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In cinstea zilei de 23 August si a Zilei minerului----------
Realizările minerilor din Lonea
Munca minerilor di: 

sectoarele productive ale 
minei Lone a se dovedeș
te tot mai rodnică. A~ 
cest lucru este oglindit 
de realizările remarcabile 
pe care ei le înscriu zii' 
nic pe graficul de pro
ducție. In primele 5 zile 
ale lunii august din a- 
batajele minei au fost 
extrase 359 tone de căr
bune energetic peste 
plan. Cu excepția sec
torului IV toate celelalte 
sectoare ale exploatării

și-au îndeplinit și de
pășit sarcinile de plan, 
fruntașe sînt colectivele 
sectoarelor III și 11 care 
au dat peste plan 111 și, 
respectiv, 122 tone 
cărbune. La aceste 
toare cele mai mari 
lizări le-au dobîndit 
găzile minerilor < 
Gheorghe, Molnar Tra
ian, Solovan Ioan 
Pășcălău Ioan. Ele 
obținut randamente 
peste 6 tone cărbune 
post.

de 
sec- 
rea~ 

t bri- 
Crețu

fi 
au 
de 
pe

cocsificabil peste plan
Minerii de la Uricani 

iși sporesc continuu rea
lizările. Ei depun efor
turi susținute pentru în
deplinirea integrală a an
gajamentelor asumate în 
întrecere. Pînă pe data 
de 6 ale lunii august 
mina Uricani are un plus 
de producție de 454 
tone de cărbune cocsifi
cabil. Adăugind această 
cantitate la producția 
extrasă peste plan in lu-

nile 
că de 
lui minerii de aici au li
vrat economiei naționale 
mai mult de 14.100 tone 
cărbune peste sarcina 
planificată. La aceste 
frumoase rezultate și-au 
adus din plin contribuția 
brigăzile minerilor Teo- 
dorescu Stancu, Hrițcan 
Vasile. Timofte Spiridon, 
Nicolae Ioan, Pinzar A- 
lexandru și altele.

anterioare, reiese 
la începutul anu-

Succese deosebite 
la mina Dîlja

Hotăriți să intimpine ziua de 23 August și 
Ziua minerului cu rezultate deosebite în pro
cesul de producție, minerii de la Dilja au ob
ținut in activitatea lor succese importante. In 
luna iulie, de exemplu, folosind din plin uti
lajele din dotare, brigada condusă de Bartha 
Dioaișie care lucrează la adîncirea puțului 
principal și-a depășit norma de lucru la să
pare și betonare cu 200 la sută.

O altă asemenea realizare a fost înscrisă de 
minerii din brigada condusă de comunistul 
Demeler Augustin. Lucrind cu cinei perfora
toare la locul de muncă (galerie de coastă cu 
profii dublu de steril) brigada a realizat în 26 
de zile lucrătoare o înaintare de 115 metri li
niari.

In pas cu fruntașii au mers și minerii din 
brigada condusă de Fereș Gheorghe care au 
lărgit și betonat 118 metri de galerie depășin- 
du-și astfel norma cu 75 la sută.
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Din nou printre fruntași

111 al 
a ocupat 
întrecerea 
Nici în 

minerii și 
aici nu

productivitatea muncii 
pe sector a crescut cu 
7,3 la sută față de cea 
planificată. In toate a~ 
batajele cameră ale 
torului s-au realizat 
damente de peste 6 
cărbune pe post. In
tajul în care lucrează bri
gada lui Cișlaru Ioan, de 
exemplu, randamentul ob
ținut depășește 1 
cărbune pe post.

ln luna trecută colec
tivul sectorului 
minei Petrila 
primul loc tn 
pe exploatare, 
tftx. aceasta 
tehnicienii de
și-au dezmințit hărnicia. 
Numai în 4 zile de lu
cru ei au extras peste 
plan aproape 300 tone 
de cărbune. In acest timp

aba~

tone

Frontalistul Nagy Andrei este unul din șefii de brigadă) 
care se bucură de multă popularitate. Adesea brigadierul Nagy 
este văzut, după șut. cu mânerii din brigada sa, la club, în gră
dina de vară ori in împrejurimile orașului, în excursie. De data 
aceasta pe tovarășul Nagy Andrei îl putem zări, în clișeul ală
turat, în parcul clubului, stind de vorbă cu o parte din minerii 
din brigada sa.

o-------

Organizarea întrecerii — 
preocuparea noastră principală

LUDOVTC KRIȘTALY 
președintele comitetului 
secției sindicale de la 
turnătoria

Secția noastră 
este una din 
secțiile de bază 
din cadrul Uzi
nei de reparat 
utilaj minier din
Petroșani. Ea produce diferite 
piese din oțel și fontă din cele 
mai variate tipuri pentru ex
ploatările miniere din Valea 
Jiului. In acest an ne-am an
gajat să îndeplinim in 11 luni 
planul la piese din metale ne
feroase, să reducem cu 10 la 
sută 
față 
cut, 
tate 
mai
ficată și să obținem cel puțin 
200.000 lei economii la prețul 
de cost al producției.

Sarcinile asumate nu sînt de 
Ioc ușoare, dar sînt întrutotul 
realizabile. O condiție necesa
ră pentru îndeplinirea lcr este 
îmbunătățirea modului de or
ganizare a întrecerii socialiste. 
In acest scop comitetul secției 
sindicale de la turnătorie a or
ganizat ședințe de instructaj 
cu activul sindical din grupe

procentajul de rebuturi 
de realizările anului tre
să realizăm o productivi- 
a muncii cu 1,5 la sută 
mare decît sarcina planî-

U.R.U.M.P.

* Producție
Extragerea unei pro

ducții de calitate consti
tuie un obiectiv de sea
mă în întrecerea mineri
lor de la exploatarea 
Vulcan. In abataje ca și 
la punctele de încărcare 
șistul este ales cu grijă 
din cărbunele extras. Ca 
rezultat al acestor preo - 
cupări calitatea cărbune
lui la mina Vulaan se

de calitate
îmbunătățește continuu. 
Astfel, producția dată 
de minerii de aici în 
primele zile ale lunii au
gust a avut un conținut 
de cenușă cu 1,6 la sută 
mai mic decît 
admisă. Cele mai

preo- 
cupă intens pe 
muncitorii Cris- 
tea Ilarie, Var
ga Emeric, Ia- 
cob Gheorghe 
și Puiu Mihai 
de la 
Livezeni.
ta-i 
mentîn'd
nou 
pentru 
rea
din beton.

B.U.T. 
Ia- 

experi- 
un 

cofraj 
turna-

tuburilor
norma

fru-
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moașe rezultate în pri
vința calității le-au ob
ținut colectivele sectoa
relor I și III.

La clubul muncitoresc al sindicatelor din Petroșani func- 
sază de mai mult timp un cerc de croitorie condus de to

varășa Ioanit Marieta. Astfel zeci și zeci de soții și fiice de mi
neri și muncitori au învățat să croiască singure rochii, haine 
și articole de lenjerie după gustul și preferința lor.

IN CLIȘEU : Un aspect din activitatea cercului de croitorie.

faci astăzi după-amiază, 
— îl întrebă lorga Ni- 
prietenul său Joca Ni- 
timp ce se pregăteau 

de la serviciu acasă.

Trei lăcătuși, trei tovarăși de 
muncă, trei prieteni atit la lo
cul de muncă cit și în afara 
orelor de serviciu. Și timpul li
ber îl petrec de multe ori îm
preună.

— Ce 
Nicule ? 
colae pe 
colae în 
tâ plece

— Am de gînd ca împreună 
cu Ionică să mergem la un film. 
Dar tu ?

— Eu vreau să merg pînă la 
bibliotecă să împrumut cărți, iar 
filmul am să~l văd miine.

Erau aproape pe punctul de 
a pleca spre casă cînd în atelier 
intră un mecanic cu o foaie de 
comandă în mină. După ce o cili 
șeful de echipă Bătrîn < loan le 
spuse celor trei lăcătuși:

— O reparație urgentă la lo
comotiva 150.1048. Arail nr. 5 
este rupt. înlocuirea lui trebuie 
făcută în cel mai scurt timp, 
deoarece locomotiva trebuie să 
plece din nou la drum. Care din 
voi vrea să rărmnă ca împreună 
cu mine să facem 
rație ?

Cei trei prieteni 
la altul. Toți iși
plan pentru petrecerea timpului 
liber. Dar mai presus decît in
teresele personale erau interese
le colectivului din care făceau 
parte. De aceea nici unul nu 
spuse nimic, ci ca la o coman
dă începură să-și schimbe hai
nele de stradă cu obișnuitele sa
lopete de lucru.

Numai cîteva minute trecură 
și în canalul compartimentului
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această repa-

se uitară unu 
făcuseră un

23 — unde era remizată loco
motiva — cei trei lăcătuși mun
ceau de z°r. Datorită însuflețirii 
cu care au muncit, locomotiva a 
putut pleca la drum conform 
tumusului. Cei trei prieteni erau 
bucuroși că au putut contribui la 
plecarea, conform graficului, a 
locomotivei.

La despărțire nu au uitat să-și 
spună unul altuia :

— Vom face miine progra
mul fixat pentru azi-

...Dimineața ând s-au pre
zentat la serviciu, îi aștepta din 
nou o sarcină importantă de în
deplinit. Locomotiva 150.1029 
era la „spălare“ și trebuia ter
minată la timp. Operația de 
spălare la care era supusă a- 
ceastă locomotivă necesita 24 
ore. Dar cei trei lăcătuși îm
preună cu ceilalți ortaci din 
brigada condusă de Bătrîn, au 
reușit ca imobilizarea locomo
tivei să fie redusă la 19 ore. 
Cit de mult valorează în trans
porturi un minut, dar 5 ore...

...Echipele de reparații 
cadrul Depoului C.F.R. 
șarti depun eforturi 
pentru ca imobilizarea locomo
tivelor — cu ocazia reparați
ilor — să fie redusă pe cit po
sibil. Organizîndu-și mai bine 
munca și desfășurînd larg între
cerea socialistă, ele au reușit ca 
acest indicativ să fie redus cu 
2 la sută, iar calitatea repara
țiilor să fie îmbunătățită.

Printre cei ce s-au evidențiat 
in mod deosebit în această mun
că se numără și cei trei lăcătuși.

in cadrul cărora 
s-a vorbit pe 
larg despre ne
cesitatea luării 
unor angajamen
te mobilizatoa-

., organizarea întrecerii între 
irigăzi, organizarea evidenței 

rezultatelor și publicității în 
jurul lor. Tinerea unor astfel 
de ședințe au avut darul de a 
ajuta și mai mult activul sin
dical în ce privește organizarea 
și desfășurarea întrecerii.

Urmările întrecerii s-au vă
zut deîndată. In locul unor 
angajamente formale, care se 
mai luau uneori, ca de plidă : 
îndeplinirea întocmai a planu 
ui de producție, purictualita- 
ea la lucru etc., majoritatea 

lumătorilor antrenați în între
cere s-au angajat să îmbună
tățească simțitor calitatea pro
duselor, să reducă procentajul 
rebuturilor sub limitele admi
se. să economisească metal etc.

Comitetul de secție și gru
pele sindicale au desfășurat în 
tot cursul anului o muncă sus
ținută pentru antrenarea unui 
număr cit mai mare de turnă
tori în întrecerea socialistă. In 
prezent 80 la sută din efectivul 
de muncitori este antrenat în 
întrecere. In cadrul întrecerii 
acordăm, o mare atenție orga
nizării ajutorării tovărășești la 
locul de muncă, generalizării 
experienței pozitive a frunta
șilor. In acest scop s-a intro
dus inițiativa ca în brigăzile 
cu rezultate mai slabe să trea
că muncitori fruntași, buni 
organizatori ai producției. In 
urma aplicării acestei măsuri 
putem spune că toate cele 7 
brigăzi de fruntași care se află

(Continuare în pag. 3-a)
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din
Petro- 

susținute

I. CRI ȘAN

Bună deservire
Lucrătorii din unitatea comer

cială nr. 24 Petroșani acordă o a* 
tenție deosebită bunei serviri a 
populației. Pentru a satisface ce
rințele consumatorilor în cele mai 
bune condițiuni, în magazin exis
tă un caiet în care se trec pro
punerile referitoare la aprovizio
nare venite din partea consuma
torilor. Pe baza acestora se fac 
comenzi care se satisfac cu opera
tivitate. In cele 7 luni care s-au 
scurs din anul acesta, lucrătorii 
unității au vîndut mărfuri popu
lației în valoare de 6.813.000 lei. 
întreg personalul magazinului se 
bucură de aprecierea consumato - 
rilor. De altfel, magazinul nr. 24 
deține drapelul de unitate frun
tașă în întrecerea socialistă cu ce
lelalte magazine din oraș.

In mod deosebit trebuie apre
ciat aportul adus de vînzătoarele 
Dobrei Elena, Ianoși Ileana, Toth 
Irma si Cioroianu Maria care a- 
jutate de Schreter Martin, gestio
narul magazinului, depun eforturi 
susținute pentru buna deservire a 
populației.



Intîlnire amicală
Ziua de odihnă se arătă fru

moasă de cu dimineață. Amatorii 
de ascensiuni s-au bucurat. Cu ra
nițele încărcate grupuri mici și 
mari de tineri și vîrstnici au por
nit spre munți. Cabanele de la 
Rusu, Straja, Cimpu lui Neag îi 
așteptau. Albastrul senin al ce
rului a bucurat și pe cei rămași 
să-și petreacă ziua de odihnă în 
comună. S-au bucurat mai ales 
acei care figurau pe afișul ce a 
nunța întâlnirea amicală de volei 
dintre „selecționatele" sectoarelor 
minier și electromecanic de la ex
ploatarea minieră Aninoasa. S-au 
bucurat și suporterii lor.

Pe când soarele ajunse sus, dea
supra coroanei de fagi de pe dea
lul Dălerului, aici în comună pe, 
terenul dintre castani, a început 
întrecerea. întrecerea dintre mineri 
și electromecanici. Pe margini în
cepe galeria, pronosticurile.

— Ciștigă minerii.
— Uite ce mingi frumoase 

„trag" tovarășii Popescu și Cer
nita de la electromecanici.

Pronosticul dati de suporterii 
electromecanicilor s-a adeverit, 
întâlnirea dintre cele două „se
lecționate" s-a soldat cu victoria 
electromecanicilor la scorul de 
3—2. Minerii mai au timp să cîș- 
tige. „Duminicile cultural sporti
ve" le vor mai oferi asemenea în
tâlniri.
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S-au întors cicliștii
Asociația sportivă Parîngul Lo- 

nea a organizat cursa cicloturis
tică „Minerul-ediția 1962“. Trase
ul a fost Lonea — Constanța- Ple
cați din Lonea în ziua de 16 iu
lie cicliștii au fost întîmpinați în 
seara de 19 iulie la Chitila de 
ddoturiști bucureșteni. Tov. Ig
nat Tănase, președintele comisiei 
de ciclism din București, a feli 
citat pe cicliștii loneni și asocia
ția pentru frumoasele succese do- 
bîndite în sportul cu pedale. Pen
tru traseul Lonea — Constanța, 
comisia de ciclism a orașului Bu
curești a înmînat cicliștilor loneni 
carnete de cidoturiști.

Iu compania cidiștilor bucureș
teni, ei au vizitat timp de 5 ore 
orașul București : cartierul Grivița 
Roșie, Muzeul de istorie a P.M.R. 
Palatul Republicii. Parcul zoologic, 
expoziția franceză.

Traseul de 125 km. București 
— Călărași a fost parcurs în 8 
ore. Pe acest traseu cicliștii lo
neni au vizitat G.A.S. și G.A.C., 
iar la Călărași au fost primiți de 
U.C.F.S. și sportivii raionului Că
lărași, în compania cărora au vi
zitat orașul. Ajunși în Constanța, 
pe data de 23 iulie, ei au vizitat 
stațiunile de pe litoral și așeză
rile culturale. Acum cicliștii s-au 
întors la Lonea.

Cursa cicloturistică „Minerul- 
ediția 1962" a adăugat <ncă 920 
km. la activitatea secției de d- 
clism din Lonea-

y. HLOPEȚCHI 
corespondent

sînt multi tineri. Marea 
majoritate practică spor- 
Țî-e mai mare dragul să 

bobinatoarele Tenchiu

La Uzina electrică din Vul
can 
lor 
tul. 
vezi 
Georgeta și Țlmbalmoș Ileana, 
pe ajutoarea de 
Mirea 
balul, 
ridică 
seriei 
frumoase, dar va veni timpul 
cînd se vor evidenția și în 
sport.

bobinatoare 
Maria practiclnd hand- 
E drept că Încă nu se 
în sport la nivelul me- 
unde au mereu succese

O

Si să mai zici că nu 
elemente...

sînt

Acum de cînd cu vacanța de 
vară a elevilor, n-a fost zi ca 
„stadionul" de la Peștera Vulpii 
din Lupeni să cunoască ce-i liniș
tea. Da, nu-i nici o greșeală. 
Copiii din cartierul 80 de case îfi 
au fi ei „stadionul" lor și încă 
în mijlocul naturii, pe un platou 
de pe dealul Roșia. Lăcustele de 
aici au intrat în sperieți, iar gre
ierii își încep cintecul abia după 
ce se lasă înserarea.

Duminică „stadionul" 
un meci „internațional" 
mină. Minerul Lupeni 
compania selecționatei...
ei". Impărțiți în două echipe, una 
chipurile, reprezentativa Braziliei, 
iar cealaltă a minerilor din Lu
peni, copiii au încins o aprigă 
dispută fotbalistică. N-au lipsit 
nici spectatorii. Puștii de „rezervă" 
și oamenii ce coborau de la ca
bana Straja.

— Hai, Pele!
— Fentează-i,
— Care-î Pele ?

vîrstnic pe 
șchioapă.

— Cum,

a găzduit 
de prima 

juca în 
„Brazili-

Cucule !
' — întrebă un 

un gălăgios de-o

nu știți < Ionel ăla

O

întreceri de volei
Terenul Energia din Paroșeni 
găzduit in ziua de 5 augusta

1962, întrecerile de volei din ca
drul Spartachiadei de vară a ti
neretului, etapa orășenească.

Iată rezultatele înregistrate: 
Energia Paroșeni — C.F.R. Pe
troșani 3—0 ; Minerul Lupeni — 
C.F.R. Petroșani 3—0 ; Energia 
Paroșeni — Minerul Lupeni 0—3.

Pe primul loc, fără nici o în
frângere, s-a clasat echipa Mine
rul din Lupeni care a obținut ast
fel dreptul de a participa la eta
pa regională care se va desfă
șura în orașul Deva în zilele de 
23 și 24 august 1962.

Rucsacul din 
spate te face, 
să crezi că voi
nicul din clișeul 
a pornit în ex 
cursie la mun
te. Pălăria de 
soare și colacul 
de salvare cum
părate de la 
„Bucuria co
piilor" dau în
să impresia căi 
merge la ma - 
re. Intr-o anu
mită măsură el 
adevărată ș5 
una și alta. 
Merge la mun
te. Dar și acolo i 
sînt văi și pî- 
raie destule. E 
drept că nu 
sînt ca marea, 
dar tot e plă
cut să' te bă
lăcești în apă.

Voinfiada** la popice

Coroieștl.

Sporturile lor preferate le 
practică și lăcătușul Teii Au
gustin, strungarul Soo Mihal, 
bobinatorii Burghel Mihal și 
Simedrea Constantin și toți 
cei 120 de sportivi ai uzinei. 
Unii joacă volei, alții fotbal, 
Iar mulți practică atletismul.

Zilele trecute, voleibaliștii 
s-au întrecut cu cei de la ter
mocentrala 
toarele V
Vulcan și 
construcții

Paroșeni, de la sec- 
și VIII ale minei 
de la șantierul 
din

genuncbieră. Știți

înlocuit pe Pele.
a fost întreruptă de o 
a lui Cucu. Gilmar 
plonjează însă la pi~

După

potops-au

fost 
Re- 

încă.
car

ale Viscozei, pe 
Unde găsesc un 
își fac „stadion" 
de ți-e și milă

negricios de are 
că s~a accidentat...

— Nu mai spune ! Și joacă ac
cidentat ?

— Joacă, dar în curind îi iau 
eu locul. Știți, eu sînt Amarildo, 
cel de l-a

Discuția 
incursiune 
temerar îi 
doare. Puștiul răsuflă ușurat. A~ 
poi urmează o fază palpitantă la 
poarta minerilor. Cu un salt spec
taculos... Mihalache prinde. Ro
potele de aplauze nu sînt chiar 
atît de numeroase ca cele oferite 
lui Mihalache cel mare din echipa 
Lupeniului, dar tot sînt.
un meci care a durat nu se Știe 
cîte minute, s-au înscris 
de goluri. Meciul s-a terminat ne- 
decis : 5 la 5. Revanșa a 
fixată pentru ziua următoare, 
zultatul însă nu ne-a parvenit

Dar parcă numai copiii din 
tierul 80 de case joacă la Lupeni 
fotbal ? Să-i vezi pe cei din cele 
trei cartiere noi 
cei din Ștefan, 
pic de loc viran 
și bat la minge 
de ea, săraca. Și să mai zici că 
nu sînt talente în ale fotbalului 
la Lupeni. Să cauți că găsești cîte 
vrei. Antrenorii nu sînt de aceeași 
păret e ?

C. DUMITRU

Erau și 
la Insti- 

Petroșani 
Lupeni și

Tare-i bună baia
In zilele călduroase de vară, 

ștrandul din Lupeni devine, 
așa deodată, tare îndrăgit. 
Vin aici zeci și sute de oameni 
și copii să se răcorească. Și 
duminică pină la ora 15 a fost 
Intr-adevăr o zi călduroasă. 
De cum a început soarele să 
dogorească, ștrandul a primit 
musafiri. Furdui Petru, maistru 
mecanic în frontalele sectoru
lui III al minei Lupeni a venit 
cu întreaga familie, 
vreo 10 studenți de 
tutui de mine din 
care fac practica la 
mulți alți oameni ai muncii, 
femei și copii. E adevărat că 
apa e un picuț cam rece așa 
cum sînt toate cele de munte, 
dar cu atît te înviorează mai 
mult. Ar fi stat ei iubitorii de 
înot, apă și plajă mai mult la 
ștrand, dacă natura capricioa
să n-ar fi ținut să le joace un 
renghiu. S-a înnorat așa deo
dată și a început să toarne la 
ploaie cu găleata. Și cum du
pă o baie la ștrand nu se 
prea obișnuiește duș, au ple
cat oamenii urgent spre casele 
lor zicîndu-și în gînd : Tare-i 
bună baia. Păcat că a venit 
ploaia de ne-a deranjat.

In mijlocul naturii
Dacă în cursul săptămînil 

drumurile și potecile munți-

IN CLIȘEU : Un moment
In zilele de 4 și 5 august 

1962, pe arena „Stăruința" din 
Petroșani s-au întrecut cei mai 
buni poțpicari reprezentînd ra
ioanele Sebeș, Alba, orașele 
regionale Petroșani, Hunedoa
ra etc. în cadrul etapei regio
nale a „Voințiadei".

Pe echipe primul loc ă 
ocupat de reprezentanții 
șuiul Alba Iulia cu 2189 
urmați de echipa Voința

fost 
ora- 
p.d. 
Pe-

O

PREOCUPĂRI IN ORE LIBERE
Străjuită din toate părțile 

de munți și dealuri împăduri
te, Valea Jiului oferă oame
nilor muncii minunate locuri 
de recreare.

Ca și în alte duminici Valea 
Mirlesei a cunoscut din nou 
o veselă și gălăgioasă anima
ție. In poienile smălțuite cu 
garoafe și margarete, pe cos
tișele cu ruguri de zmeură bo 
gat încărcate de rod sau pe 
plajele existente de-a lungul 
pîrîului și mereu îmbăiate de 
soare șl ozon, numeroase gru
puri de oameni ai muncii ve- 
niți din Lupeni, Bărbăteni și 
Lricani Iși petrec după plac 
timpul liber.

La două porți improvizate 
zidarul Buciu Ioan a organi
zat un meci de fotbal între 
vlrstnici și tineri. In aplauzele 
spectatorilor care nu lipsesc, 
vîrstnicii nu-și slăbesc de loc 
adversarii.

Ceva mai sus, imitînd ini
țiativa unor școlari, Moise 
Petre, Mike Coloman și alți 
cîțiva mineri construiesc din 

lor sînt mai puțin populate,, 
duminica în schimb 
bătute cit se poate de 
Mereu au grupuri de drumeți 
cu rucsacuri în spate care le 
țin tovărășie. Unii însă merg 
mai puțin încărcați. O pătură, 
o minge de volei, șah ori table 
și o pornesc cu mașina sau 
domol pe jos spre Surduc.

— De ce să ne încărcăm cu 
„Gambri- 

găsim de toate ? — își 
ei.
dreptate. Un grătar bun, 
mititel, o bere rece se

ele sînt 
des.

de-ale gurii cînd la 
nus"
spun

Au 
niște 
pot consuma aici. Șl apoi în
cingi un joc de volei pe malul 
Jiului, ori urci dealurile impă- 
durite din jur. Cînd după a- 
tîta joacă, in mijlocul natu
rii, ți se deschide din nou pof
ta de mincare mergi la „Gam- 
brinus". Și aici te afli doar 
tot în mijlocul naturii, iar o- 
dihna în aer liber e plăcută 
și sănătoasă.

P. S. Se mai întâmplă uneori 
cînd cei ce vin cu rucsacurile 
goale să cam regrete. Vor să 
mănînce una ori alta și nu gă
sesc. Aviz celor ce răspund de 
aprovizionare !

Âla nu-i motociclist!
Cit e ziulica de mare șose

lele 
sînt 
tere 
însă 

și drumurile Văii Jiului 
pline de motociclete, scu- 
și motorete. Duminica 
numărul lor e și mai

din întrecerea popicarilor.
troșani cu 2111 p.d. La indi
vidual tînărul Kleman din 
Alba Iulia, cu 407 popice do- 
borîte, s-a situat, de aseme
nea, pe primul loc, iar locul 
II, cu 385 p.d., a fost ocupat 
de jucătorul Girciș Eugen din 
Petroșani.

Pentru finala pe țară, din 
orașul Petroșani, 
cat Gircis Eugen 
lexandru.

s-au califi- 
și Gagyi A-

de arin și brusturi um- 
Partidele de șah sînt 
mai plăcute așa decît 
sub sulițele de foc ale 

stinci ce sfi- 
înălțimi cinci 
alpiniști sau 

au desfășurat
Unul cite unul 

văd apoi

celelalte 
probabil 
alpiniști, 
lungi.

crengi 
brare. 
parcă 
direct
soarelui.

Lîngă stația de funicular, a- 
colo unde apa Mirlesei for
mează un cot adine, doi pes
cari s-au oprit aproape în a- 
celași timp. Ciudat, se cunosc 
bine și totuși nu-și vorbesc...

Dinspre zmeuriș copiii co
boară cu coșulețe pline de boa
be roșii, aromate. Pe muchia 
ascuțită a unei 
dează 
tineri, 
viitori 
corzi 
trupurile zvelte se 
cobor înd încet undeva în vale.

Pe unda unei adieri răco
roase vintul aduce sunete Je 
acordeon, de glasuri și cW i- 
chet de pahare. Oamenii mun
cii petrec. Ei se simt aici tot 
atît de bine ca și la strung, 
la haveză sau pe schelele con
strucțiilor pe care le înalță.

Doar acestea toate sînt azi 
bunuri care le aparțin.

să-l ferche-

vecine cu 
- îl întrebă

Cîmpu lui

mare. Nici nu-i de mirare că 
doar mai bine de 2500 de mi
neri și alți oameni ai muncii 
din Valea Jiului sînt posesori 
de mijloace de locomoție cu 
motor.

...Minerul Bartha de la Pe- 
trila își scoase I.J.-ul din ga
raj și a început 
zuiască.

— Unde, unde, 
noaptea în cap ? 
un miner.

— Azi pină la
Neag — și dintr-o singură lovi
tură de pedală motorul începu 
să duduie. Lulndu-șl soția, 
era gata pregătit de drum.

Vecinul pe semne că avea 
chef de vorbă că-1 întrebă:

— Eu unul nu cred să fie 
motociclist care în zilele de 
repaus să-și țină „armăsarul" 
în „grajd".

— Cum să-l ții, cînd vremea 
frumoasă îți dă ghes.

— Mai este cite unul de îl 
vezi cu ea pe butuc! — spuse 
vecinul.

— Păi, ăla nu-i motociclist 1 
— veni răspunsul — și lăsind 
pe eșapamente două fuioare 
de fum albăstrui I.J -ul porni 
grăbit din loc. Drum bun I

Drum bun au toți motc^.- 
cliștii, bineînțeles, cei ce res
pectă regulile de circulație.

D. CRIȘAN



Organizarea întrecerii — 
preocuparea noastră principală

ÎNSEMNARE

w (Urmare din pag. l-a)

întrecere sînt omogene, cu

*

în 
forțe egale.

In sprijinul participanților la 
întrecere au venit atît schimbu
rile de experiență cît și propa
ganda tehnică desfășurată cu 
mult succes în cursul acestui 
an. In conferințele ținute s-au 
tratat teme ca : „Turnarea în 
coji de bachelită". „Turnarea 
centrifugală", „Extinderea me 
canizării unor procese de pro
ducție" etc. Ar fi necesar ca 
atît conducerea secției cît și 
cea a uzinei să acorde mai m.ul-

tă atenție activizării cursurilor 
de ridicare a calificării mun
citorilor și maiștrilor.

Anul acesta s-a îmbunătățit 
mult și ținerea evidenței rezul
tatelor întrecerii. In secție tov. 
Tiță Alexandru urmărește cu 
regularitate rezultatele obți
nute în întrecerea ce se desfă
șoară între brigăzi. Cit privește 
publicitatea în jurul întrecerii 
trebuie arătat că s-au confec
ționat lozinci cu conținut mo
bilizator care arată concret ce 
rezultate au obținut fruntașii 
și prin ce metode. De aseme
nea, gazeta de perete, panoul

---------------- ©

NOTĂ Venim,
Oprea Nicolae este miner și 

sectorul IV al mi- 
incă de prin pri- 

înaintat o cerere 
Vulcan în care a 
i se facă o repa-

lucrează în 
nei Vulcan, 
măvară a 
către I.L.L. 
solicitat să 
rație în locuința de pe strada 
Izvorului.

— îmi cade tencuiala to
varășe — a explicat el celor 
de\la I.L.L., iar dușumeaua e 
șubrlMită. Trebuie neapărat 
reparată.

După ce au cercetat cere
rea, tovarășii de la I.L.L., oa
meni înțelegători, i-au spus:

— Du-te omule liniștit, nu-ți 
mai pierde vremea, casa ți-o 
reparăm noi.

A plecat omul și a așteptat 
venirea I.L.L.-ului. Au trecut 
zile, apoi săptămîni. Dar în 
zadar. A început să bată din 
nou la ușa I.L.L.-ului. A bătut 
nu o dată. Și întotdeauna a 
nimerit oameni atît 
legători incit nici o 
l-au lăsat să plece 
asigura : „Venim.
venim. De nu azi, miine. Dar 
tot venim". Insă promisiunea tot

a așteptat omul, 
rezultat. Apoi s-a 
oarecum, aflind 
face reparații la 

electrică in casele
A așteptat omul pină 
și rindul casei 9/2.

Și 
re- 
că 

in- 
din

de înțe- 
dată nu 
fărăf a-1 
tovarășe.

*

înainte de începerea 
adunărilor generale
Pentru cantitatea de fier 

Tvechi care a fost colectată și 
trimisă I.C.M.-ului, comitetul 
U.T.M. de la mina Lupeni a 
fost recompensat de Comite
tul orășenesc U.T.M. Petro
șani cu un picup și numeroa
se discuri. Acest picup este 
folosit înainte de începerea 
adunărilor generale ale or
ganizațiilor de bază U.T.M.

In acest fel timpul pină la 
începerea adunărilor este fo
losit în mod plăcut, tinerii 
audiind cîntece de muzică 
populară și ușoară.

>

I
§

promisiune a rămas. Intr-o 
zi omul și-a pierdut nițel răb
darea.

— Dați-mi nisip, var. imi 
repar eu singur casa, cel pu
țin pereții — a cerut el de Ia 
I.L.L.

— Se poate tovarășe, să re
pari dumneata ? Iți reparăm 
noi casa, asta ne e datoria.

Și iar 
'ar fără 
semnat 
I.LX.-U1 
stalația 
colonie, 
a venit
unde locuiește el. Ba a și go
lit casa să nu-i deranjeze pe 
cel ce repară, mutîndu-se în 
vecini. Reparatorii au venit, 
au spart pereții, au montat 
linia electrică nouă. Cu oca
zia reparațiilor, tencuiala de 
pe pereți a căzut și mai mult, 
cam la un metru înălțime de 
dușumea. Dar omul nu s-a 
supărat.

— Cel puțin de data aceas
ta o să mi se repare și pereții 
— și-a zis el. Dar bucuria a 
fost prea timpurie. După ce 
au terminat montarea insta
lației. reparatorii și-au adu
nat sculele și „la revedere" 1

— Dar ce faceți oameni 
buni — a fugit el la I.L.L. — 
doar nu mă lăsați cu casa ne
reparată pină vine iarna.

De data aceasta a primit 
un răspuns care l-a lămurit 
șl mai puțin :

— Nici o grijă tovarășe, la 
iarnă iți reparăm noi casa. 
Știi la iarnă avem mai mult 
timp pentru reparații interi
oare. Că iarna e cam frig să 
lucrezi afară.

Se vede ^’•eaba. că cei de la 
I.L.L. sînt la fel ca si anotim
purile — se gindi omul. Cînd 
e cald, cînd e frig, cînd au 
chef, cînd nu au...

Așa o fi oare ?
D. IVANESCU

de onoare și altele au devenit 
adevărate tribune de populari
zare a fruntașilor, de împărtă
șire a experienței înaintate, 
prin publicarea unor articole 
semnate de muncitori eviden- 
țiați în întrecere.

Roadele bunei organizări a 
întrecerii s-au arătat din plin. 
Astfel, în acest an colectivul 
secției și-a depășit cu 2" la 
sută planul de producție la 
piese de schimb din fontă, a 
redus cu 17 la sută procentul 
de rebuturi la piese de oțel față 
de plan și cu 7 Ia sută față de 
angajamentul de întrecere. 
Totodată productivitatea mun
cii a crescut cu peste 3 la sută.

O contribuție importantă la 
obținerea succeselor arătate au 
adus-o tov. Panța Ioan I, 
Scurtu Gheorghe, Mureșan Mi
hai, Tiță Ioan, Delamia Andrei. 
Tanoși Zoltan. Ailienei loan și 
alții care și-au depășit anga
jamentele de întrecere.

Rezultatele muncii noastre 
ar fi fost și mai bune dacă 
conducerea LCJf.M.-ului s-ar 
fi interesat mai îndeaproape de 
terminarea lucrărilor de trans
formare a halei, creindu-se 
astfel mai mult spațiu produc
tiv. De asemenea, este necesa
ră o mai bună aprovizionare 
cu fier vechi pentru cuptoarele 
electrice și alte tr«terii prime 
ca siliciu, mangan. nisip de 
formare pentru toate catego
riile de piese, 
colectivul 
achita cu 
ce-i stau

In felul acesta 
secției noastre se va 
cinste de sarcinile 

în fată re acest an.

I

De vina sînt condițiile meteorologice 
sau cele tehnice ?sau cele

Oriunde te-ai afla, acasă sau 
Ia locul de muncă, in maga
zin sau la plimbare, simți o 
plăcere deosebită atunci cînd 
difuzorul face să ajungă pină 
la tine melodia cintecului pre
ferat. In acel moment, fără să 
vrei, te gindești la acei oa
meni care supraveghează și 
asigură bunul mers al stație! 
de radioficare.

Ai vrea parcă să le mulțu 
mești pentru munca lor ș! 
grija ce o poartă abonaților 
Prin însăși natura ei această 
muncă 
partea 
dar ii 
facții.

Stația de radioficare a ora
șului Petroșani are mulți a- 
bonați și e necesar ca fiecare 
să fie mulțumit 
deschide difuzorul 
asculta o muzică, 
ță sau chiar un
știri. Cine ar putea contribui 
la menținerea bunei dispozi
ții a ascultătorilor dacă nu 
colectivul de tehnicieni și o- 
peratori ai stației. Cu excep
ția unor cauze, să le spunem 
obiective, de ei depinde dacă 
transmiterea emisiunilor se 
face in condiții tehnice cores
punzătoare sau nu. Dacă In 
parte aceste condiții slnt a-

implică, răspundere din 
colectivului respectiv, 
creează și multe satis-

atunci clnd 
pentru a 

o conferin- 
buletin de

Un atelier în adevăratul sens al cuvint ului ? Da. Și totuși ate
lierul din clișeu, în care lucrează rnuncitorii Szocs Gergely, 
atelierului (dreapta) și ajutorul sau David loan, nu-i un 
obișnuit. Este un atelier pe— roate; atelierul mobil de pe 
rul I.C.F. lotul Cheile Jiețului. Dotat cu strung, grup de 
banc de luau cu menghină și toate uneltele 
mobil poate interveni pentru
losite la construcția drumului forestier în orice punct al șantierului.

șeful 
atelier 
șanț ie- 
suduri, 

necesare, atelierul 
reparații la mașinile și utilajele fo-

sigurate trebuie să arătăm că 
mai există deficiențe care 
creează ascultătorilor destule 
neplăceri.

Se întimplă, spre exemplu, 
ca alături de muzică sau de 
cocea crainicului să apară și 
un alt musafir nedorit de ni
meni — zgomotul provocat de 
paraziți. După cum este știut 
zgomotele sînt și ele de mai 
multe feluri și intensități, li
nele sînt supărătoare, altele 
mai puțin. Cit privește para- 
zlții de la stația de radiofica- 
re sînt de cele mal multe orJ 
supărători și depășesc în in-1 
tensitate vocea crainicului. In 
asemenea situații renunți de 
a mai asculta programul trans
mis și. cu părere de rău, în
chizi difuzorul. Mai sînt însă 
ascultători care trec peste a- 
ceste „mici" neplăceri și do
resc să audieze in întregime 
o conferință sau un buletin 
de știri. Dar tocmai cînd este 
mai atent se ..întimplă" o altă 
..calamitate" și anume se în
trerupe emisiunea. Cum aceas
ta nu se întimplă numai o 
singură dată ești obligat să 
asculți fragmente din. să spu
nem, cronica evenimentelor 
internaționale care nu mai au 
nici o legătură între ele. Pe 
bună dreptate fiecare își pu
ne întrebarea: nu pot oare 
tehnicienii să-și facă pe de
plin datoria și să-i scutească 
pe abonați de astfel de sur
prize neplăcute ?

Acest lucru s-ar putea rea
liza. Dar se par« că uneori 
lipsesc respectul fată de as
cultători și preocuparea pen
tru asigurarea celor mai bune 
condiții tehnice emisiunilor. 
Un cuvint de spus in această 
privință are și dirigintele o- 
ficiului P.T.T.R. Petroșani, dar 
mai ales direcția regională sub 
a cărei subordonare directă se 
află stația de radioficare.

Se cădea ca organele de 
control regionale să constate 
mai de mult aceste deficiențe 
de ordin tehnic și să ia mă
surile necesare de îndreptare.

Să sperăm că nu va trece 
mult timp și abonații vor a- 
vea posibilitatea să beneficie
ze pe deplin de avantajele 
radioficării. De dorit ar îi ca 
muzica să nu mai fie însoțită 
de „acompaniament", iar ști
rile să fie întregi, nu frag
mentate.

GH. COMAN

La sectorul III al minei Lupeni

SPRIJIN EFECTIV BRIGĂZILOR DE MINERI!
■ Cu cîtva tâmp în urmă. în sec
torul III ai minei Lupeni, unul 
dintre importantele sectoare ale 
exploatării, a avut loc o adunare 
generală a comuniștilor în care 
s-a analizat aportul secției elec
tromecanice.

Referatul a înfățișat unele as 
pecte ale activității mecanicilor 
de crațer, ale electricienilor și 
mecanicilor de locomotive. Erau 
amintite multe exemple de mun
citori care se află în primele rin- 
duri în lupta pentru îndeplinirea 
angajamentelor de întrecere, spri
jinirea muncii minerilor- Au vor
bit mai mulți comuniști despre 
succesele obținute, despre lipsu
rile care se mai fac simțite pe 
alocuri. Ei nu s-au împăcat cu 
faptul că în timp ce unele echipe 
de meseriași obțin rezultate bune, 
altele bat pasul pe loc. Printre a- 
cestea din urmă sînt și echipele 
de electricieni și mecanici care 
deservesc abatajele 4 est și 4 vest. 
In cuvîntul lor, comuniștii au a- 
rătat că electricienii Mihai Ghe
orghe, Cheteja Alexandru nu în
trețin utilajele din acest abataj 
așa cum prevăd normele pentru

instalațiile electrice, nu se ingri - 
jesc ca fiecare motor electric să 
aibă priză de punere la pămint 
și deseori întirzie cu mutările de 
cabluri în abataje.

In adunarea generală s-a mai 
amintit și faptul că tov. Popescu 
Petru, Goșa Dumitru. Bursuc Va- 
sile, Petruț loan și alții nu fac 
schimbul la fața locului, deseori 
in caz de avarii minerii sint ne- 
voiți să-i caute prin galerii. Din 
cauza lipsei lor la locul de 
muncă, uneori a avut de suferit 
producția. In discuțiile lor tova 
rășii Olteanu Gheorghe, Birtalan 
Petru, Șuta Iosif și alții au vor
bit despre necesitatea efectuării 
reviziilor periodice la utilaje, fo
losirea rațională a energiei, etan- 
șarea corectă a coloanelor de aer 
comprimat și sporirea exigenței 
față de gospodărirea cu grijă a 
șuruburilor și lanțurilor de trans
portoare, care de multe ori, în 
cazul scurtărilor de crațere, ră- 
m.în îngropate în cărbune.

In adunarea comuniștilor, mi
nerul fruntaș Ghioancă Sabin a 
scos în evidență rolul deosebit 
pe care-1 are secția electromeca

nică in sprijinirea continuă a mun
cii minerilor. El a mai sublimat 
faptul că maistrul Dizmacsek Iu
lian dă foarte rar prin abataje, 
nu se ocupă de reviziile ritmice 
ale utilajelor, de ridicarea califi
cării profesionale a tinerilor.

Făcind bilanțul muncii desfă
șurate de cei peste 100 de mese
riași din sector, adunarea gene
rală a adoptat hotăriri prin care 
a trasat sarcini concrete pentru 
viitor. In primul rînd s-a trecut 
la o mai judicioasa repartizare a 
membrilor și candidaților de partid 
din secția electromecanică, pe e- 
chipe. Astfel, s-a reușit ca aproa
pe în fiecare echipă să fie un 
număr corespunzător de membri 
și candidați de partid. Dat fiind 
faptul că sectorul este înzestrat 
cu utilaje modeme, care cer o 
calificare superioară, adunarea de 
partid a adoptat măsuri privind 
ridicarea calificării muncitorilor. 
In acest scop, biroul organizației 
de bază a inițiat o discuție cu 
tov. Furdui Petru, președintele co
mitetului de secție și cu alți co
muniști și tovarăși din activul fără 
de partid. Cu prilejul acestei dis

cuții, biroul a recomandat atît 
comitetului de secție cît și con
ducerii sectorului să acorde o a- 
tenție sporită omogenizării echi
pelor de mecanici și electricieni, 
să repartizeze tinerii meseriași pe 
lingă muncitori cu o înaltă pre
gătire profesională pentru a-i a- 
juta să se perfecționeze continuu 
în meserie. Astfel, comunistul Ileș 
loan se ocupă de tov. Birtalan 
Petru, Borșa Laszlo, Vlădulescu 
Dumitru. Sarcini privind ridicarea 
calificării muncitorilor au primit 
și comunistul Iancu Romulus, 
candidatul de partid Jurca Tra
ian, precum și alți muncitori cu 
vechime mai îndelungată în pro
ducție.

Pe baza hotărîrii adunării ge
nerale comitetul secției sindicale 
a luat măsuri pentru îmbunătăți
rea muncii educative în rîndul 
meseriașilor, pentru atragerea lor 
la diferite activități culturale. In 
sector a fost înființată o brigadă 
artistică de agitație formată în 
majoritate din tineri ai secției 
electromecanice, care periodic pre • 
zintă în sector programe artistice 
legate de munca minerilor și me
canicilor. Nu de mult, în brigadă 
au fost încadrați noi tineri cum 
sînt Gîta Nicolae, Atanasiu Ma
rian și alții care sprijiniți de tov.

Suba Mircea, responsabil cu 
munca culturală în comitetul de 
secție, se evidențiază în prezen
tarea programelor brigăzii. Deo
sebit de folositoare s-au dovedit 
a fi serile de odihnă organizate 
pe baza hotărîrii adunării gene
rale cu muncitorii secției electro
mecanice și familiilor acestora. Ar fi 
fost bine dacă comitetul de sec
ție ar fi făcut mai mult pentru 
organizarea timpului liber al mun
citorilor din sector, dacă ar fi 
inițiat conferințe tehnice, schim
buri de experiență, dacă ar fi a- 
tras un număr mai mare de sa- 
1 ari ați la activitatea culturală ce 
se desfășoară la club-

Organizația de bază, comuniș
tii din sector sînț hotărîți să fruc
tifice experiența dobîndită pină 
acum, să lichideze lipsurile care 
se mai manifestă pe alocuri, să 
depună toate eforturile pentru spo
rirea simțului de răspundere al 
tinerilor electromecanici în vederea 
antrenării acestora la sprijinirea 
continuă a muncii minerilor pen
tru îndeplinirea și depășirea pla
nului de producție și a angaja
mentelor de întrecere.

Z. ȘUȘTAC



uuvernol sovietic 
a recunoscut statal Jamaica
MOSCOVA 6 (Agerpres! —• 

TASS transmite:
Intr-o telegramă adresată lui 

Alexander Bustamante, primul mi - 
nistru al Jamaicei, N. S. Hruș- 
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a 
poporul acestei țări cu 
proclamării independenței

„Credincios mărețelor 
ale egalității în drepturi 
determinării popoarelor, se spune 
în telegramă, guvernul sovietic a* 
primit cu satisfacție 
mării independenței 
Jamaica".

Guvernul sovietic 
recunoaște Jamaica 
pendent și suveran și că este gata 
să stabilească cu ea relații diplo
matice.

felicitat 
prilejul 
ei.

principii 
și auto-

știrea procla- 
poporuluî din

a declarat că 
ca stat inde-
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Termocentrala de la Neiveli

Rod al colaborării 
sovieto-indiene

DELHI 6 (Agerpres)
La 5 august președintele Indiei. 

S. Radhakrishnan, a inaugurat ter
mocentrala de la Neiveli din sta
tul Madras, care, ca și combina
tul siderurgic de la Bhilai, este 
rezultatul colaborării rodnice din
tre popoarele Indiei și 
vietice.

Luînd cuvîntul la 
festivă a punerii în 
acestei termocentrale,
S. Radhakrishnan a felicitat căl
duros pe specialiștii indieni și so
vietici cu prilejul acestei mari 
realizări și a exprimat mulțumiri 
guvernului sovietic 
tul sincer acordat 
termocentralei.

Președintele S.
și celelalte personalități care au 
participat la ceremonie, au vizitat 
centrala-

Uniunii So

ceremonia 
funcțiune a 
președintele

Festivalul de 
a luat

HELSINKI 6 — Coresponden
ții speciali Agerpres, C. Optică 
și M. Ionescu, transmit:

Luni s-a încheiat marea sărbă
toare a tineretului lumii — cel 
de-al VHI-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților pen
tru pace și prietenie.

Cei peste 18.000 de tineri din 
aproape 140 de țări ale lumii, 
reprezentînd 1.500 de organiza- 
ții de tineret, s-au înfrățit la ma
rele festival 
animați de 
pentru pace

In cadrul 
circa 1.300 de manifestări de toa
te genurile — aproximativ 400 de 
spectacole, 700 de colocvii, semi- 
narii și întîlniri pe profesii, sute 
de întîlniri prietenești între dele
gații, competiții sportive, circa 30 
de expoziții. Delegația romînă a 
desfășurat o vie activitate, parti- 
cipînd la majoritatea acțiunilor în
treprinse în cadrul festivalului. 
Membrii delegației romîne au a 
vut convorbiri și întîlniri priete
nești cu tineri din peste 40 de 
țări din toate continentele. Aceste 
întîlniri au oferit tinerilor posi 
bilitatea unui larg schimb de pă
reri, pentru stabilirea celor mai 
bune căi de realizare a idealuri
lor tinerii generații.

La rîndul lor, sportivii noștri 
au stîrnit admirația multor patti- 
cipanți la festival 
la nivel mediu și 
dasifieîndu-se 14 
12 pe locul doi 
trei.

Forțele obscure

de la Helsinki 
același ideal: 
și prietenie, 

festivalului s-au

fiind 
lupta

ținut

la concursurile 
nivel superior, 

pe locul întîi. 
și 6 pe locul

aie ațîțătorilor

ia Helsinki 
sfîrșit

la război, care au încercat să se 
ridice împotriva festivalului; au 
suferit un eșec categoric. Tinere
tul participant la festival a apă
rat idealurile de pace și prietenie. 
Majoritatea tinerilor finlandezi au 
susținut festivalul, un mare număr 
dintre ei contribuind activ la suc
cesul lui. Festivalul a prilejuit o 
mare demonstrație a luptei tine
retului pentru o viață mai bună.

Ultima zi a festivalului s-a în
cheiat printr-o mare manifestație 
pentru pace și prietenie, pentru 
dezarmare generală și totală, 
pentru coexistența pașnică, împo
triva unui război atomic, ținută 
in parcul Kaivopuisito din Hel
sinki. Această manifestație a fost 
precedată de o mare demonstra
ție pe arterele principale ale ca
pitalei Finlandei. Demonstrația a 
început din piețele Hietalahti și 
Hakaniemi, de unde miile de ti
neri s-au îndreptat spre locul de
monstrației.

In marele parc Kaivopuisito, 
miile de participanți la festival 
au asistat la un mare concert in
ternațional la care și-au dat con
cursul cele mai bune ansambluri 
și soliști din diverse țări ale lu
mii.

S-a dat citire apoi mesajului 
adresat tineretului lumii de că
tre Comitetul internațional de pre
gătire a festivalului. Acest mesaj 
a fost primit cu aplauze furtu
noase. Prin ovații puternice par 
ticipanții la Festival s-au anga
jat să ducă ideile păcii și prie
teniei între popoare în toate col
țurile lumii.

O

pentru ajuto- 
în construirea

Radhakrishnan

Sporește producția de fonta, oțel 
și laminate a Uniunii Sovietice

MOSCOVA 6 (Agerpres)
Anul acesta Uniunea Sovietică 

va produce 56 milioane tone de 
fontă, 76,9 milioane tone de oțel 
și 59,9 milioane tone de laminate 
In primul semestru al anului au 
fost date în exploatare marile fur
nale de la uzinele din Nova-Tula 
și Novi-Lipețk, cuptorul Martin 
de la urina din Kazah, mina ,,Gi- 
gant-Glubokaia“ cu o capacitate 
de 5 milioane tone de minereu 
pe an și o serie de alte obiective. 
Multe din aceste întreprinderi au 
fost puse în funcțiune înainte de 
termen.

Alte furnale noi vor fi cons
truite la combinatele din Cere - 
poveț și Orsk-Halilovsk, la uzi
nele siderurgice din Jdanov și 
Krivoi Rog. După construirea a- 
cestor furnale. | 
muncii în secțiile 
crește de patru ori.

Producția de oțel 
crainei va atinge la 
lui 31 milioane de 
de primul război mondial, întrea
ga Rusie producea anual doar 4,2 
milio.ane tone de oțel.

productivitatea
respective va

numai a U- 
sfîrșitul anu- 
tone. înainte

O

EȘEC LA BfiUXELLES
BRUXELLES 6 (Agerpres)
Incercînd 

sumbră pe care a creat-o eșecul 
tratativelor 
comună în problema garanțiilor 
privind exportul de produse a- 
gricole din țările Commonwealth- 
ului, ministrul afacerilor externe al 
Belgiei, Spaak, a asigurat pe zia
riștii care l-au asaltat cu întrebări

să atenueze impresia

dintre Anglia și piața

=©=—

oă reprezentanții pieței comune și 
ai Angliei „au rezolvat o serie 
de probleme și au înregistrat un 
progres". Participanții la tratative 
n-au reușit să elaboreze un do
cument comun care să prevadă 
condițiile aderării Anglie țj fa pia
ța comună. La tratativele de la 
Bruxelles, a recunoscut Spaak, 
„s-a creat o situație destul de di
ficilă".

Ambele părți s-au impotmolir 
în mlaștina contradicțiilor profun
de între politica comercială tra- 
ditională a Angliei și politica ță
rilor vest-europene participante la 
piața comună. După cum 
observatorii apropiați de 
ția engleză la tratative, 
dacă ș -ar fi reușit să se 
la un acord in problema 
tului de produse agricole 
rile Commonwealthului, ar fi ră
mas totuși nerezolvate multe pro-’ 
bleme importante".

Adunarea F.M.T.D.
VARȘOVIA 6 (Agerpres)
Intre 10 și 16 august la Var

șovia va avea loc cea de-a 6-a 
adunare mondială a Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat. 
Vor participa delegați din peste 
100 de țări, 
200 de
F.M.T.D. Au fost invitate, de a- 
semenea,
care nu fac parte din F.M.T.D.. 
îndeosebi organizații socialiste și 
social-democrate de tineret din 
multe țări.

-=©=—

reprezentînd peste 
organizații membre ale

declară 
delega ■ 
„chiar 
ajungă 
expor- 

din tă

o serie de organizații
Lupta țăranilor din Costarica 

ia amploare
turilor de către societățile ameri
cane. Acest lucru se întîmplă mai 
ales în regiunile păduroase unde 
firmele nord-americane au obținut 
concesiuni pentru exploatarea che
restelei și unde s-au stabilit ță
rani fără pămînt. La San Isidro 
și Penas Blancas peste o sută de 
țărani refuză să părăsească pă
mânturile pe care locuiesc și le 
lucrează, deși 40 din ei au fost 
arestați. „Nimeni nu ne poate iz
goni decât omorindu-ne“. au de
clarat ei.

Țăranii dintr-o regiune pădu - 
roasă in apropiere de rîul Sara- 
piqui, în nordul țării, au declarat 
că vor rezista „cu orice preț", 
încercărilor unei societăți nord-a- 
mericane care vrea să-i alunge.

PROGRAM DE RADIO
COSTARICA 6SAN JOSE,

(Agerpres)
Agenția Prensa Latina relatea

ză că în diferite regiuni din Cos
tarica s-a intensificat lupta țăra
nilor împotriva acaparării pămîn-

PAMFLET CA LA EI ACASĂ
fobn și Tom fac parte din cei 

200 de soldați americani sosiți 
de curînd de acasă, la 
liiară americană din 
(Japonia).

Cantonamentul ii au 
malul mării. Duc o viată lipsită 
de griji. Se bălăcesc în apa caldă 
a mării, fac instrucție fi privesc 
cu dispreț pe japonezi- Așa sini 
toți soldați: bazelor americane 
din Japonia: disprețuitori față 
de poporul care ti rabdă în 
spinare.

Jobn fi Tom se socotesc, ca 
fi camarazii lor, o rasă umană 
superioară. Și toate ar fi bune 
aici la Okinawa dacă ar exista 
distracții ca la ei acasă. Dar 
vezi, în Okinawa, pescarii fi ță
ranii niponi n-au nici baruri de 
noapte, nici bordeluri! Fetele 
nipone, frumoasele fete cu ochi 
migdalați, se fac că rtu~i bagă 
în seamă. Cum, tocmai pe ei să 
nu-i bage în seamă ?

Au primit permise de 24 de 
ore. Toți camarazii lor primesc 
permisii de cîte 24 de ore în 
fiecare duminică. Orele acestea 
de libertate sînt cele mai fru
moase din toată „vacanța" de la 
baza din Okinawa. Jobn fi Tom 
au hotărît să se distreze la To
kio. Acolo găsești tot ce vrei. 
Ca acasă. Dar cum să ajungi ? 
„Ah, un taxi! exclamă Tom". 
In cîteva clipe Jobn care știa 
bine să conducă se și instalase la 
volan. Cu toată viteza, înainte! 
Pe șosea, lovit cu capul de cal- 
dartm; rămăsese să zacă șofe
rul.

Frumoasă e viața, cînd go
nești cu mașina în plină viteză.

baza mi- 
Okinawa

chiar pe

Iată însă că la o întretăiere de 
drumuri o frumoasă fată cu ocbi 
migdalați le apare in cale. Mai 
încolo un pUc de țărani lucrea
ză liniștiți in orezărie.

Galanți, Tom fi Jobn au co
bori! din mașină. Și cum fata 
nu vroia să meargă cu ei au ti~ 
rit-o cu forța. La țipetele ei au 
venit insă țăranii din orezărie. 
Jobn fi Tom s-au dovedit foar
te sprinteni. Au dat drumul ma
șinii. Fuga e rușinoasă, dar să
nătoasă- Jobn s-a ales totuși cu 
un ocbi învineții, iar Tom cu 
buza de jos plesnită. Dacă nu 
fugeau la timp riscau să fie lin
șați.

Amatorii de distracții ca la 
ei acasă nu s-au săturat. La To
kio au vîndut automobilul și au 
intrat intr-un magazin cu biju
terii. Au ales cite 
de perle, patru 
broșa cu diamante, 
scos pistoalele. Ca 
Japonezii nu s-au 
Au pus mina pe ei și i-au bătut 
măr.

Frumoasă viață duc cei de la 
Okinawa. Numai că în urma lor 
poliția înregistrează zeci și zeci 
de furturi, spargeri, acte 
garhce și chiar numeroase 
sinate.

Jobn, Tom. și camarazii 
de la o vreme nu mai 
pentru -„a se distra" în doi-trei. 
E primejdios. Pornesc cîte 10— 
12; bine înarmați. Și totuși 
cuprinși de regrete : Tot 
bine era acasă...

Intr-adevăr, de ce nu se 
acasă f

<

două coliere 
ceasuri fi o 
La plată, au 
la ei acasă, 
speriat insă.

buli-
asa-

lor 
atacă

sini 
mai

cară

L P.

(Jn nou centru de 
televiziune Ia Leningrad

LENINGRAD 6 (Agerpres)
La Leningrad se construiește 

un nou centru de televiziune, cel 
mai mare din U.R.S.S- El va 
transmite zilnic trei programe : 
două în alb-negru și unul în cu
lori.

Noul centru de televiziune va 
avea cinci studiouri, din care două 
au început să funcționeze încă din 
anul trecut.. Anul acesta urmează 
să fie terminată construcția tur
nului de televiziune, care va 
vea o înălțime de 315 metri.

A

a-

1,3 rrn-

dezar- 
interzi- 
sub a-

PHENIAN. In primul semes
tru al acestui an întreprinderile 
industriei textile din R.P.D. Co
reeană au dat peste plan 
lioane metri de țesături.

CANBERRA. „Cerem 
mare generală", „Cerem 
cerea armei nucleare" —
ceste lozinci au avut loc la 5 au
gust in toate orașele importante 
din Australia mari demonstrații 
ale partizanilor păcii 
împlinirii a 
bardamentul 
roșimei

PRAGA. 
din Praga 
construirea unui mare centru fco
lor pentru ucenici. Pe o suprafață 
de aproape trei hectare se vor 
înălța pavilioane în care vor fi 
amenajate ateliere, dormitoare, 
garderobe, băi, depozite, cantine, 
un bazin și un stadion, destinate 
celor 2.000 de ucenici pe care-i 
va adăposti.

LONDRA. La 5 august a so
sit la Madrid venind de la Lon
dra, Adlai Stevenson, reprezen
tantul permanent al S.U.A. la 
O.N.U. După cum arată cores
pondentul din Madrid al agenției

consacratc
17 ani de la bom- 
atomic împotriva Hi-

In cartierul Radlice 
va începe în cwrînd

Reuter, el urmează să se întîl- 
nească cu unele oficialități spa
niole.

BUDAPESTA.. Recent la Buda
pesta a fost lansat la apă un nou 
vas maritim destinat flotei co
merciale ungare. Flota maritimă 
comercială a R.P. Ungare dispune 
în prezent de 9 nave care circulă 
intre porturile Mării Negre fi 
Mării Mediterane.

KUCHING. Partidul popular 
unit și organizațiile sindicale din 
colonia engleză Sarawak (situată 
în insula Borneo) au organizat în 
ultima vreme mitinguri de pro
test împotriva arestării recente a 
unor activiști sindicali și a unor 
lideri ai Partidului popular unit.

SOFIA. Izvoarele minerale re
prezintă o mare bogăție pentru 
Bulgaria. 120 milioane de litri 
de apă minerală se scurg în 2d 
de ore din cele 510 izvoare cap
tate.

In timp ce în trecut îșl petre
ceau concediul în stațiunile baT 
neologice nu mai mult de 6.000 
de persoane, în prezent sanatoriile 
balneare dispun de peste, 50.000 
de locuri.

8 august
PROGRAMUL I. 7,15 Cîntece 

sportive; 8,30 Muzică ușo—’
10,08 Teatru la microfon : „E^S 
taiul" comedie de Carlo Goldoni; 
11,25 Muzică populară romîneas- 
că; 12,00 Concert de estradă; 
14,00 Concert de prînz; 15,30 
Fragmente din operete; 16,15 Vor
bește Moscova !; 16,45 Duete vo
cale de muzică ușoară; 17,30 Emi
siunea : „Prietenii lui Do-Re-Mi“: 
„Porniți pe i 
scenetă; 18,20 Program de mu
zică populară romînească; 19,00 
Scriitori la microfon : Ion Istrati; 
19,15 Cîntă Iolanda Mărculescu
— i„ program muzică ușoară ro
mînească; 20,30 Noapte bună, co
pii : „Lebedele" de Ivan Ara- 
milev; 21,15 Jurnalul satelor; 
22,30 Melodii de estradă. PRO
GRAMUL II. 12,45 Din muzica 
popoarelor; 14,30 Concert de mu
zică ușoară de compozitori ro- 
mîni; 15,30 Cîntece și jocuri popu
lare romînești; 16,15 Tangouri de 
concert; 16,00 Muzică populară 
romînească și a minorităților na
ționale; 18,35 Muzică ușoară in
terpretată de formația sovietică 
de muzică ușoară dirijată de Va
dim Liudvikovski; 18,50 „Mîndria 
cea mare" — poeții noștri cîntă 
partidul; 19,30 Izvoare fermecate
— emisiune de folclor; 20,30 
Tribuna radio; 21,15 Interpreți 
de muzică ușoară (reluare); 22,45 
Melodii populare romînești 23,15 
—24,00 Muzică din opere și o- 
perete.

stenii iui JJo-Ke-Mi : 
urmele semnelor" —

CINEMATOGRAFE
8 august

PETROȘANI - 7 NOIEM
BRIE : Cînd comedia era rege ; 
AL. SAHIA : Experiență primej
dioasă ; PETRILA : Valea Mîn- 
dră ; LIVEZENI : Primul an ; A- 
NINOASA : Taina ei ; VULCAN: 
Secerișul verde ; LUPENI : Pro
fesorul Mamlock ; BĂRBĂTENI : 
Patru în potop ; URICANI : In- 
tîlnire pe cablu.
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