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In cinstea zilei de 23 August și a Zilei minerului
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ACTIVITATE RODNICA
Sectorul electromeca

nic de la mina Vulcan 
sprijină din plin sectoa
rele miniere în vederea 
sporirii producției 
cărbune. Meseriașii 
la serviciul general, 
pildă, au terminat 
20 de 
termen 
tală a 
tracție
puțul central „7 Noiem- 
brie“. Dintre cele mai 
importante operații ce 
s-au executat cu mijloa
ce proprii la mașina de 
extracție se pot enu~ 
rrAa; schimbarea axu-

t
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Randamente mari în abataje

*
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revizii a instalațiilor e~ 
lectrice, lucru care a 
dus la lichidarea com
pletă a avariilor în 
cursul lunii iulie. De 
asemenea, electricienii 
Vaum Alexandru, Brui~ 
că Dumitru, Moldovan 
Alexandru și Crocos 
Ernest au asigurat buna . 
funcționare a instalații- ' 
lor electrice de la ma
șinile de extracție, sta
țiile de transformare, 
ventilatoare, pompe și 
compresoare- 

In cinstea zilei
23 August și a 
minerului 

lut^plincipal al mașinii, și lucrări 
bucșa tamburei mobile, 
schimbarea 
tamburilor, 
lacătelor de 
și schimbarea 
In mod deosebit s-au 
evidențiat lăcătușii Ia- 
cob Dionisie, Petruț 
Cornel. Isache Vladimir, 
tînărul sudor Szucs Io
sif și maistrul princi
pal Tamazi Tiberiu.

Nici electricienii 
s-au lăsat mai pre 
Sub conducerea matsi 
lui Stoican Gbeorgbe, 
ei au realizat la timp 
graficul de reparații și

de 
de 
de 
cu 
de

capi- 
ex~

♦

♦

Ztle înainte 
reparația 
mașinii de
1 BM-42 de la

căptușelii 
înlocuirea 
siguranță 

cablurilor.

de 
Zilei 

s-au executat 
neprevăzute 

Astfel, a fost 
racordarea 

de la noua 
transformare 
Arsului și a

♦

In abatajele minei U- 
ricani întrecerea socia
listă se desfășoară cu 
tot mai multă însufle
țire. Minerii și tehnicie
nii 
tîmpine 
August 
lui cu 
rodnice.
zile ale lunii august ei 
au adăugat la realizările 
anterioare încă 346 tone 
de cărbune 
peste

it hotăriți 
ziua 

și Ziua 
rezultate

In

să in- 
de 23 
mineru- 
cit mai

primele 3

cocsificabil
plan. Mai mult de

nu
OS.

în grafic, 
terminată 
instalației 
stație de 
din Valea 
fost montată complet 
instalația electrică la 
tabloul de distribuție 
de la puțul 5. Merită 
a fi scoasă în relief ac
tivitatea desfășurată de 
electricienii Near Gbe- 
orgbe. Hațac Anton; 
Bota .Mircea, Mălușan 
Cornel și Solga Stelian.

D. A.

i

această 
de cărbune a 

abata- 
II. Aici 

muncii 
sector a 

cu 8,6 la

jumătate di 
cantitate 
fost extrasă din 
jele sectorului 
productivitatea 
planificată pe 
fost depășită 
sută.

In primele 
întrecerii pe
se află brigăzile 
rilor Hrițcan Vasile, Ti* 
rnofte Spiridon. Nicolae 
loan care au 
randamente de 
tone cărbune pe

rânduri ale 
exploatare 

mine-

obținut 
peste 6 

post.
---------------©---------------

Producfie peste plan
Minerii sectorului I de la mina Aninoasa In- 

tîmpină ziua de 23 August și Ziua minerului 
cu realizări tot mai mari in producție. Luna 
trecută ei au extras peste sarcinile de plan 
620 tone de cărbune. Acest succes este un im
bold pentru întregul colectiv de a trimite la 
ziuă cit mai mult cărbune. Astfel, munca în
suflețită din abatajele sectorului s-a soldat 
cu însemnate realizări chiar din primele zile 
ale lunii august. Pînă pe data de 3 inclusiv, 
minerii de aici au extras peste plan 230 tone 
de cărbune și au depășit randamentul plani
ficat pe sector cu 158 kg. de cărbune pe post. 
Brigăzile de mineri conduse de Cristea Aurel. 
Gall Mihai, Roman Petru și Bojte Adalbert 
muncind cu randamente mai mari ca cele 
prevăzute cu peste două tone de cărbune pe 
post au dat în plus de sarcina prevăzută în
tre 50 și 70 tone de cărbune.

Curs pentru lucrătorii 
din comerț

Deservirea promptă și civili
zată a oamenilor muncii este 
strîns legată de ridicarea nivelu
lui de calificare al lucrătorilor 
din comerțul socialist. In acest 
scop, Ministerul Comerțului a 
hotărît înființarea pe anul școlar 
1962—1963, în orașul Petroșani, 
a unei școli profesionale comer
ciale. Absolvenții a 7 clase ele
mentare din regiunea Hunedoara 
au deci o nouă posibilitate de a 
învăța o meserie. Pe întreaga du
rată a școlarizării, care este de 2 
ani, elevii beneficiază de între
ținere, îmbrăcăminte gratuită și 
bursă școlară. Condițiile de în
vățătură sînt avantajoase, iar 
doritorii pot primi lămuriri su
plimentare la secretariatul școlii 
din strada 23 August nr. 6.

Una din brigăzile de la mina Vulcan care obține rezultate 
frumoase în producție este cea condusă de Aldea Ioan. In pre
zent, brigada lucrează la sectorul 
depășit planul cu 4 Ia sută și a 
mare decît cel planificat cu peste

IN CLIȘEU : Câțiva din membri
---------------0—

I. In luna trecută ea și-a 
obținut un randament mal 
o tonă de cărbune pe post, 
din brigada lui Aldea loan.

Dintr-o consfătuire de producție la mina Aninoasa

(jitiile lăia iii

prețul de cost cu 800.000

semestrul I al anului ei. 
depășit angajamentul cu 
tone cărbune, au depășit 

cuplanificată

Ca ocazia dezbaterii cifrelor 
de plan pe anul 1962, minerii 
din Aninoasa s-au angajat să 
depășească planul anual de 
producție cu 22.200 tone căr
bune, să sporească productivi
tatea muncii planificată cu 30 
kg. cărbune pe post și să re
ducă 
lei.

Pe 
si-au 
3951
productivitatea 
52 kg. cărbune pe post și au 
făcut economii 
cost de 280.000

Comparînd rezultatele obți
nute la cei trei indici rezultă 
că nu există concordanță între 
plusul de producție și crește
rea productivității muncii pe 
de o parte și economiile la 
prețul de cost pe de altă parte. 
Față de realizările obținute la 
cei doi indici, suma 
lor la prețul de cost 
fie de 840.000 lei.

înregistrarea de 
mult mai mici se datorește de
pășirii efective a cheltuielilor 
pe tona extrasă deoarece s-a 
rebutat mult din producție pen
tru depășirea procentului de 
cenușă adrr.is. In cursul semes
trului I au fost rebutate 4.643 
tone cărbune. Aceasta înseam
nă o depășire a prețului de cost, 
cu 562.000 lei.

la prețul 
lei.

de

economii- 
trebuia să

economii

90—100 lei pe post, din cauza 
producției rebutate au scăzut 
cu producția la plan sau sub 
plan, ceea ce le-a redus cîști- 
gul cu 20—25 la sută. Este 
vorba de brigăzile conduse de 
David Ion, Mujnai Nicolae, 
Cosma Kemus, Bulgaru Gheor- 
ghe, Schneider Francisc, Da
vid Nicolae, Barzu Gheorghe, 
Bir o Ștefan și alții.

De menționat este faptul că 
aceste brigăzi sint fruntașe pe 
exploatare în ceea ce privește 
realizarea și depășirea planu
lui de producție, creșterea pro
ductivității muncii și econo
mii de materiale. Dar nu s-au 
încadrat în norma de cenușă 
admisă. Aceasta și din cauza 
conducerii sectoarelor, care nu 
le-a creat condițiile necesare 
de lucru tot timpul șutului 
cum. ar fi : aprovizionarea cu 
materiale, vagonete goale, eșa
lonarea pușcării, aer compri
mat necesar. Din această cauză 
producția s-a aglomerat spre 
sfîrșitul schimbului și brigăzile 
nu au mai avut timp să aleagă 
șistul vizibil în abataje sau la 
pregătiri în cărbune. Pe de altă 
parte inginerii și maiștrii mi
neri nu au controlat îndeajuns 
și nu au sprijinit în mod efec-• i

< CONSTANTIN DANILA 
. tehnician — mina Aninoasa

— — —   - - sg------------- ----------------------? -- - ■

Drept consecință, multe bri-. . * (Continuare în pag. 3-a) 
gâzi care își aveau depășit cu 
mult planul de producție ;și 
urmau să realizeze un cîștig de

I
Buna funcționare a mașinii 
de încărcat sterilul E.P.M.-l 
de la mina Dîlja se datorește^ 
grijii cu care minerii o folo-i 
sesc la ort, dar și conștiin- ! 
ciozității cu care electricienii i 
fac întreținerea și reviziile ei. J 
IN CLIȘEU : Electricianul de ' 
întreținere Balea Petru exe
cută o reparație Ia mașină, 
ajutat de ucenicul Sibișan 
Mircea.

Bunuri de larg consum 
pentru populație

In acest an O.C.L. Produse In ■ 
dustriale Petroșani a vîndut măr
furi populației in valoare de 
115.322.000 lei. Unitățile comer
ciale din Valea Jiului au vîndut 
oamenilor muncii 766 de frigidere, 
826 mașini de spălat rufe, 402 
mașini de cusut, 817 aragaze, 

^41.3 aparate de radio, 227 mo- 
țfeciclete. De asemenea, s-au mai 
vîndut țesături de bumbac, con
fecții, încălțăminte și mobilă în 
valoare de 63.737.000 lei precum 
«• ake sorturi de mărfuri.

O frîntură dintr-o♦
♦ E, forjor. Lucrează la
♦ U.R.LJ.M.P. de mulți ani. Și-a
♦ făcut ucenicia la dogoarea cup-
♦ toarelor fi a împrumutat în pri-
♦ rin ceva din licărul jerbelor de
♦ foc. II cheamă Măgureanu De~ 
ț zideriu. L-am căzut zilele tre-
♦ cute. Lucra la ciocanul electro-
♦ pneumatic. Colosul de oțel îl 
« asculta supus. Dacă nu ar exista
♦ freamătul acesta al muncii viu
♦ și trepidant din secția forjă ai
♦ avea impresia că te afli în fața
♦ aparatului de radio ascultînd în- 
J fiorat o simfonie gravă și plină
♦ de frumusețe. De fapt și oame~
♦ niî aceștia știu să interpreteze 
« simfonii minunate. Simfonii ale 
J muncii.
♦ — Acestea sint pinioane co-
♦ nice — lămurește Dezideriu.
♦ Se folosesc pentru cutiile de vi-
♦ teză la transportoarele de mină.
♦ Și lucrează mai departe. Privesc
♦ la grămada de pinioane care se 
Z naște aici în timpul aprigei bă-
♦ tălii cu minutele. Ce repede 
o

biografie
crește grămada de pinioane 1 
Maistrul secției se oprește o 
clipă în fața forjorului, li zâm
bește. Ce să-i spună ? Că-s exe
cutate ca la carte ? Asta o știe 
toată lumea. Toată uzina îl cu
noaște pe forjorul Măgureanu.

CARNET

Fruntașul secției. Așa îl știu toți.
Măgureanu s-a apropiat de un 

alt colos de oțel. Dă citeva in
dicații celor doi tineri care lu
crează acolo și-și vede apoi 
mai departe de lucrul lui.

— Ce sint astea ?
— Brațe de cuplare. Funicu

lar ele se cuplează cu aceste bra
țe. Ele se plămădesc la tempe
ratura de 1000 de grade. Tinerii 
ajutați cu dragoste de forjorul 
Măgureanu obțin succese, lucrul

ieșit din mina lor e de bună J 
calitate. •

— Încă ceva — spune unul » 
din ei- Operația aceasta se fă- » 
cea pîrtă acum citeva luni ma~ J 
nual. Acum avem o matriță gro- ♦ 
zavă. Operația de îndoire a * 
brațelor de cuplare e mult mai • 
simplă. Calitatea ? Cea mai J 
bună. J

— Cine a făcut matrița î ♦
— Forjorul Măgureanu Dez‘~ • 

deriu. E un meseriaș... lnovato * 
rul secției. Numai inovația a- • 
ceasta cu matrița aduce uzinei o • 
economie de 16.000 lei anual. •

Dacă l-ai întreba pe Măgu- J 
reanu cine e cel mai bun forjor * 
din secție ar răspunde : Toți • 
sint la fel de buni. Oameni de. * 
nădejde. •

Modestia e una din trăsătu- « 
rile caracteristice ale comunis- * 
tului Măgureanu Dezideriu. *

Aceasta este o frîntură din ♦ 
biografia lui. O biografie obiș- J 
nuită. Bineînțeles; rămîne des- * 
chisă, o vor întregi munca, tim- • 
pul, viitorul. ♦

M. CALIN Z

Bobinatoare la secția de în
treținere electrică, Gherman E- 
leonora își depășește cu regu
laritate norma lunară de lucru 
cu 8—10 la sută. In cinstea Zilei 
minerului și a zilei de 23 Au
gust ea și-a asumat noi anga
jamente privind calitatea lu
crărilor.



greva

g

conducere doar pe hiriieConsiliu
Vul-Clubul muncitoresc din 

can. In sălile de repetiții e 
multă animație. Dintr-o incă- 
pere răzbat acordurile saca
date ale fanfarei. Se repetă 
un marș. Intr-o altă sală 8 

tineri minuiesc cu ușurință 
instrumentele. Sînt veseli. Au 
de ce. Formația lor de muzică 
ușoară s-a dovedit a fi de ne
întrecut la faza 
festivalului clntecului și dan
sului „Pe plaiuri Hunedore- 
ne“. De dincolo, din sala din 
lund se aud chiuituri.

In sala rezervată echipei de 
teatru a început repetiția la 
un nou montaj literar. E pen
tru apropiata aniversare a e- 
Jiberării patriei. Dincolo, pe 
coridorul ce duce la bibliotecă 
e un dute-vino continuu. Cu 
siguranță că în această după- 
amiază se vor adăuga cifre 
noi, cifre frumoase 
cele 26.000 volume 
vulcănenl in acest 
se va completa o 
totecă, a unul nou 
fi cea de-a două mii una. Un 
grup de tineri discută cu en
tuziasm. Proiectează o nouă 
acțiune cu cartea — o seară 
literară sau un simpozion. Au 
organizat multe in anul aces
ta, peste o sută, și vor ca cel 
de acum să le întreacă pe toa
te. Vor reuși cu siguranță. 
&înt activi si plini de iniția
tivă.

Aici, în biroul directorului 
.(restul sălilor sînt ocupate) se 
Înregistrează pe bandă cînte- 
cele soliștilor. Directorul nu 
mai prididește, cu îndrumările.

raională a

alături de 
citite de 
an. Poate 
nouă car- 
citltor. Va

r Joie de tineret 
atractivă

II

Unul din mijloacele atractive 
de petrecere a timpului liber sînt 
foile de tineret. .Comisia orășe
nească de organizare a joilor de 
tineret și-a întocmit un program 
de desfășurare a acestora. In a~ 
cest program sînt cuprinse teme 
legate de felul in care tineretul 
nostru trebuie să trăiască și să 
muncească: recenzii, concursuri 
și diferite jocuri distractive.

Organizația de bază U.T.M. a 
sectorului 11 de la mina Vulcan 
a organizat în ziua de 2 august 
a.c. o frumoasă și atractivă joie 
de tineret.

Concursul 
festivalurile 
tului s-a 
popularitate 
participanți 
Din cei 63 de participanți, pe 
primele locuri s-au clasat tinerii 
Biță Gheorgbe, miner la secto
rul 11, Benedec Arpad șofer, 
Kiss loan electrician, Dragoș 
Cornel electrician.

Tot în cadrul joii de tineret 
a fost organizat concursul pen
tru cea mai bună recitare unde 
pe primele locuri s~au clasat lă
cătușul Marcău Constantin de la 
sectorul 11, Cîrpaci Alexandru, 
Bițâ Gheorgbe și Popescu Mi
hai.

La concursul cea mai bună in
terpretare de cîntece s-au clasat 
pe primele locuri electricianul 
Vlăduț Viorel, lăcătușul Dimitriu 
Constantin și Burlan Filip.

Tinerii participanți au venit 
cu propuneri pentru a se mai 
organiza astfel de joi de tine
ret.

Comitetul orășenesc U.T.M. 
Vulcan și cel de mină se vor 
preocupa și mai mult de orga
nizarea de astfel de acțiuni me
nite să ducă la culturalizarea ti
neretului.

care a avut ca temă 
mondiale ale tinere- 
bucurat de o largă 
în rindul tinerilor 
la joia tineretului-

1OAN PARDOS
corespondent

5 »

Pe cine să ajute mai întîi ?. 
Noroc că cercurile micilor mu
zicieni și al micuțelor baletis- 
te s-a 
face ?

Vezi 
cel de 
ge cinematograful, 
sala de ședințe, vezi de... Așa-i 
cind muncești de unul singur 
Al rezultate, nimic de zis, dar 
nu ajungi peste tot, nu rezolvi 
multiplele probleme ce se cer.

Și cite nu stau azi în fața 
cluburilor, a acestor edifici) 
de cultură ale căror activitate 
se reflectă nemijlocit In pro 
cesul de producție. Dar cum le 
poate cuprinde pe toate cînd 
tov. Baban Nicolae, directo
rul clubului din Vulcan mun 
cește aproape de unul singur. 
Dacă n-ar fi înconjurat cu 
atîta dragoste de mănunchiul 
de artiști amatori — cu care 
muncește zi de zi — greu 
scoate-o la capăt.

Așa se intîmplă cînd in do 
sarele păstrate cu grijă în ser
tare figurează un larg activ 
al consiliului de conducere ai 
clubului — 15 Ia număr iar în 
realitate muncesc maximum 
(accentuați cînd citiți cuvîn- 
tul maximum I) patru. Iar a- 
ceștia sînt tov. Bontoș Rudolf, 
Vișan loan, Bîldea Nicolae, 
Cioica Vaier. Activitățile de 
care răspund au dat rezultate 
— e vorba de formațiile artis
tice, de cercurile organizate 
pe lingă club și chiar de unele 
conferințe.

Dar restul de 11 membri ce 
au făcut ? Au reușit să se în- 
tiinească 
ședințele 
ținut cu 
re 25 ale 
cind o parte dintre ei au ve
nit — și au adus unele îmbu
nătățiri în planificarea pro
gramului duhului — n-au fă
cut nime pentru ca acest pro
gram să fie realizat. „Las-că 
rezolvă directorul" — și-au zis 
multi dintre cei ce fac parte 
din consiliul de conducere. 
Directorul a rezolvat, intr-ade
văr, multe probleme — și a- 
cestea se văd — mai ales pe 
linie artistică, unde numeroa
sele formații de aici au pre
gătit și prezentat multe pro-

încheiat. Altfel, ce s-ar

de cercul foto, vezi de 
croitorie, vezi cum mer- 

vezi de

vreodată cu toții la 
consiliului care s-au 
regularitate la fieca- 
lunii ? Nu. Iar atunci

cu echipele de teatru, 
de dansuri, estradă și

poate spune nici unul din- 
cei 11 membri ai consiliu - 
care au făcut prea puțin 

această direcție sau n-au

grame 
cu cele 
chiar brigadă. Cum s-a reflec
tat efectul acestor programe 
In procesul de producție ? Nu 
ne 
tre
lui 
In
făcut nimic. In rapoartele de 
activitate ale clubului figu
rează unele conferințe car 
s-au ținut ca: „Combaterea 
prafului după pușcare", „Cal
culul motricial al curenților 
de scurt circuit". „Noi proce
dee de 
etc. dar 
la a fi 
urmări
le-au avut în procesul de pro
ducție. De asemenea, aceste 
conferințe s-au tinut spora
dic, n-au avut continuitate, 
nu au fost strîns legate de 
problemele cele mai arzătoa
re ale întreprinderilor.

Consiliul de conducere, 
care au fost cooptați ingineri, 
tehnicieni care cunosc bine 
problemele puteau ajuta ac
tivitatea in cadrul clubului 
care să se reflecte direct asu
pra procesului de producție. 
Realizările din acest an ale 
minei Vulcan n-au fost intru- 
totul satisfăcătoare. Cum a în
drumat consiliul „ de conduce
re activitatea clubului pentru 
ca acesta să 
diverse forme 
rea muncii la 
Nici în ceea ce 
gada artistică de agitație nu 
s-a făcut prea mult. Cele 
programe ale brigăzii nu 
abordat problemele cele 
Importante care se cereau 
bătute.

Comitetul sindical al minei 
a făcut prea puțin pentru ca 
munca consiliului de condu
cere a clubului să se îmbună
tățească. Analiza făcută de 
curînd de comitetul de partid 
al orașului Vulcan, în această 
direcție, ca șl hotărirea luată, 
va trebui să constituie pentru 
noul consiliu de conducere al 
clubului ghid în munca sa 
pentru ca activitatea pe viitor 
să fie strîns legată de proce
sul de producție.

L. LARA

rambleiere în abataj" 
ele s-au mărginit doar 
prezentate fără a se 
rezultatele pe care

în

contribuie prin 
la îmbunătăți - 
această mină ?! 

privește bri

•MMM»

trei 
au 

mai 
dez-

In loc de poșta redacției
La redacția ziarului nostru so

sesc zilnic numeroase scrisori ale 
oamenilor muncii din Valea Jiu
lui, scrisori care vorbesc în mod 
grăitor despre viața nouă, despre 
avîntul în muncă al celor care au 
transformat valea noastră intr-o 
adevărată vale a fericirii. Toate 
vorbesc cu mindrie despre reali
zările obținute în producție, des
pre condițiile minunate de viață 
pe care ie au azi cei ce muncesc

Printre aceste materiale, se află 
și numeroase încercări literare, rod 
al multiplelor preocupări pe care 
le are azi tineretul. Tematica a- 
cestor încercări literare, spre sa
tisfacția noastră este actuală, iz- 
vorîtă din mediul contemporan.

Faptul că multe din ele nu sînt 
publicabile își are explicația în a- 
ceea că mai toate suferă de mul - 
te prozaisme, exprimare greoaie, și 
de multe ori de o versificație nu 
tocmai nimerită.

Să luăm de exemplu poezia 
„Partidul i-a crescut"- semnată de 
Săndulescu Radu. Tî nărui își ex
primă satisfacția visului împlinit, 
de a fi student, fapt ce-i dă po
sibilitatea să pătrundă în adîncuri, 
să stea de vorbă cu viitorii lui 
tovarăși de muncă : minerii. Ideea 
e frumoasă. Dar poezia nu-i o 
înșiruire, de idei (ca să nu le 
spunem cuvinte).

Eleva Băleț Aurelia în poezia

Versuri închinate unor participant 
din 6 August 1929.

Ecoul de rafale ce-au semănat doar moarte 
Mai doare surd în inimi de-ncărunțiți mineri, 
Durerea-n scrisă-n ele ca într-o vie carte 
Se zbate-n noi, de parcă a fost mai ieri... 
Mereu, nepoții, fiii lui Vitoș, Fruja, Golcea, — 
Eroi pe care jertfa cu lauri i-a încins, — 
Vom vrea să le răsune, în veac durută, vocea, 
La stîlp să-i țintuiască pe cei care-au ucis... 
Nicicînd uitarea, vălul în noi nu-1 va lăsa : 
Clar ordinul în gușă clocit. în umbre de saloane, 
In zori, cînd mahmureala în tigve se dospea, 
Ni-1 amintim ; „Vor pîine ? Voi dați-le „bomboane" !
Și au primit minerii „bomboanele" de fier 
In cap, în gură, în pîntec, în inimă, în piept 

„Să taci" 
Să nu ai 
Lu penii-n 
Păstrează 
Dar glasul ei în mine, ea sub un arc de dom. 
Trezește noi ecouri, de cîte ori o-aseult !

IRIMIE STRAUȚ

dacă ție foame, să nu gîndești, miner 
suflet, rob fii, așa e înțelept../'
orice casă, în orice piatră, pom, 
amintirea durerii de demult;

<xx»cooooooooooo0ooooc ioaooooooocooooooe<x>owx>oo<x>?oco<x>oaooooooooooooooooooa

Au întrerupt pentru cîteva minute repetiția și au venit 
Bă se „odihnească" în fața aparatului ce stă gata să declan
șeze. Au ținut să mai completeze albumul bogat a! clubului 
nler din Lupeni eu încă o imagine a formației de dansuri, 
sată mereu printre echipele fruntașe pe regiune.

---------------Q---------------

mi- 
cla-

Cinstiți-i prin cîntecele voastre
— Hai mai repede nevastă 

că mă fac tocmai azi de ru
șine.

— Ce cravată-ți pui ?
— Care-o fi, numai hai o- 

dată.
— Eu zic s-o iei pe asta. 

Merge la costum.
— Cum să meargă ? Nu vezi 

că... n-are nodul făcut ?
— Fă-1.
— Tot eu ?... De ce s-or mai 

înființat și cravatele astea ? I... 
sau măcar să le vîndă cu... cu 
nodul făcut...

O ciocănitură în ușă între
rupse discuția, iar peste o cli
pă camera se dovedi nelncă- 
pătoare pentru cei veniți.

faci
Să știi că stai foarte

„Cârti despre țara med*, transmi
te o idee interesantă : 
curea omului nou 
partidului. Dacă 
suferi de carențele 
tite desigur că ar 
cabilă.

Creată 
populare, 
minerului 
trila se remarcă printr-o viguroa
să ținută artistică. Compusă din
două părți distincte poezia pune 
față-n față două lumi care se
deosebesc fundamental între ele. 
In prima parte poetul vorbește cu 
amărăciune despre viața pe care 
a dus-o el atunci cînd 
minerului era batjocorită, 
care îl țineau flămînd și 
zerie

Foaie verde a mărului,
Măr din Valea Jiului,., 
Măr crescut în bolovani 
Și~n grădină la tirani.
Măride te-ai ofilit și
Și tu nici n~ai înflorit...
Reacția poetului este 

să, iar versurile care au 
ficat mărul îți lasă 
unei tălăzuiri de ape.

In cea de a doua parte poetul 
vorbește despre condițiile de 
minunate pe care le au azi 
nerii, arată bunăstarea lor.

Astăzi fiecare casă
Are aparat pe masă

indentifi- 
cu obiectivele 
poezia nu ar 
mai sus amin
ti fost publi-

pe motivele baladei 
poezia „Ieri și azi" a 

Deoanca loan din Pe*

munca 
de 
în

ce! 
mi-

dureroa- 
personi- 
impresia

trai 
mi-

Și antă fără-ncetare
Romanțe și „populare"... 

............................................. t
Nai, minerii Văii Jiului
Mulțumim partidului.
Ciungulescu Mioara, bibliote

cară, a trimis redacției noastre mai 
multe poezii dintre care unele i-au 
fost publicate. Ea dovedește o 
oarecare maturitate artistică insă 
păcătuiește prin aceea că alunecă 
pe panta notațiilor descriptive și 
bineînțeles... alunecă prea mult. 
Ultima poezie 
festiva?' este însă 
tățile ei. Așteptăm 
versuri bune.

partidului' 
poezii 
Burețea loan. Poezia, 
conținut, se remarcă

s

.Ginduri pentru 
sub posibiii- 
și pe viitor

este titlul 
primite de la

„Odă 
unei noi 
tovarășul 
plină de 
prin sensibilitatea artistică.

...Lumea-ți dăruiește
tot elanul tineresc 

Spre a-mpleti cu el
superba împlinirilor cunună 

Să străbată sub drapelul 
și imboldul tău firesc 

Din victorii în victorii, 
drumul nostru spre Comună!

toate poeziile primite 
fi analizate în cadrul 
de față- Tinerii poeți 
Jiului sînt datori însă

pe ver- 
redacției.
avea sa-

1

au 
ru- 
din 

să

Nu
putut 
bricii
Valea
muncească și mai mult 
«urile pe care le trimit 
pentru că numai așa vor 
țisfacția publicării lor.

— Hai noroc. Da’ ce 
acolo ?.,, 
prost cu calitatea.

Eu stau prost cu calitatea ? 
Ce, voi nu știți că in grupa 
noastră n-avem nici un vago- 
net rebutat pentru șist ?

— Păi ce. eu am zis de ca
litatea cărbunelui ? Stal prost 
cu calitatea nodului la crava
tă. Toți rid. Ride și gazda și 
soția și ortacii care au venit 
să-șl felicite șeful de brigadă 
ți să-l ia la festivitate...

Oare în a cui locuință sf’ 
miner se petrece scena de m; - 
sus ? A lui Cristea ? Opreanu ? 
Mănăilă ? Ianc ?

Nu știm. Și nu vom știi de- 
cît în ziua cînd minerii își vor 
sărbători ziua. Deocamdată a- 
ceastă scenă se petrece în- 
tr-una din sălile de repetiții 
ale clubului din Aninoasa — 
acolo unde brigada artistică 
de agitație se pregătește in
tens să dea minerilor de ziua 
lor un bogat program. Atunci 
vom afla în casa cărui briga
dier se petrece acțiunea, îi 
vom cunoaște ortacii, surpriza 
ce i-o fac de ziua lui...

Dar să nu anticipăm... Mai 
bine să urmărim repetiția. 
Iată un nou cintec a umplut 
sala.

De-acolo din 
Și

Furnalul meu 
cu

Ți-e munca mândrie,
prinos către veacuri

Prin fapte mai mîndru
și aprig tu crești...

Și cîntecul se înalță entu
ziast. El vine să' le spună încă 
odată minerilor anlnosenl cit 
este de frumoasă, bogată și 
cite bucurii le aduce munca 
lor nouă, ruptă pentru tot
deauna de trista amintire a 
trecutului. El vine să mulțu
mească tuturor minerilor A- 
ninoasei pentru succesele mi
nunate eu care au întîmpinat 
ziua lor. ziua celor care sțpt 
la lumină comoara neagră ?u 
miez de foc. a acelor care s? 
poartă cu mindrie un nume 
de cinste — miner.

LUCIA LICIT

aspre
negre adîncuri 
lacom
pîine hrănești



INFORMAȚII 
Ziua secretarilor 

organizațiilor de bază
Zilele trecute, la Vulcan a 

fc* avut loc ziua secretarilor or- 
ganizațiilor de bază. Cu acest 
prilej s-au întrunit secretarii 
organizațiilor de bază din sec
toarele minei, din întreprinde
rile, instituțiile orașului și de 

pe șantierele de construcții din 
localitate.

Recenta zi a secretarilor din 
Vulcan a avut drept scop ge
neralizarea experienței organi
zațiilor de bază în conducerea 
organizațiilor de masă. In le
gătură cu această temă au pre
zentat referate trei secretari 
de organizații de bază, tov, 
Moise Ioan, de Ia sectorul* VIII 
investiții al minei Vulcan, A- 
ranyasz Ioan, de la termocen

trala Paroșeni și Arbazanovici 
Dușan, de pe șantierul 10 con
strucții. După referatele pre
zentate, tov, Școlnic Anton, 
secretarul comitetului orășe
nesc de partid, a expus un ma
terial în legătură cu sarcinile 
organizațiilor de bază privind 
conducerea organizațiilor de 
masă.

In continuare au luat cuvin- 
| tul mai mulți secretari ai or

ganizațiilor de bază care au re
le^; experiența dobîndită de 
organizațiile lor în conducerea 
activității organizațiilor U.T.M.. 
a sindicatelor și a comisiilor 
de femei.

Recrutarea cursanților 
pentru noul an, 
de învățăminf

La Petrila se apropie de 
șfîrșit încadrarea cursanților 
lr cercurile și cursurile invă- 
țămintului de partid care vor 
funcționa în noul an școlar. 
In cadrul organizațiilor de 
bază din sectoarele minei au 
fost constituite comisii de re
crutare a cursanților, formate 
din membri ai birourilor or
ganizațiilor de bază și propa
gandiști. Comisiile au stat do 
vorbă cu fiecare membru și

r Inima sfahloi pmiai 
nin nnimsa

Deputății comunei s-au a- 
dunat la sfat. Au venit șl în 
această după-amiază așa cum 
vin lună de lună pentru a se 
sfătui, pentru a dezbate mul- 
țiplele probleme ce preocupă 
localitatea lor. Azi nu vor dis
cuta nici despre felul cum sînt 
aprovizionate unitățile comer
ciale și deserviți oamenii mun
cii, nici despre activitatea me- 
dico-sanitară, nici despre pre
gătirile privind deschiderea 
noului an școlar, pentru că a- 
ceste probleme au fost larg 
dezbătute în ultimele sesiuni.

Acum, la cea de-a 17-a se
siune a Sfatului popular al 
comunei Aninoasa, deputății 
analizează felul în care orga
nele de stat din localitate s-au 
preocupat de asigurarea li- 
niștei și ordinei în comună. 
Referatul deputatului Tudoroiu 
Ioan este urmărit cu interes 
de participanții la sesiune. 
Din el reiese că s-au depus 
eforturi pentru apărarea pro
prietății obștești, pentru men
ținerea liniștei și ordinei.

In urma controalelor efec
tuate, a ședințelor organelor 
de miliție cu conducătorii auto 
si moto, aceștia au dat dova
dă de conștiinciozitate în res
pectarea normelor privind cir
culația pe drumurile publice, 
au folosit și întreținut in mod 
judicios mașinile, au econo
misit carburanți și piese, au 

lungit cu mulți kilometri via
ța mașinilor.

Discuțiile purtate de depu
tății Tanczer Geza, Popa Pa
vel. Cristea Aurel, Blag Teo- 
fil. Lazăr Bela, Nițaș Gheor- 
ghe, Tomuța Olga, Weinberg 
David au fost împletite cu 
propuneri de continua imbu 
r.ătățire a activității depuse 
în apărarea ordinei si liniștei. 

ț L. LUCIA

DE PARTID
candidat de partid in parte 
și, pe baza pregătirii acestora 
precum și dorinței fiecăruia, 
s-a stabilit încadrarea fiecă
rui membru și candidat 
partid, precum și a unui 

semnat număr de tovarăși 
activul fără de partid in
ferite forme de învățămînt. 
PInă in prezent comisiile au 
selecționat pentru cele 40 de 
cercuri și cursuri de Invăță- 
mînt care vor funcționa in 
noul an școlar un număr de 
484 de membri, 104 candidați 
de partid și peste 40 de tova
răși din activul fără de partid. 
Printre organizațiile de bază 
care au încheiat recrutarea 
propagandiștilor pentru viito
rul
se 
II,

ri mimc- 
iui 

zorbi

de 
în- 
din 
di-

Brigada
de la 5950

an de învățămînt de partid 
numără cele din sectoarele 
IV, VI, VII si XI.

scos în 
au de-
semes-

Realizarea planului 
de foraj 

în discuția comuniștilor
Recent, organizația de partid 

de pe șantierul de explorări 
Lupeni a luat în discuție acti
vitatea desfășurată pe primele 
6 luni ale anului de eătre sec
ția de foraj din Uricanl.

Adunarea generală a 
evidență cauzele care 
terminat ca, în primul
tru, colectivul acestei secții 
să-și realizeze planul fizic abia 
în proporție de 92 ta sută, iar 
planul convențional în propor
ție de 85 la sută. Pe lîngă cau
zele obiective, între care greu
tățile în timpul iernii în apro
vizionarea sondelor și atinge
rea obiectivului geologic 1» u- 
nele sonde înainte de termen. 
realizările slabe au fcst deter
minate și de neajunsuri de or
din subiectiv : neglijență față 
de utilaj, care a dus la instru
mentații la mai multe sonde, 

lipsa de îndrumare a brigăzi
lor de către unii maiștri, intre 
care tov. Proca Gheorghe. Săn- 
dulache Tache. Brindușan loan 
și alții.

Adunarea generală a orga
nizației de bază a elaborat mă 
suri in vederea remedierii nea
junsurilor și realizării planului 
de foraj pe cel de-al II-lea se
mestru. In acest scop, aduna
rea a cerut conducerii admi
nistrative să ia măsuri pentru 
intensificarea activității maiș
trilor, instruirea echipelor și 

îmbunătățirea aprovizionării lo
curilor de muncă. Adunarea a 
stabilit, de asemenea, măsuri 
în vederea intensificării acti
vității grupei de partid din ca
drul secției și a preocupării 
organizației sindicale față de 
organizarea si urmărirea în
trecerii socialiste.

Pe ctrice sondor de pe șantie
rul de foraj Livezeni sau chiar 
de pe alte șantiere din cadrul 
întreprinderii de explorai 
re îl vei întreba de brt, 
lacobescu Costică, iți va 
cu plăcere despre ea.

— Sondor șef serio 
gadă unită — ți-ar spu 
de la primele cuvinte.

Intr-adevăr, brigada 
face parte și tov. lac oh 
stantin, sondor șef 
5950 Sălătruc, este una am cevc 
mai bune de pe șantierul Lice~ 
zeni- Nu odată fotografii ale 
membrilor acestei brigăzi fi a 
lui nea Costică au jost pa pa
noul de onoare al întreprinderii. 
Din această brigadă ac parte 
oameni de nădejde cum sim: 
comunistul Găman loan, ulemiș- 
tii Pera Victor, Bălăcească Flo
rean, Popa Alexandru, Jugreru 
loan fi alți muncitori cu o bo
gată activitate ca Bugigan Petre 
și Tivig Constantin.

Toți membrii brigăzii sini ca
lificați ; mai mult, din această 
brigadă a fost promovat ca son
dor șef Urifeseu loan, elev in 
clasa Xl-a la Școala medic se
rată Petroșani, u 
tineri si pricepui

Ancdiz/nd mun 
gâzi, condu 
botărit să,i 
instalație de 
instalație de 
te produsă in 

Importanța 
gâdil acestei 
tut observa 
montajului. R 
dier — pleca 
majoritatea iu 
buit si le ext 
rea lui nea Costică fi cu ajutorul 
brig 
care mai avea fi altă sondă sub 
conducere. Si

, brigada lui nu s-au făcut de ru~ 
i sine, deși greutăți au intimpinat 
i la fiecare pas. Ziua inceperii 
1 forajului a sosit, a fost făcută
> proba instalației, s-a preparat 
' noroiul de foraj și s-a introdus 
i burlanul de ghidaj. Prima zi de 
, foraj — primul succes: au fost 
i carotați 23 metri, metraj demn 
1 de o instalație de înaltă produc' 
' tivitate.
i la data
• realizat

125 m.,
> foraj de 
' peste 250 m/granic lună față 
i cea planificată.

cei mai 
"fi 
tei bri~

încredințeze o nouă 
forai. ZI F-1200 A, 

iducttvila- 
Sovietici 
de bn- 
s-a pu

ri timpul 
tri briga- 
ncediu — 

au tre- 
conduce-

installUn,
itica alt.

tei
u in COf\

ccidte sub

ciierului Ciobanu Victor,

nea Cost ici cu

Incepînd forajul normal 
de 21 iulie, brigada a 
pînă la sfîrșittil lunii 
înregistrînd o viteză
375 mlgranic lună,

de 
cu 
de

ing. I. MICLEA
șef de secție foraje Livezeni

Cărbune fără șist 
planului la 

(Urmare din pag. l-a)

tiv brigăzile de care răspund 
pentru a realiza o producție de 
bună calitate.

Din rezultatele obținute pînă 
acum, rezultă că șefii de sec
toare, maiștrii mineri, șefii te 
brigăzi și colectivele lor șl-au 
îndreptat atenția numai spre 
realizarea și depășirea planu
lui de producție, negii jind pro
blema de cea mai mare impor
tanță : calitatea cărbunelui.

Pentru a obține rezultate 
bune și în ceea ce privește ca
litatea, cu prilejul consfătuirii 
de producție care 
zilele 
s au 
drării 
uușă.
evidență faptul că în condițiile 
actuale ale stratelor, realiza
rea unei producții de bună ca
litate este pe deplin posibilă.

După analiza muncii în ceea 
ce privește calitatea și în urma 
discuțiilor purtate, o mare parte 
dintre mineri printre care Ma
tei loan, Ungureanu Vasile, 
Mujnai Nicolae, Codrea Gheor
ghe, Pricop Gheorghe, Laszlo 
Bela s-au angajat să dea căr
bune de bună calitate prin :

a avut loc 
pe exploatare, 

analizat cauzele neînca- 
în norma internă de ce- 
Consfătuirea a scos în

trecute

Militlnd cu pasiune pentru îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor luate în întrecere, strungarul Krasnay Carol și lă
cătușul Klausman Iosif de la Uzina de reparat utilaj minier din 
Petroșani au cucerit recent drapelele de meseriași fruntași în 
secția mecanică. Cu prilejul festivității de decernare a drape
lelor cei doi fruntași și-au luat noi angajamente.

©

PE ACELAȘI DRUM...
Deci □ adevărată întrecere fatni* 
liarâ... Dar tovarășul Mihăilescu 
Nicolae este și un bun activist. 
Comuniștii din cadrul I.M.P. l-au 
ales eu încredere în cadrul comi
tetului de partid, unde activează 
ca locțiitor de secretar.

Peste cîteva zile cei doi soți 
vor pleca în vacanță. Apoi Nico* 
lae, ca răsplată a muncii pe care 
a depus-o, va face o călătorie și 
în Uniunea Sovietică. Aceștia sînt 
soții Mihăilescu, viitori ingineri. 
Ei pășesc cu multă încredere spre 
același țel comun.

...Toamna anului 1954. O nouă 
promoție de absolvenți ai Școlii 
medii tehnice de minereuri din 
Valea Dornei a 
muncii.

Printre ei se 
cu Leontina- El 
feri șei, ea fiică 
Tinerii m. 
partizați 
mina Ocn 
băncile

pățit in citnpul

afla $i Nicolae 
e fiul 
de 

ștri mineri au fost re- 
i lucreze 

de Fier.
școlii medii 

Acum aveau 
și mai mult, să cimenteze 
mai departe sentimentele 
legat- Activitatea lor în 

Oamenii 
au sim- 
concret, 

lor- Cei 
bine 
fugit 
unde 
aflau

unor cc- 
colectjviști.

împreună la 
Încă de pe 
s-au imprie- 

pr ilejul să sc

D. ALBESCU
corespondent

• PUBLICITATE
I.E. 
lipsa

tenit— 
afirme 
ți pe 
ce i-a 
producție a fost rodnică,
in mijlocul cărora lucrau 
țit din plin ajutorul lor 
au apreciat unanim munca 
doi tineri s-au dovedit a fi 
pregătiți. Niciodată nu au 
de greutăți. Peste tot, acolo 
erau greutăți mai mari, se 
fi ei.

Transferați cu serviciul la 
Moldova, unde se simțea
de maiștri mineri cu o pregătire 
temeinică, activitatea celor doi 
tineri a fost la fel de bună. Sar
cinile de producție și cele pe tărîm 
obștesc erau întodeauna îndepli* 
nite cu cinste.

Colectivul întreprinderii le-a în
drumat pașii spre Institutul de 
mine din Petroșani. In prezent 
soții Mihăilescu Nicolae și 
tina sînt studeinți în anul 
redus. Colegii lor din 
1301 se mîndresc cu ei.

Activitatea lor profesională este 
la fel de bună- xVtît în sesiunea 
de iarnă cit și la cea din iulie 
ei au fost declarați integraliști. 
Rezultatul ? Nici o notă sub opt-

Leon- 
I curs 
grupa

T. A. P. L.
Petroșani

Organizează duminică 3 
august 1962, în grădina de 
vară din parcul „Filimon 
Sîrbu“ din Petroșani, în- 
cepînd de la ora 19, 0 
FRUMOASĂ CHERMEZĂ, la 
care sînt invitați toți ce
tățenii Văii «Jiului.

Se vor servi diferite 
specialități la grătar și 
băuturi alese.

■ ■........... ...................... -------------------------------------------------

— condiție de bază pentru realizarea 
toți indicii și a angajamentelor

— pușcarea selectivă la lo
curile de muncă cu intercalați) 
mai mari de steril;

— alegerea șistului vizibil in 
abataje;

— bandajarea corectă a pe- 
abata- 
sterilul 
să nu 
depilat
rosto-

pușcării pe lo- 
precizarea nor- 
cenușă pe bri- 
în vedere con-

Consumatorii vor fi de
lectați de o orchestră, 
Cîntă Lucrefia Cio- 
banu din București,

:i

reților despărțitori la 
jele cameră, pentru ca 
din partea exploatată 
pătrundă in cărbunele 
la front și de aici la 
goale.

O cauză principală care a fă
cut să ajungă cărbune cu mult 
șist la preparațla Petrila a fost 
aceea că alegerea șistului pe 
banda de transport de la su
prafață nu s-a făcut în mod 
regulat. Vina principală în a- 
ceastă privință a avut-o condu
cerea sectorului VI transport 
care nu a asigurat deservirea 
benzii cu personal corespunză
tor și în mod permanent. Pe 
lingă remedierea acestei defi
ciențe tov. ing. Radu Nicolae, 
șeful sectorului de transport, 
s-a angajat să facă șl un nu
măr mai mare de probe la ca
litate pe brigăzi și să dea toată 
atenția curățirii complete a 
vagonetelor.

Printre alte propuneri de îm
bunătățire a calității se remar-

că cele ale tov. ing. Popesc» 
Dumitru I și ing. Dumitraș 
loan. Propunerile lor se referă 
la eșalonarea 
curi de muncă, 
mei admise de 
găzi, avîndu-se
dițlile geologice caracteristice 
stratului in care lucrează, pre
cum și luarea de angajamente 
pentru calitate pe brigăzi.

Discuțiile și angajamentele 
luate cu prilejul consfătuirii 
și-au arătat roadele chiar din 
zilele următoare. Așa de pildă, 
brigada lui David Nicolae a 
ales intr-un schimb 38 vago- 
nete de șist, iar a lui Cristea 
Aurel 11 vagonete de șist. E-; 
xemplul lor a fost urmat și de 
brigăzile conduse de Liciu Va
ier. Iancu Victor, Steț Petru, 
Schneider Francisc. In urma 
acestor măsuri procentul de ce
nușă realizat pe exploatare a 
scăzut de la 30 la sută la 28.5 
ia sută cu variații mici de Ia' 
o zi la alta.

Din aceasta reiese că mine
rii, tehnicienii și inginerii de 
la mina Aninoasa slnt hotăriți 
să se achite cu cinste de sar
cina de a da producție de ca
litate.

::K.V
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O.CA. Alimentar» Petra- •; 

șani vinde prin licitație 
publică, în oborul de vite 
al orașului Petroșani, în 
ziua de 10 august 1962, oa
rele 8,30 dimineața 5 asini.

Doritorii de a lua parte 
Ia licitație pot vedea asi
nii înainte de licitație la 
sediul magazinului fores
tier nr. 210 din Jieț-Chei, 
iar în ziua licitației 1» la
cul de vînzare.

In ziua licitației, dorito
rii vor depune 15 la sută 
din prețul de strigare drept 
garanție.

' I
I

H

CITIȚI și RĂSPÎNDIȚI 
„STEAGUL ROȘU" 

Pentru a primi ziarul cu 
regularitate, faceți abona
mente pe termen lung.
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FESTIVALUL DE LA HELSINKIMesajBl atașat it It. S. Hmo« 
MUel intcrnalionale 

pentra interzicerea armelor 
atomite $1 ta hidrogen

MOSCOVA 4 (Agerpres) - 
TASS transmite :

Șeful guvernului sovietic, N. S. 
Hrusciov a adresat un mesaj de 
salut parțicipanților la cea de-a 
8-a Conferință internațională 
la Tokio pentru interzicerea 
melor atomice și cu hidrogen, 
potriva războiului nuclear.

In mesaj se subliniază că 
porului sovietic, guvernului sovie
tic. le sînt apropiate țelurile no
bile și mărețe pe care și le pro- 
uune conferința : a nu admite re
petarea pe scară mondială a tra
gediei de la Hiroșima și Naga
saki, a preîntîmpina 
racheto-nuclear.

Uniunea Sovietică, 
mesaj, este gata ca 
aștepte o înțelegere 
dezarmarea generală 
semneze neîntârziat un acord cu 
privire la încetarea tuturor expe
riențelor nucleare sub un control 
internațional eficient, care poate 
fi asigurat cu ajutorul mijloace
lor naționale de detectare".

Șeful guvernului sovietic subli
niază că încheierea unui astfel 
de acord ar constitui neîndoielnic 
un pas important pe calea spre 
interzicerea și distrugerea tutu
ror categoriilor de arme nucleare 
spre dezarmarea generală și totală. 
Totul depinde de Statele Unite 
ale Americii și de celelalte pu
teri occidentale.

Sîntem alătupi de voi, 
popoare ale lumii

Ne aflăm în pragul 
unor noi zboruri cosmice

Interviul acordat de Gherman Titov

de 
ar- 
îm-

P°-

un război

se spune in 
fără să mai 

cu privire la
și totală să

HELSINKI 4 (Agerpres)
La 3 august a avut loc o întâl

nire a tinerilor scriitori pârtiei- 
panți la Festivalul Mondial al Ti
neretului și Studenților.

„Alături de cine mergem și 
spre ce țeluri chemăm poporul 
nostru ?“ — această întrebare a 
fost formulată de poetul sudanez 
El Hasan. El a citat fapte care 
demonstrează că unii scriitori 
reacționari abat pe cititori de la 
cele mai stringente probleme ale 
contemporaneității.

Poetul sudanez a fost spriji
nit de Marcos Ana (poet spaniol) 
care, luând cuvîntul, s-a referit 
la degradarea culturii în Spania 
franchistă.

O ripostă hotărită a primit in
tervenția tânărului scriitor finlan
dez Lentti Saarikoski, care a a- 
firmat că „scriitorii trebuie să ră
mână neutri în orice împrejurare".

„După noi — potopul" — este 
o filozofie antipopulară, antiuma- 
nistă, a declarat scriitorul romîn 
Titus Popovici. El a subEniat că 
fiecare om de litere cinstit, vede 
menirea sa principală în sfărîma- 
rea barierelor neînțelegerii dintre 
oameni, produse ale „războiului 
rece". Trebuie să înfierăm ca pe 
o plagă ideile pe care le mai 
răspîndesc unii scriitori occiden
tali, afirmînd cultul forței 
dicîndu-1 la rangul de lege 
ții societății, a spus el.

Poetul ucrainean Dmitri

ciko a afirmat și el : „Reflectînd 
prezentul, noi trebuie să învățăm 
să vedem în oameni nu numai ce 
este rău, ci, mai ales, calitățile 
lor, să ridicăm la rangul de nor
me general umane cele mai fru
moase trăsături ale eroilor nos" 
tri .

și ri- 
a vie-

Pavlî-

BUENOS AIRES. Greva ge
nerală de 48 de ore a oamenilor 
muncii argentinieni a luat sfîrșit. 
Subliniind succesul acestei greve, 
„Federația celor 62 de sindicate" 
și „Mișcarea pentru unitate și 
coordonare sindicală" au publi
cat o declarație comună în carr
eer Confederației Generale a Mun
cii din Argentina să convoace o 
conferință a tuturor sindicatelor 
și a partidelor politice populare 
„pentru crearea unei conduceri na
ționale unite a tuturor forțelor 
patriotice care se pronunță îm 
potriva oligarhiei și imperialism» 
lui"

ACCRA. Știrea despre atenta
tul la viața președintelui Gha- 
nei. Kwame Nkrumah, a stîrnit 
indignarea și mînia poporului gha- 
nez. Peste 10.000 de locuitori ai 
capitalei Ghanei au ieșit la 2 au
gust pe străzile orașului pentru a 
protesta împotriva actului crimi
nal al agențiilor imperialismului. 
Participanții la demonstrație au 
cerut pedepsirea aspră și fără cru
țare a tuturor celor vinovați de 
organizarea acestui atentat.

ROMA. In comparație cu anul 
1961 costul vieții a crescut în Ita
lia cu 5,6 la sută, anunță ziarul 
„Unita". Una din cauzele crește
rii costului vieții o constituie o- 
perațiile cu caracter de speculă 
ale intermediarilor care vînd con
sumatorilor la prețuri umflate pro
duse agricole

ANKARA. După cum relatea
ză ziarul „Dunya" la 2 august trei 
funcționari americani de la com
pania petrolieră din Diyarbakir 
au tras în tânărul Enver Ispertaș 
ca într-o țintă vie. Tînărul rănit 
la mînă. a fost descoperit 
plător de niște țăranî 
transportat la spital.

OUAGADOUGOU, 
gust se împlinesc doi

bunalul din Manchester l-a achi
tat pe Hamm, unul din acoliții 
„Fuhrerului" fasciștilor englezi, 
Mosley, arestat în timpul ciocni - 
rilor de la 
fasciștii au 
huliganilor

BONN.
a trimis spre examinare și apro
bare S.U.A.. Angliei și Franței 
proiectul de lege cu privire la 
starea excepțională elaborat de 
Hoecherl, ministrul afacerilor in
terne al R.F. Germane. Adoptarea 
acestei legi antidemocratice în R. 
F. Germană ar înlocui clauza pre
văzută de ediați privind starea 
excepțională care, potrivit „Trata
tului german" din mai 1955, a- 
cordă celor trei puteri occidentale 
dreptul de a-și asuma întreaga 
putere în Germania occidentală 
dacă după părerea lor s-ar crea 
un pericol pentru securitatea tru
pelor puterilor occidentale stațio
nate acolo.

Manchester cînd anti- 
zădărnicit o adunare a 
fasciști
Guvernul vest-german

HELSINKI 4 Trimișii speciali 
Agerpres C. Oprică și M. Ionescu 
transmit:

Evenimentul cel mai însemnat 
al zilei de simbătă la Festivalul 
Mondial al Tineretului și Studen
ților a fost sosirea la Festival a 
primului cosmonaut Iuri Gagarin. 
Pe aeroport și în cadrul unui en
tuziast miting care a avut loc cu 
acest prilej, atit participanții la 
Festival dț și populația orașului 
Helsinki și-au exprimat sentimen
tele de dragoste și recunoștință 
pentru cel care a deschis primul 
porțile Cosmosului.

☆

In cadrul întrunirilor pe pro
fesii sîmbătă a început reuniunea 
tinerilor petroliști și chimiști, care 
a dezbătut probleme legate de 
condițiile de muncă, și calificarea 
profesională a tineretului din a- 
ceastă ramură industrială.

Un viu interes a stîrnit refera
tul delegației țării noastre pre
zentat de Toma Cîrstoaia, prim- 
secretar 
U.T.M. 
scos în 
tate în 
tante industrii și perspectivele ei 
de viitor, ocupîndu-se în mod a- 
mănunțit de calificarea profesio
nală a tinerilor. Au urmat discu
ții însuflețite și un multilateral 
schimb de păreri.

La seminarul internațional, ca
re a dezbătut rolul studenților în 
lupta pentru independență națio
nală și pentru soluționarea proble
melor politice, economice și so
ciale din țările coloniale și slab 
dezvoltate, a luat cuvîntul și Va- 
sile Vlad, reprezentantul Uniunii 
Asociațiilor studențești din Ro 
mînia la Uniunea Internațională a 
Studenților.

al Comitetului regional 
din Ploiești. Vorbitorul a 
evidență succesele repur 
dezvoltarea acestei impor-

i

iz
Ansamblului Uniunii 
Muncitor care au pax-

Membrii 
Tineretului 
ticipat la concursurile internațio
nale ale festivalului au repurtat 
noi succese. Juriile au anunțat 
rezultatele concursurilor de dan
suri. Dansul romînesc „Călușul" 
și „Dansul oltenesc" interpretate 
de formația noastră de dansuri 
sub conducerea lui Teodor Va- 
silescu, au primit primul medalia 
de aur, iar cel de-al doilea me
dalia de argint.

MOSCOVA 4 (Agerpres)
Pilotul cosmonaut Gherman Ti

tov, a acordat corespondentului a- 
genției TASS, Boris Lukianov un 
interviu cu prilejul împlinirii la 
6—7 august a unui an de la zbo
rul lui de peste 24 de ore pe o 
orbită circumterestră la bordul 
navei-satelit „Vostok-2".

întrebat cum apreciază rămîne- 
rea îndelungată a omului în Cos
mos din punctul de vedere al per
spectivelor explorării 
cosmic, Gherman Titov 
printre altele :

Deși zborul efectuat 
navei „Vostok-2“ 
material bogat în problema im
ponderabilității, oamenii de știin
ță nu consideră că 
rificată deplin, 
printre altele, să 
studierea funcțiilor 
diovascular, capacitatea 
de a se adapta repede la feno
mene variate ale zborului cosmic 
De o însemnătate deosebită sînt, 
de asemenea, cercetările asupra 
funcțiilor sistemului nervos cen
tral. mai ales asupra scoarței cere-

_=©=- -------

Lupta poporului 
muncitor din Nicaragua

MONTEVIDEO 4 (Agerpres)— 
Corespondență specială : 
Presa democrată din 

țări latino-americane se 
destul de des de situația din Ni
caragua și de lupta pe care o du
ce poporul muncitor din această 
republică a Americii centrale 
împotriva „dinastiei" Somoza ca
re guvernează țara în mod dicta
torial de 28 de ani.

Un val de greve pentru reven
dicări economice a cuprins țara 
încă din luna februarie când au 
încetat lucrul docherii din Puerto 
Corinto și muncitorii agricoli de 
pe plantațiile de bumbac din Chi- 
nandega. A urmat greva șoferilor 
de camioane, a personalului Mi
nisterului Educației, a docherilor 
din portul San Juan del Sur, a 
muncitorilor agricoli de pe plan
tațiile trustului american United 
Fruit din Pesoltega, a medicilor 
Institutului nicaraguayan de asi
gurări sociale și altele.

Față de acest val de greve au
toritățile lui Somoza au răspuns 
cu o mobilizare intensă a între
gului aparat de represiune care 
nu a reușit însă să frîngă voința 
muncitorilor de a continua lupta 
pentru satisfacerea revendicărilor 
lor. In majoritatea cazurilor aceste 
greve s-au terminat chiar cu vic
toria greviștilor.

spațiului 
a răspuns

la bordul 
a furnizat un

ea a fost cla - 
Este necesar, 
fie continuată 
sistemului car- 

acestuia

diferite 
ocupă

brale. Pentru zborurile îndelun
gate sînt foarte importante me
todele de protecție contra radia
țiilor. Oamenii de știință sovie
tici sînt de părere că se poate ri
dica eficacitatea apărării organis
mului prin administrarea unor 
preparate speciale curativ-profi- 
lactice.

De la diferite cosmodromur. 
din Uniunea Sovietică se lansea
ză acum sateliți artificiali ai Pă
mântului din seria „Cosmos". Cu 
ajutorul acestor sateliți se studiază 
zonele de radiații, ceea ce va 
permite să se micșoreze conside
rabil pericolele înfruntate de vii
torii cosmonauți în cursul zboru
rilor de lungă durată.

Vorbind despre întrecerea paș
nică și colaborarea în cucerirea 
Cosmosului, Gherman Titov a 
subliniat că în timp ce oamenii 
sovietici cuceresc Cosmosul în sco
puri pașnice, nu se poate / >jne 
același lucru și despre cercetările 
efectuate de S.U.A.

întrebat în legătură cu perspec
tivele viitoarelor zboruri ale cos- 
monauților, Titov a răspuns : Pi- 
loții noștri cosmonauți nr. 3. 4, 
5 și alții visează să înfăptuiască 
noi zboruri, să aducă un nou aport 
la știință pentru gloria iubitei 
noastre patrii.

Uriașa muncă științifică și tch 
nică pentru cucerirea spațiului 
cosmic va continua și pe viitor. 
Mereu alți oameni sovietici vor 
zbura în Cosmos pe itinerarii ne
cunoscute, 
coperi și 
și le vor 
în slujba 
ba păcii.

Ne aflăm în pragul unor no» 
zboruri cosmice al căror scop 
este binele și progresul omenirii.

îl vor studia, vor des- 
pe viitor tainele naturii 
pune în slujba omului, 
bunăstării lui, în sluj-

Și
întîm- 
a fost

5 au-La
ani de la 

proclamarea independenței Repu
blicii Volta Strperioară-

Situată in centrul Africii occi
dentale, Volta Superioară se în
vecinează cu Coasta de Fildeș, 
Ghana, Mali, Togo, Dahomeyul 
și Nigerul. Suprafața țării este de 
370.000 km. pătrați, populația de 
4,5 milioane de oameni.

LONDRA. La 3 august, Tri-
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pamflet Ereticul din Kerala
In statul Kerala din In

dia trăiește un preot pe nu
me Iosif Vadakan. Trăiesc 
laolaltă cu dînsul două mi
lioane de credincioși catoli
ci.

Iosif Vadakan era pînă 
mai acum cîtva timp foarte 
bine văzut de fețele supe
rioare bisericești din Kerala. 
Episcopii l-au lăudat cbiar 
și la Vatican unde au tri
mis un raport in care au a- 
rătat că părintele mai sus 
pomenit este „un om ener
gic, dotat cu excepționale 
aptitudini organizatorice''.

Calitățile preotului Vada- 
kan au fost folosite de epis- 
copi și cercurile reacționare 
din Kerala în 1959 cînd au 
pus la cale răsturnarea gu
vernului comunist ales în 
mod legal de populația din 
această parte a Indiei.

A venit la putere un alt 
guvern, pe placul episcopilor

și al forțelor reacționare. 
Cum au plecat comuniștii 
moșierii și-au luat pămîn- 
turile înapoi, alungîndu-i pe 
țărani.

Nici autoritățile statului, 
nici biserica nu au luat apă
rarea țăranilor. Numai co
muniștii au fost cei care și- 
au ridicat glasul. Țăranii 
s-au unit în jurul lor și ast
fel au izbutit să obțină unele 
revendicări. Și au ales de- 
putați comuniști pe care ii 
vor susține în alegerile pen
tru parlamentul Indiei.

Părintele Vadakan, văzînd 
suferințele credincioșilor săi, 
și mai ales nepăsarea auto
rităților și a bisericii, și-a 
dat seama ce greșeală făcea 
cînd predica din amvon îm
potriva politicii comuniste.

— Eram orbit de interesele 
bogaților, nu-mi puteam da 
seama că singurii care luptă 
pentru îmbunătățirea con'di-

țiilor de viață ale țăranilor 
sînt comuniștii — a declarat 
preotul.

Și preotul Vadakan și-a, 
asigurat credincioșii că de 
azi înainte el va sprijini po
litica agrară a comuniștilor.

Episcopii l-au declarat e- 
retic ; de unde pînă atunci 
îl lăudau și-i preamăreau ta
lentele, acum au început să-l 
afurisească și să-l declare 
dușman al bisericii.

Enoriașii catolici nu sînt 
Insă de acord cu părerile e- 
piscopilor.

Ne mai avînd ce face, epis
copii 1 -au pîrit pe preot la 
Vatican.

î 
i

6

i

4
4
î
iI

♦4
Ce altceva puteau să facă J 

episcopii ?
Vaticanul, privind raportul 

episcopilor, a hotărît să-l 
excomunice pe preotul din 
Kerala ca pe un eretic.

Ce altceva putea să facă! 
și să declare și Vaticanul ? 
întru numele domnului cite 
nu se pot face !
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PROGRAM DE RADIO
6 august

PROGRAMUL I. 7,45 Salut 
voios de pionier; 9,00 Tinerețea 
ne e dragă — Din cuprins — 
Tineri cu care ne mîndrim (frun
tași în întrecerea socialistă în 
cinstea zilei de 23 August); Ce 
știți despre televiziunea în culori?; 
10,08 Muzică distractivă interpre
tată de fanfară; 11,03 Muzică din 
operete; 12,25 Muzică populară 
românească; 14,00 Concert de es
tradă; 15,05 Cîntă Nina Postavni- 
ceva și Kalmer Tenosaar, inter
pret sovietici de muzică ușoară;
16.15 Vorbește Moscova 1; 17,30 
„Prietena noastră cartea" : „Zile 
de iulie" de Ștefan Luca; 19,00 
Almanah științific — Din cuprins 
— La ce lucrează oamenii noștri 
de știință ; Dicționar științific ; 
Poșta almanah; 19,40 Tangouri;
21.15 Pe teme internaționale : 
Pentru pacea și libertatea popoa
relor din Asia de sud-est. Parti
cipă la discuții : Eugen Pop, Emil 
Mironescu, Leon Sărâțeanu; 22,15 
„Festival Helsinki — 1962": 23,15 
Noapte bună — concert de mu
zică ușoară. PROGRAMUL II. 
13,00 Muzică populară romîneas- 
că interpretată de Ion Cristorea- 
nu; 13,22 Concert de muzică u- 
șoară; 14,30 Muzică romînească 
de estradă; 15,30 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor; 17,00 
Muzică ușoară; 19,00 Melodii 
populare romînești; 21,25 „Surî- 
sul Hiroșimei" de Eugen Jebe- 
leanu — montaj literar-muzical; 
22,43 Melodii de dragoste.
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PETROȘANI - 
BRIE 
AL. 
Iok ; 
nart ;
de ; VULCAN : 
blu ; BĂRBÂTENI : 
potop ; URICANI :

7 NOIEM- 
: Cînd comedia era rege ; 
SAHIA : Profesorul Mam- 
PETRILA : Familia Boi- 
ANINOASA : Secerișul ver- 

întâlnire pe ca- 
Patru ân 

Taina ei.
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