ziaristul ameri
can — a arătat vorbitorul — 
scrie că S.U.A. vor ajunge din 
urmă Uniunea Sovietică. „Se 
prea poate. Ei au mari capa
cități de producție. Dar cînd 
un călăreț cu calul său între
ce măcar cu un cap un cal mai 
bun, el începe să fie ferm con
vins că poate să depășească 
calul cel mai iute".

N. S. Hrușciov a arătat că

colhozurile și sovhozurile ca
re au atins un înalt nivel de 
producție, trebuie să experi
menteze mai larg, să caute 
metode mai avansate de con
ducere a gospodăriei.

Șeful guvernului sovietic a 
arătat că după cît se vede ho
tărârile adoptate în 
reorganizării 
cole și noua 
justificate de
oportune și juste".

In prezent în colhozuri lu
crează oameni instruiți care 
se pricep în multe probleme. 
Acum este nevoie de o muncă 
organizatorică concretă. Nu
mai în aceste condiții poate 
fi sporită producția și redus 
prețul de cost, a spus N. S. 
Hrușciov.

organelor 
structură 
viață ca

vederea 
agri- 
„sînt 
fiind

HELSINKI 3. Trimișii spe
ciali Agerpres M. Ionescu și 
C. Oprică transmit:

In întreaga capitală! 'a Fin
landei, la locurile unde sînt 
cazați delegații, în sălile de 
spectacol, în parcuri, în fața 
estradelor ridicate în aer li
ber, pe terenurile de sport, 
au loc zeci și zeci de întilnîri. 
Se întîlnesc bulgari cu fran
cezi, chinezi cu englezi, ame
ricani cu sovietici, japonezi 
(finlandezi, și pretutindeni, 
semenea contacte, stabilite 
aceste zile ale prieteniei
mentează legături care vor ră- 
mîne de neuitat și exprimă 
năzuințele de înțelegere și mai 
bună cunoaștere a tinerelor 
generații.

Vineri dimineața, tinerii ro
mîni au fost oaspeții tinerilor

cu 
a- 
in 

ci-

......... ..—...................- ------ —

Declarațiile prințului Sufanuvong 
făcute ziarului „Izvestia44

pentru unificarea forțelor ar
mate și Comitetul pentru uni
ficarea aparatului 
trativ.

Sînt abia primii 
spus în continuare 
vong, și deocamdată 
cu mare greutate, dar timpul 
și răbdarea ne vor ajuta să 
învingem greutățile, sînt ne
cesare numai sinceritatea șl 
bunăvoința.

Sufanuvong a spus că deo
camdată guvernul de coaliție 
nu a avut posibilitatea să se 
ocupe de problemele dezvol
tării economice ale țării. Dar 
ele, bineînțeles, vor fi abor
date după rezolvarea sarcini
lor primordiale legate de sta
bilirea păcii în țară. In aceas
tă direcție vor trebui depuse 
foarte multe eforturi. Vom a- 
vea nevoie de ajutor și con
tăm pe colaborarea cu toate 
țările care pot să ne ofere a- 
jutor fără știrbirea suverani
tății noastre de stat.

MOSCOVA 3 (Agerpres). — 
TASS transmite :

„Conferința de la Geneva 
Șl hotărârile ei constituie un 
mare succes al forțelor păcii. 
Noi am simțit întotdeauna și 
am apreciat marele sprijin al 
țărilor socialiste în lupta noas
tră pentru independența hao
sului", a declarat prințul Su- 
fanuvong, prim-ministru ad- 
interim al guvernului de coa
liție al Laosului, într-un in
terviu acordat la 2 august la 
Vientiane corespondentului zia
rului „Izvestia".

Referindu-se la problemele 
care stau în fața țării Sufa- 
nuvong a enumerat în primul 
rând retragerea trupelor străi
ne, apoi 
aparatului 
alegerilor 
Națională, 
simplu, a 
vong, dar unele realizări au și 
fost obținute, ceea ce ne dă 
anumite speranțe. Așa de pil
dă, au fost create trei comi
tete din reprezentanții celor 
trei părți : Comitetul pentru 
încetarea focului, Comitetul

unificarea armatei, 
de stat și ținerea 
pentru Adunarea 

Acest lucru nu este 
subliniat Sufanu-

CUIUL DIN PANAMA
dintr-o dată safeurile. Ziarul 
.Washington Post and Times" a 
scris recent despre propunerea 
S.U.A. de a se construi un canal 
nou prin care să poată trece 
mai multe vase deodată. Dar 
pentru acest lucru — scrie zia
rul — republica Panama trebuie 
să mai cedeze încă 
teritoriului 
Darien.

Guvernul

său. în
o parte a 

provincia

■w-

adminis-

pași, a 
Sufanu- 

ei se fac

sovietici pe motonava „Gru- 
zîa", cu care delegația Uniu
nii sovietice a sosit la Festi
val. Transmițînd tinerilor ro
mîni un cald salut, Serghei 
Pavlov, prim-secretar al Uniu
nii Tineretului Comunist Le
ninist din Uniunea Sovietică, 
a subliniat în cuvîntul său că 
marea întîlnire a tineretului 
la Helsinki are un puternic 
răsunet în întreaga lume, ex- 
primînd unitatea mereu cres- 
cîndă a tinerei generații de 
pretutindeni, însuflețită de no
bila cauză a păcii și prieteniei 
între popoare.

Luînd apoi cuvîntul, tovară
șul Virgil Trofin, prim-secre
tar al C.C. al U.T.M., a 
primat mulțumiri pentru 
pitaliera primire pe care 
neretul sovietic a făcut-o 
prezentanților tineretului 
mîn.

Intîlnirea tinerilor romîni cu 
delegația tineretului sovietic, 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră de caldă prietenie. In rit
murile cunoscutelor cîntece 
„Serile de lingă Moscova" și 
„In Bucureștiul iubit", braț 
la braț, gazdele și oaspeții au 
pecetluit noi prietenii traini
ce, au învățat cuvinte rusești 
Și romînești, exprimînd idei 
comune. Cunoscîndu-i pe ar
tiștii noștri ca buni maeștri 
ai cîntecului — coriștii sovie
tici i-au invitat ca, sub con
ducerea dirijorului corului din 
Riga, Ian Dumin, să învețe un 
cîntec popular leton. Coriștii 
romîni au și deprins melodia 
acestui frumos cîntec. urmînd 
să-l interpreteze cu căldura și

măestria lor în viitorul turneu 
pe care ansamblul U.T.M. îl 
va face prin Uniunea Sovie
tică la plecarea din Helsinki.

Tinerii din Republica Popu
lară Romînă au avut pînă a- 
cum întilnîri cu reprezentanți 
ai tineretului din aproximativ 
20 de țări 
tele.

din toate continen-
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Primele 
cursurilor 
Festivalului au 
primele biruințe la acest Fes
tival ale solilor artei romînești. 
După părerea juriilor și a mul
tor ziariști, ei s-au ridicat la 
un nivel înalt, superior chiar 
celui admirat și la alte con
cursuri asemănătoare.

In cadrul acestor concursuri, 
delegația noastră a cîștigat 
pînă acum premiul I și meda
lia de aur la canto ■— muzică 
clasică — acordat mezzosopra- 
nei Iulia Buciuceanu, sopra
nei Agatha Druzescu și fe" io
tului Cornel Rusu; prern’’ . n 
și medalia de argint — basu
lui Constantin Dumitru: pre
miul ni pentru interpretare 
la muzică instrumentală — a- 
cordat pianistului Nicolae Brîn- 
duș și violoncelistului Nico
lae Șarpe. La orchestre popu
lare premiul întîî și medalia 
de aur au fost obținute de or
chestra de muzică populară ă' 
ansamblului Uniunii Tineretu
lui Muncitor. La instrumente 
populare — premiul întîi și 
medalia de aur — a fost a- 
cordat lui Stanciu Simion — 
(nai).

rezultate ale con- 
artistice din cadrul 

însemnat și

JAKARTA. 2 august
Subandrio, ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, s-a îna
poiat la Djakarta, venind din 
S.U.A. pentru a prezenta pre
ședintelui Sukarno un raport

cu privire la rezultatele trata
tivelor neoficiale cu ambasa
dorul Olandei în S.U.A. în pro
blema retrocedării Irianului de 
vest către Indonezia.

Acțiuni provocatoare ale S. U. A 
împotriva Cubei

Forțelor Armate 
se arată în continuare că în 
decurs de două zile — la 31 
Iulie și 1 august — avioane 
de război americane au încăl
cat de 20 de ori spațiul aerian 
al Cubei.

PRAGA. După cum trans
mite agenția Ceteka R. S. Ha
rold, ofițer de stat major la 
una din unitățile de rachete 
americane amplasate pe teri
toriul R. F. Germane, a cerut 
zilele acestea azil politic au
torităților cehoslovace. El a 
explicat că face acest lucru din 
cauza discriminării rasiale 
practicate în unitățile milita
re americane.

«
RevoluționareHAVANA 3 (Agerpreș).

Intr-un comunicat al Minis
terului Forțelor Armate Revo
luționare, dat publicității la 
2 august, se spune că în in
tervalul 23—31 iulie, nave de 
luptă ale flotei maritime mi
litare a Statelor Unite, pă- 
trunzînd în apele teritoriale 
Sale Cubei, au staționat zi și 
noapte în dreptul porturilor 
Havana și Măriei. Navele de 
spionaj sînt dotate cu puter
nice instalații radar care per
mit să se efectueze fără în
trerupere zi și noapte obser
vații asupra intrării în portu
rile cubane a navelor aparți- 
nînd diferitelor țări și asupra 
ieșirii lor din aceste porturi.

In comunicatul Ministerului

PROGRAM DE RADIO
5 august

tecele și dansurile popoarelor, 
13,00 Pentru fiecare cîte o 
melodie, 14,10 Cîntă Luigi Io- 
nescu, 14,30 Cine știe cîștigă, 
15,15 Program de muzică din 
operete, 16,30 Valsuri și fan
tezii orchestrale, 17,25 Pagini 
aiese din muzica ușoară, 18,30 
„Almanah muzical" (30) — 
interpreți romîni de altădată, 
20,05 Noi înregistrări de mu
zică ușoară realizate în stu
diourile noastre, 20,25 Vă in
vităm la dans, 21,45 Lectură 
ghicitoare „Cîntăreți ai fru
museților naturii în literatura 
universală", 22,00 Muzică de 
dans

_.=©=_

CINEMATOGRAFE
5 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Cînd comedia era rege: 
AL. SAHIA: Profesorul Mam- 
lok; PETRILA: Lanterna Lo
tus fermecată: ANTNOASA.- 
Secerișul verde; LIVEZENI ? 
Scrisoare neexpediată: LU- 
PENI: Cîntecul întrerupta
BARBĂTENI: Cazacii: URI- 
CANI: Taina ei.

PROGRAMUL I. 8,00 Școala 
și viata, 8,20 Muzică distrac
tivă, 9,30 Teatru la microfon 
pentru copii, 11,00 Muzică 
populară romînească, 11,30 
Vorbește Moscova! 12,00 In- 
terpreți de muzică ușoară, 
.12,25 Programe muzicale al
cătuite de ascultători, 13,10 
De toate pentru toți, 14,05 
Program muzical la cererea 
oamenilor muncii aflați în 
stațiuni de odihnă, 15,00 Din 
cele mai iubite melodii popu
lare romînești, 17,15 Fragmen
te din opereta „Lysistrata“ de 
Gherase Dendrino, 18,00 Es
trada tinereții, 18,30 Noi în
registrări de muzică populară 
romînească, 19,35 „Melodii... 
melodii", emisiune de muzică 
ușoară romînească, 20,00 Tea
tru la microfon. Premiera: 
„Medalion: George Vraca" de 
Sanda Diaconescu, 21,34 Cîn- 
tece si jocuri populare romi- 
nești. PROGRAMUL H. 8,00 
„In excursie" — program de 
muzică ușoară, 8,30 Clubul vo
ioșiei, 9,00 Melodii populare 
romînești, 9,30 Concert de val
suri vieneze, 10,00 scene ve
sele din opere, 10,30 Revista 
presei străine, 12,15 Din cîn-

; este de a~
Dar opi- 

publică din 
Panama s-a in
dignat. Noul ca
nal ar duce — 
după cum decla

ră partidul. „Avangarda acțiunii 
naționale panameze" — la apa
riția a două zone ocupate de 
nord-americani, în locul unei 
singure zone. Asta va însemna 
pierderea definitivă a indepen
denței republicii Panama, și așa 
destul de ciuntită.

Pepelea cel modem n-are 
gusturi proaste. In plus, construi
rea noului canal vrea să o 
pe socoteala tuturor țărilor 
resate să treacă prin canal.

Cînd canalul de Suez a 
smuls din ghiarele 
engleze, unul din 
companiei s-a spînzurat.

Nu-i de mirare ca de 
înfipt în casa panamezilor 
spînzure într-o bună zi 
trustmanii pepeliști nord-ameri
cani.

panamez 
cord, 
nia ,

PAMFLET

Pepelea al nostru din poveste 
a fost un om isteț. Dat afară 
din casa părinților, el n-a avut 
decît o mică pretenție.- să-fi 
aibă cuiul său în perete. Bine
înțeles că noii stăpîni ai casei 
nu mai aveau trai din cauza 
..cuiului lui Pepelea". Cînd le 
era lumea mai dragă, Pepelea 
venea să-și agate în cui suma
nul sau căciula.

F-xistă si azi urmași ai lui 
Pepelea. Din pă
cate însă isteți
mea lor nu mai 
este istețime. S~a 
metamorfozat în 
viclenie.

E vorba de lacomii și vicle
nii conducători ai trusturilor 
navigației din Statele Unite. Se 
cunoaște povestea acaparării de 
către ei a Canalului Panama, 
întocmai ca în poveste, au bă
tut un cui în casa panamezilor. 
De cînd trusturile nord-ameri- 
cane au intervenit cu forța ar
mată în ocuparea zonei canalu
lui, mica republică Panama a 
rămas subjugată economicește. 
Din veniturile exploatării cana
lului, care se ridică anual la S0 
milioane de dolari, nici măcar 
două milioane nu ajung în vis- 
teria republicii Panama.

După cum se vede, treburile 
pepeliștilor nord-americani merg 
strălucit. Cu toate astea, trustn- 
rilor li se pare azi prea mic 
cuiul care le aduce milioane. 
Vor altul mai mare, să le umple

facă 
inte-

fosi 
companiei 

conducătorii

cuiul 
să se 

toți

Asociații comerciale din Japonia 
cer lărgirea comerțului 

cu țările socialiste
TOKIO 3 (Agerpres). TASS 

transmite
După cum anunță agenția 

Kiodo Țusin cinci asociații co
merciale din Japonia au a- 
doptat la 2 august o rezolu
ție în care cheamă guvernul 
să lărgească în cel mai scurt 
timp comerțul cu țările socia
liste.

Rezoluția cheamă guvernul 
să normalizeze relațiile diplo
matice cu toate țările socia
liste, să stabilească relații 
pașnice și de prietenie cu ele, 
să lichideze discriminarea în 
comerțul dintre Japonia și ță
rile socialiste.
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