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SUCCESELE DEPIND 
DE MUNCA VOASTRĂ

In cinstea zilei 
de 23 August

►

brigada lui So- că cei cu care stătea de 
Rudic se simțea vorbă. In cele din ur- 

familie. S~a obiș-
cu ortacii. De

1955 lucrea- 
împreună; prima

rescu, 
ca în 
nuit 
prin 
Ză 
dată la Petrila și apoi 
la Uricani. Intr-una din 
zile, era prin luna iu
nie, a, fost chemat în

'ir oului organiza-
tZă. l-au vor-

. j problemele 
sectorului. S~au intere
sat despre munca din 
brigadă, despre neca
zuri despre gîndurilc 
lui de viitor. Rudic nu 
putea înțelege unde 
anume ținteas-{Continuare în pag. 3-a)

me, CL ȚOSl 
Wf fața biroul 

' fz’ez cCgi^ba^
bit despre

mă. spre marea lui mi
rare. fu dumirit.

— Noi ți-am apre
ciat munca. A.i cerut 
organizației de bază să 
te primească in rindul 
candidaților de partid. 
Singur ne-ai spus că ho
tărîrea care a fost lua
tă atunci a întrecut 
toate așteptările tale. Ca 
unul singur comuniștii 
organizației noastre, au 
fost de acord cu pro
punerea biroului și te
am primit direct în

Și-au 
angajamentul

Colectivul de mun
citori, tehnicieni și ingi
neri de la mina Lonea 
luptă cu perseverență 
pentru realizarea sarci
nilor de plan. In preaj
ma zilei de 23 August 
minerii de aici și-au spo
rit mai mult eforturile.

depășit
de întrecere
Acordîndu-se un ajutor 
calificat brigăzilor, mi
nerii loneni au reușit să 
extragă în acest an a- 
proape 11.000 tone de 
cărbune peste plan, de- 
pășindu-și astfel cu mult 
angajamentul luat 
cinstea zilei de 23 
gust.

in 
Au-

Cărbune mai ieftin

MOSCOVA 20 (Agerpres)
La 20 august au părăsit Mos

cova plecînd spre patrie tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer și Chivu Stoi
ca, care și-au petrecut o parte din 
concediul de odihnă în Uniunea 
Sovietică.

aeroportul Seremetievo ei au 
conduși de tovarășii L. L

Brejnev, membru
C.C. al P.C.U.S.,

al

★ ★

aceeași zi, tovarășii Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Maurer și Chivu Stoica 
în Capitală.

Pe aeroport au venit 
pinare tovarășii Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă,

Gheorghe 
au sosit

in intim -

0.

Prezidiului 
președintele

Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., F. R. Kozlov, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S.; 
secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
cum și de tovarășul Nicolae Guî-: 
nă, ambasadorul R.
U.R.S.S., și de alții.

★

P. R. in

Ceaușescu, 
Alexandru

Nicolae
Drăghici, 
Leonte Răutu, Leontin 
Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Al. 
Bîrlădeanu, Gh. Gaston Marin.

A fost de față ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București, I. 
K. Jegalin.

Alexandru
Moghioroș, 

Sălăjan,

Munca politică — strîns iegată 
de sarcinile de producție!

In cinstea marii sărbă
tori naționale a poporu
lui nostru, la mina Ani- 
noasa, în aceste zile se 
desfășoară o 
întrecere pentru 
producției

In acest an, 
ducerea 
specifice de materiale ș

pasionantă 
sporire,- 

de cărbune 
prin re-

consumurilor

a e-
Ani-

folosirea rațională 
nergiei. minerii din 
noasa au obținut 280.000 
lei economii ia prețul de 
cost al producției. In 
fruntea luptei pentru ex
tragerea unui
mai ieftin se situează co- ; 
lectivele sectoarelor II și | 
IV.

cărbune i

Constructori harnici

La clubul muncitoresc din Petrila bibliote
cara Kemeny Ecaterina este ajutată în acti
vitatea sa de pensionarul Topor Augustin.

. . IN CLIȘEU : Pensionarul Topor Augustin și 41 bibliotecara Kemeny Ecaterina consultă un 
manual pentru clasificarea cărților.

De mai multe luni, 
grupul de instalatori de 
pe șantierul 6 Petroșani 
execută lucrările pentru 
montarea unei noi con
ducte de apă : captarea 
Jieț — rezervoarele Pe
troșani.

Pînă acum instalatorii 
au montat kilometri în
tregi de conductă prin 
Petrila, prin Petroșani e- 
xecutînd peste 
din volumul 
montaje.

Zeci de i 
printre care 
Nemnțovschi Carol, Ar

50 la sută 
total de

constructori
• sudorii

♦
♦
♦ In plină întrecere,..

zanu llie, Nuțu Constan
tin, Ciordaș 
pătorii
Cazan
teanu
loan.

TRAIAN COSTEA 
secretarul comitetului de 
partid de la mina Lonea

cu mai multi 
comuniști. Prin 
munca desfășu
rată de comite- 
și organizațiile

cost al pro-

sint intrutc
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La Lupeni și Petrila, 
Vulcan și Petroșani, pe 
șantierele de construcții 
tumultul muncii clocoteș
te din plin. Aceste zile 
de august cunosc o deo
sebită însuflețire în mun
ca constructorilor, pentru 
obținerea unor succese 
cît mai frumoase în cins
tea marii sărbători a lui 
23 August. Fiecare se 
străduiește să muncească 
in așa fel îneît să gră
bească executarea blocu
rilor, dînd numai lucrări 
de bună calitate, pentru 
a realiza la timp angaja
mentele luate. Și ele sîrjt 
frumoase-

...100 de apartamente 
peste plan până la sfîr
șitul anului, un bloc pre
dat pînă la 23 August 
— este angajamentul 
constructorilor de pe șan
tierul Petroșani.

Zi și noapte, brigăzile 
de betoniști toarnă la 
fundații, montează la 
planșee din fîșij prefa
bricate. toarnă 
de egalizare. De

A. 
lui

Inlăuntru. 
Corobae 

faianțarii 
și Pop

♦
♦
««

V - A -neața și pina 
ziu. zidarii și

betoane
dimi- 

i seara tîr- 
_. —, zidarii și tencuitorii 
« Iui Roșu Dumitru, Mo-
* ga llie nu mai coboară 
’ de pe schele, asigurînd
♦ tencuirea exterioară ?
•

blocului 
zugravii 
Constantin, 
Kadar Ștefan 
Excise, carchetarii Șer- 
ba. I 2 •• -se nu-și pre- 
cupeftse ‘erorturile pentru 
realizarea lucrărilor, e* 
xecutînd cu migală și 
precizie fiecare obiectiv. 
Din plin merge munca 
și la zidării, la centrala 
termică, la drumuri și 
canalizări, constructorii 
străduindu-se să-și reali
zeze angajamentul luat.

...45 apartamente peste 
plan, iar blocul 9 pre
dat pînă la 23 August 
— este angajamentul ce
lor de pe șantierul Lu
peni. Pentru realizarea 
lui, brigăzile lui Sandu 
Tudor, Căpitanu Gheor
ghe, Ghebedi Iosif, Ar
pad Adalbert, Pirciu Du
mitru, Pocsvailler Ghe
orghe șj altele și-au or
ganizat munca în lanț 
continuu, obținînd o re
marcabilă viteză 
cuție. asigurînd 
pas realizarea 
mentelor.

...24 apartamente date 
in folosință pînă la 23 
August în loc de 30 sep
tembrie — iată angaja-

de exe- 
pas cu 
angaja-

mentul constructorilor din 
Vulcan. Brigăzile condu
se de Banu Ștefan, Po
pescu Teodor, Cristache 
loan, Tudora Marin, 
Sumlanschi Vasile, Măn- 
doiu loan, Coteț Matei, 
cu sprijinul tehnicienilor.

Iuliu. să-
Nicolae Mircea.
Dumitru, Supo- 

Constantin, Berchi 
— în frunte 

maiștrii Anghel 
ghe șî Corodi 
luptă pentru ca 
tea zilei de 23 
să încheie lucrările 
montaj într-un sector din 
Petroșani. Pînă acum au 
montat complet conduc
ta pe strada Dr. Petru 
Groza, iar în prezent fac 
ultimele suduri la con
ducta de pe strada Con
structorilor. Hotărîrea 

lor este ca pînă 

la 23 August să 
încheie complet 
lucrările pe a- 
cest traseu.

cu
Gheor- 
Adolf, 

în cins- 
August, 

de
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In întrecerea 
socialistă care 
se desfășoară 

între colectivele 
exploatărilor miniere din Va
lea Jiului, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii minei noastre 
și-au luat angajamente spori
te. Astfel, ei s-au angajat să 
dea pînă la sfîrșitul anului 
16.000 tone de cărbune peste 
plan, să realizeze o producti
vitate a muncii de cel puțin 
1.165 tone de cărbune pe post 
și să obțină 700.000 lei econc 
mii la prețul de 
ducției.

Angajamentele
tul realizabile. O condiție prin
cipală pentru îndeplinirea lor 
este îmbunătățirea continuă a 
muncii politice și organizate 
rice de partid. Conștient de a- 
cest lucru, comitetul de partid 
și-a îndreptat atenția în pri
mul rînd spre ridicarea nive
lului muncii de partid. De a- 
ceea, cele 11 organizații de 
bază precum și cele 43 grupe 
de partid din sectoarele minei 
Lonea au fost ajutate să se o 
cupe mai calificat de proble 
mele concrete ale producției, 
să desfășoare o largă muncă 
politică și organizatorică nen 
tru descoperirea și valorifica
rea cît mai deplină a rezerve
lor existente în vederea spori
rii producției de cărbune și 
reducerii prețului de cost. In 
primul rînd, am avut grijă ca 
în fiecare brigadă să fie repar
tizat un număr de membri de 
partid. In prezent, în fiecare 
abataj sînt cel puțin 3—6 
membri și candidați de partid. 
Acolo unde s-a considerat ne
cesar. brigăzile au fost întărite

tul de partid 
de bază s-a reușit ca din cele 
56 de brigăzi existente în sec
toarele minei Lonea, 48 să fie 
conduse de cei mai buni mi
neri membri sau candidați de 
partid. Acest lucru a avut o în- 
rîurire pozitivă asupra înde
plinirii ritmice a sarcinilor de 
producție și a angajamentelor 
de întrecere. Dacă în cursul a- 
nului trecut, 48 la sută 
totalul brigăzilor erau 
pian, în prezent numai 
brigăzi nu reușesc să-și 
l’^eze lunar planul.

Pe lingă faptul că s-a 
gurat o justă repartizare a 
comuniștilor la fiecare loc de 
muncă, membrii contitetului 
răspund de cîte un sector și de 
cite 1—2 brigăzi de producție. 
Cel puțin odată pe săptămînă, 
membrii comitetului de partid 
se deplasează în abataje, unde 
stau de vorbă cu comuniștii 
despre felul cum sînt îndepli
nite sarcinile de producție și 
angajamentele de întrecere, le 
aduc Ia cunoștință realizările 
brigăzilor fruntașe, precum și 
sarcinile ce trebuie rezolvate 
în perioada următoare. După 
fiecare deplasare, mem.brii co
mitetului informează comite
tul despre activitatea desfă
șurată în subteran. In felul a- 
cesta cunoaștem activitatea 
membrilor si candidaților de 
partid din fiecare loc de mun
că, felul cum se realizează 
planul, propunerile făcute de

din 
sub 

7—8 
rea-

asi-

(Continuare în pag. 3-a)

execută acum ultimele
finisaje, hotărîți să-și
realizeze cu cinste anga-
iamentul luat.

...30 de apartamente
ridicate complet la roșu
pînă la sărbătoarea am -
versării eliberării —- es-
te hotărîrea constructori
lor de pe șantierul Pe
trila. Lucrînd în schim
buri, brigăzile zidarului 
Budică Constantin, dul
gherului Kiș Alexandru, 
betoniștilor Lungu Tra
ian, fierarilor Oșvald 
loan reușesc să facă fa
ță sarcinilor, realizînd 
în bune condițiuni lu
crările respective.

Angajamente. hotănri 
Prin munca entuziastă 
constructorilor de pe 
șantiere ele se materia
lizează în frumoase blo
curi puse la dispoziția 
oamenilor muncii pentru 
a le îmbunătăți condiți
ile de cazare.

ȘT. MIHAI
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După o rodnică activitate la minele Lonea, Petrila, Vulcan . Aninoasa, 
zilele trecute caravana radiologică a Spitalului unificat din Petroșani s-a oprit 
la mina Lupeni. Prevăzută cu radiograf și aparate speciale, caravana are ca, 
scop depistarea unor boli profesionale și de altă natură și tratarea lor. A-. 

ceastă nouă expresie a grijii partidului față de sănătatea oamenilor muncii 
este apreciată cu deosebită căldură de minerii din Valea Jiului. IN CLIȘEU: 
Personalul caravanei întocmind, după controlul medical, fișele de sănătate ale 
minerilor.
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Minerul Lupeni a fost învins la scor

șt Minerul Lupeni. 
satisfacția iubitorilor 
discipline din orașul 
odată cu epuizarea

TENIS DE CÎMP.

Etapa ile zonă 
a campionatului repuhlican 
Sâmbătă și duminică, ora

șul Lupeni a găzduit etapa de 
zonă a campionatului repu
blican pe echipe mixte la te
nis de cîmp, la care s-au în
trecut echipele : Steagul roșu 
Brașov

Spre 
acestei 
Lupeni, 
ultimului meci de dublu mas
culin, unde victoria a revenit 
pe merit cuplului din Lupeni 
Eurcescu—Vasilescu, scorul a 
devenit favorabil echipei gaz
dă care a cîștigat astfel întîl- 
nirea cu 8—7 și odată cu a- 
ceasta calificarea pentru tu
rul final al campionatului re
publican pe anul 1962. A fost 
o victorie prețioasă pentru ca
re merită felicitări toți jucă
torii cît și conducerea secției 
de tenis a TvurtCTftrS ,TumjT'T

Iată cîteva rezultate de pe 
teren :
de la Lupeni) : SIMPLU SE
NIORI ; Burcescu — Finichiu 
3—o (6—0. 6—3, 6—3); Vasi- 
lescn — Neguț 3—0 (6—4,
6-3 6—1); simplu TINE
RET : lacob M. — Dumitrescu 
3—0 (6—3, 6—3, 6—4); SIM
PLU JUNIORI; Corpadea — 
Marcu 2—0 (6—2, 8—6); SIM
PLU SENIORI ; Vasilescu — 
Finichiu 3—0 (6—3, 6—1, 6—0); 
Burcescu — Neguț 3—1 (6—2, 
6—1, 1—6, 7—5); DUBLU
MASCULIN : Vasilescu - Bur- 
ceseu — Finchiu-Neguț 3—I 
(6—2, 6—1, 4—6, 6—0).

(primii sînt jucători

S. BALOI
corespondent

INSTANTANEE

E PLĂCUT IN EXCURSIE
Pentru copiii de 3—4 anișori 

o excursie din Petroșani pînă pe 
valea Maleiî în sus e o perfor
manță, nu glumă. Așa a fost și 
pentru Gigei, Nicușor și Ionel- 
Abia au plecat la drum cu părin
ții că au și început să zburde.

— Mai domol că obosiți — îi 
temperau părinții.

Ți-ai găsit însă. Unda zglobie 
a apei, aerului înmiresmat de par
fumul florilor, răcoarea dimineții, 
totul îndemna la joacă. După vreo 
cîțiva kilometri, nepstîmpărații 
turiști au început să dea semne de 
oboseală. Lui Nicușor îi veni însă 
o idee :

— Hai să ne jucăm de-a căluții 
— Zise el.

— Și pe cine să încălecăm — 
întrebă Gigei.

— Cum pe cine i Eu pe tăti
cul meu, tu pe al tău și Ionel pe

HANDBAL

O victopie meritată
întâlnirea de handbal în 11 fete 

dintre Minerul Vulcan și Știința 
Drăgănești, regiunea București, 
contînd pentru calificarea în ca
tegoria A, a fost cîștigată de vul- 
cănence. Deși nu au strălucit, ele 
au obținut totuși victoria 
scor concludent (6—2). 
echipe au practicat însă 
de slabă factură tehnică, 
vedit multe deficiențe în
cerea balonului și trasul la poar
tă, iar condiția fizică a Lăsat mult 
de dorit. Muncind însă cu perse-

cu un 
Ambele 
un joc 
au do- 
condu-

Nu-i zi ca sala de șah a clubului din Petrila să nu găzdu
iască dispute dîrze. De astădată se întrec Chiribucă Gheorghe, 
mecanic la sectorul IV și lăcătușul Lăzăxescu Dumitru din sec
torul VIII. La cealaltă masă joacă doi colegi de muncă : Coiciu 
Mihai și Moldoveanu Ioan, me canici la sectcrul IX.

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

Pasiunile lui Musca baci

CAMPIONATUL REGIONAL

viață 
vînă-

Musca baci a avut în 
două pasiuni : Mineritul și 
toarea. Prima, se vede treaba, că-i 
moștenire de familie fiindcă a- 
proape toate neamurile au lucrat 
ori lucrează la mină. Asta-i o pa
siune mai veche, încă de pe vre
mea cînd era copil. Pe atunci era 
mai din pasiune, dar mai mult 
de nevoie că omul sărac trebuia 
să muncească din greu. Ura el pe 
stăpînii minelor, dar iubea me
seria, așa că a învățat-o 
pălăria. De întrebai pe 
care miner din Petrila e 
list în înaintări, ți-ar fi 
fără ezitare.

— Păi, cine să fie dacă 
ții Musca.

Și printre acești frați se 
și Musca Iosif. Pasiunea 
e tot veche, dar nu și-a 
împlinită decit târziu după ce au 
trecut vremurile de tristă amintire 

■ de exploatare capitalistă. Nici nu
- x, • iL *> ■■ i i 1 —

jos cu 
oricine, 
specia- 

răspuns

nu fra-

număra 
a doua 
văzut-o

fratele lui, că-i voinic, lată-i pe 
toți trei călări. Cu săbii de lemn 
în mină, tăiau în dreapta și-n 
stingă dușmani închipuiți, așa cum 
au văzut în filmele cu cazacii. 
Apoi, după ce s-au odihnit, s-au 
transformat din nou în „infante
riști". Odată ajunși la locul de 
popas s-au pus din nou pe joacă. 
Au bătut mingea pînă au... obo
sit-o, au adunat flori și s-au bă
lăcit în apă-

Spre seară au plecat către case. 
Aveau fețele zîmbitoare. Odată a- 
junși în oraș, au început să se 
laude colegilor de joacă de fiecare 
zi povestindu-le „aventurile" în- 
tîmplate. Numai că nu s-a prea 
prins. Și colegii fuseseră in excur
sii numai că în alte direcții, 
unde ar fi fost, excursia e 
plăcută și pentru copii.

Ori- 
tare

defi- 
Vul-

verență pentru înlăturarea 
ciențelor, tînăra echipă din 
can va putea obține noi succese 
care să i netezească drumul spre 
prima categorie a țării.

De la Vulcan au marcat Păun 
Elisabeta (2), Șato Elisabeta 
(2), Popa Dorina și Farkaș Mar
gareta. Știința Drăgănești a mar
cat prin Cristea Aurica și Radu
lescu Clarisa. Corect arbitrajul lui 
Stoicovici din București.

R. NICOLAE 
corespondent 

avea cum, să și-o împlinească pen
tru că cei oropsiți n-aveau nici 
timpul și nici banii necesari să sc 
ocupe de vînătoare. Așa ceva era 
numai la îndemîna domnilor. Au 
venit însă vremurile noi cînd cei 
ce muncesc sînt stăpîni pe bogă
țiile țării. Atunci Musca baci a 
început să practice și a doua lui 
pasiune. In șut muncea cu tra
gere de inimă, în adînc, iar în 
timpul liber își lua tolba la spi - 
nare și pușca pe umăr și o por
nea spre înălțimile munților. A- 
cum însă nu mai coboară în mină- 
A ieșit omul la pensie. In schimb 
urcă mai des la munte. Minerii 
îi mai păstrează și acum mult res
pect.

— Asta-i galeria bătută de 
Musca baci — spun ei adesea.

— Și puțul ăsta e fiăcut tot de 
el — spun alții. Lucrările lui se 
tin bine, deși sînt de mulți ani, 
așa cum se ține bine și pensio
narul cu tîmplele argintii. Deși 
ești tînăr, de mergi la vînătoare, 
trebuie să te ții tare să poți um
bla prin coclaurile pe unde te 
poartă Musca baci. E drept că 
nu totdeauna vine cu tolba plină 
dar în schimb face sport, iar spor
tul 
tru
îi
i-a
care

bun și pen- 
e la mijloc 
Musca baci 
singură pe 

fiindcă

e un tonic foarte 
vîrstnici. Și apoi 

pasiunea, iar lui 
rămas doar una

o „profesează1*, 
statul nostru democrat-popular i-a 
asigurat o pensie care-i dă posi
bilitatea să n-o mai practice pe 
cea începută din copilărie.

•e»c
C. DUMITRU

Cînd e cald, unde poate fi mai plăcut decit la ștrand ? 
Energetic.ienii termocentralei Paroșeni ce locuiesc în cartierul 
Sohodol au ștrandul lor unde-șl petrec o parte din orele libere. 
După cum se vede din clișeu, cei mai curajoși fac salturi de 
la trambulină, alții înoată sau fac plajă. E frumos și bine, nu ?

Duminică, stadioanele din 
București, lași, Oradea, Con
stanța și Cluj au cunoscut din 
nou freamătul marilor între
ceri. 14 din cele 15 echipe de 
fotbal de categoria A au înce
put disputa pentru cucerirea 
unui loc cît mai hun în cla
sament. Dacă cele trei echipe 
nou promovate au obținut suc
cese totale sau parțiale in 
fața unor adversari de valoa
re. nu același lucru se poate 
spune despre Minerul Lupeni. 
cu toate că are un stagiu des
tul de îndelungat în prima 
categorie a țării. Jucînd la 
București, in compania Viito
rului (echipă formată din ti
nerele speranțe ale fotbalului 
nostru), formația minerilor din 
Lupeni a pierdut cu 0—7. Da
că nu întotdeauna scorul re
flectă în mod just raportul 
de forțe de pe teren, în schimb 
el arată că apărarea Lupeniu-

n-a existat decit o singură

Clasamentul după prima etapă
♦ *♦

f 1. Retezatul Hațeg 1 0 0 4:0 2 ț
l
♦

2— 3. Minerul Deva .1 1 0 0 3:0 2 ț â2— 3. Victoria Călan I 1 0 0 3:0 2
♦ 4. Dacia Orăștie 1 1 0 0 1:0 2 •

5. Minerul Vulcan 1 l 0 0 7:1 2 i
♦ 6. Dinamo Barza 1 1 0 0 3:2 2 i
♦ 
i 
ț

7— 8. Jiul Petrila l 0 1 0 0:0 1 ’
7— 8. Siderurgistul Hun. 1 0 1 0 0:0 1 .

♦ 9—10. Auto Alba Iulia 1 0 1 0 1:1 1 i
♦ 9—10. Minerul Aninoasa 1 0 1 0 1:1 1 f 

i11. C.F.R. Simeria 1 0 0 1 2:3 0
• 12. Minerul Ghelar 1 0 0 1 1:7 0 i

13. Sebeșul Sebeș 1 0 0 1 0:1 0 i
14—15. Parîngul Lonea 1 0 0 1 0:3 0

•a 14— 15. CoHStructorul Hun. I 0 0 1 0:3 0
• 16. C.F.R. Teiuș !1 0 0 1 0:4 0 t
ie.

Colectivul 
îngrijit

Minerul Vulcan — 
Minerul Ghelar 7-1 (6-0)

La Vulcan, începerea campiona
tului regional de fotbal a avut un 
caracter sărbătoresc, 
sportiv de aici s-a îngrijit ca 
înainte de începerea meciului și în 
pauză spectatorii să asculte cîn • 
tece interpretate de fanfara mine
rilor. Bucuria duminicii sportive a 
fost întregită de o dublă victorie. 
Aceea a handbalistelor în meciul 
de calificare pentru categoria A și 
a fotbaliștilor la un scor ce nu 
mai necesită comentarii.

Abia pusă în joc și mingea 
pasată de Melinte este reluată în 
gol de Chiceanu. După alte trei 
minute, același Chiceanu majorea
ză scorul la 2—0 pentru vulcă- 
neni. Fină în minutul 21 nu se 
mai marcă nici un gol cu toate 
ocaziile avute de Melinte, Nagy 
și Cotroază- In acest minut însă 
Pămîntaru de la Ghelar îi pasea
ză fără voie lui Cotroază care 
marcă nestingherit. Minutele 22, 
24 și 27 duc la majorarea scoru
lui la 6—0 prin golurile marcAe 
de Bartha Nagy și Chiceanu.

Dacă în prima repriză, pe te

pe 
bu- 
su-

nu aduce nici o 
jucătorilor, nici

pă-prima etapă a

lui e ușor penetrabilă, iar a- 
tacul e lipsit de eficacitate. E 
încă prematur să se discute 
despre retrogradare. Dar dacă 
nu se fac retușările necesare, 
s-ar putea ca in viitorul cam
pionat echipa să se afle 
un loc ce 
curie nici 
por teri) or.

Dacă în
șit „cu stîngul“, in meciul de 
acasă cu Știința Cluj așteptăm 
un reviriment in jocul echi
pei. Atenție insă și la gola
veraj !

ALTE REZULTATE : Crișana 
Oradea — Steaua 1—0: C.S.M.S. 
Iași — Dinamo București 2—2: 
Farul Constanța — U. T. Arad 
1—1; Rapid București — Stea
gul roșu Brașov 2—1; Progre
sul București — Petrolul Plo
iești 0—0; Știința Cluj — ști
ința Timișoara 2—1; Dinamo 
Bacău a stat.

ren
echipă, după pauză jocul se echi
librează. Vulcănenii majorează 
scorul la 7—0 în minutul 68. iar 
oaspeții marcă punctul de onoare 
zece minute mai târziu prin Mi* 
hăilă.

Scor alb la Petrila

?i
Intîlnirea dintre Jiul II Petrila 
Siderurgistul Hunedoara a fost 

așteptată cu viu interes de iubi
torii fotbalului din importantul 
centru minier al Văii Jiului. Timp 
de 90 de minute, ambele echipe 
au luptat cu ardoare pentru vi' 
torie. Pripeala atacanților în oca
zii clare de gol, intervențiile 
prompte ale apărătorilor au fă
cut însă ca scorul să rămînă alb 
pînă la sfîrșitul întîkurii. Cu un 
plus de voință și agresivitate, 
gazdele ar fi putut obține victoria.

Parîngul Lonea a pierdut 
fără drept de apei

In prima etapă a campio
natului regional de fotbal, 
Parîngul Lonea a jucat la 
Călan cu Victoria din locali
tate. Oaspeții au fost învinși 
fără drept de apel cu scorul 
de 3—0. întreaga echipă lo- 
neană, cu excepția portarului 
Dima, a decepționat. Jocul 
s-a caracterizat printr-o pre
siune continuă a echipei din 
Călan, care a dominat copios 
tot timpul. In cele 90 de mi
nute, lonenii au tras un sin
gur șut la poartă prin Ujora. 
Infrîngerea nu este întâmplă
toare. Lipsa de seriozitate și 
absențele de la antrenamen
te a unor jucători și-au spus 
cuvîntul. E necesar ca cei in- 
disciplinați să fie sancționați 
și în echipă să fie promovate 
elemente locale tinere și ta
lentate cu dragoste față de 
culorile clubului.

Alte rezultate : Dacia Orăș- 
tie — Sebeșul Sebeș 1—0: Re 
tezatul Hațeg — C.F.R. Te.iuș 
4—0; Constructorul Hune" ța
ra — Minerul Deva 0—3: Autc 
Alba — Minerul Aninoass 
1—1; Dinamo Barza — C.F.R 
Simeria 3—2.
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Munca politică — strîns legată 
de sarcinile de producție!

(Urmare din pag. l-a)

muncitori pentru continua îm
bunătățire a procesului de 
producție.

In activitatea comitetului 
s-a încetățenit obiceiul de a 
acționa imediat atunci cînd 
constată unele neajunsuri. Așa 
s-a procedat nu de mult, cînd 
s-a constatat că în sectorul 
III nu se acordă atenție sufi
cientă aplicării întocmai a 
măsurilor tehnico-organizato 
rice și scoaterii brigăzilor de 
sub plan. Această problemă a 
fost temeinic dezbătută într-o 
ședință de comitet. Cu acest 
prilej s-au luat măsuri pri
vind organizarea procesului de 
producție, acordarea unei a- 
sistențe tehnice mai calificate 
brigăzilor, îmbunătățirea apro
vizionării cu materiale a fron
turilor de lucru. Totodată s-au 
luat măsuri pentru îmbunătă
țirea muncii biroului organi
zației de bază, s-a organizat 
și mărit colectivul de agita
tori și activul fără de partid.

După ce s-au luat un șir de 
măsuri, activitatea politică și 
ecowpmică din sector s-a îm
bunătățit. In prezent din cele 
9 brigăzi din sector numai una 
se află sub plan. In întrece
rea socialistă dintre brigăzile 
sectorului s-au ridicat noi 
fruntași în producție cum sînt 
tovarășii Cîmpeanu Ioan, Da
vid Ștefan, Duțu Gheorghe. 
Solovan Ioan, Dordea Moise. 
Costinaș Dumitru, Vasiu Ar on, 
Florea Nicolae și alți mineri 
din sector care luptă cu însu
flețire pentru îndeplinirea cu 
cinste a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor de între
cere.

Preocupîndu-se de îmbună
tățirea continuă a procesului 
de producție, comitetul de 
partid a analizat activitatea 
organizației de bază din secto
rul V. In urma analizei făcute 
s-au luat măsuri concrete pri- 

tyind alegerea șistului în fle
care schimb. La propunerea 
comuniștilor s-au luat măsuri 
de îmbunătățire a granulației 
și reducerea umidității din căr
bune prin captarea apelor ee 
provin din stratul de cărbune. 
Comitetul de partid a mai a- 
nalizat și alte aspecte ale ac
tivității economice de la mina 
Lonea ca: preocuparea con-

ducerii exploatării pentru in
troducerea tehnicii noi, acti- 

sindicale 
conducerea 

socialiste, probleme 
îmbunătățirea con- 
muncă și viață ale

vitatea organizației 
în organizarea și 
întrecerii 
legate de 
dlțiilor de 
minerilor.

Măsurile 
nalizelor, au 
creșterea continuă a produc
ției de cărbune, ceea ce a per
mis ca în perioada ce s-a scurs 
din anul curent, minerii din 
Lonea să trimită patriei 11.000 
tone de cărbune peste plan, 
să realizeze 549.000 lei econo
mii la prețul de cost al pro
ducției. Demne de relevat sînt 
rezultatele obținute de mine
rii din brigăzile conduse de 
Pășcălău loan, Berindei Au
rel, Molnar Traian. Crețu Ghe
orghe, Toacă Ștefan și altele, 
care și-au îndeplinit încă de 
pe acum angajamentele de 
întrecere pe anul acesta.

Cu toate rezultatele obținu
te, considerăm că sîntem încă 
departe de a fi pus în valoare 
toate resursele existente la 
mina Lonea. pentru ca pro
ducția extrasă să fie de prima 
calitate. In acest an am rea
lizat numai în proporție de 
97,1 la sută indicele de cali
tate, iar cel al productivității 
muncii în procentaj de 99 la 
sută. Se impune ca organiza
țiile de bază să activizeze și 
mai puternic colectivele sec
toarelor în scopul studierii re
zervelor interne, să ridice la 
un nivel mai înalt controlul 
asupra conducerii sectoarelor, 
astfel încît problemele esen
țiale din activitatea economi
că să se afle In centrul muncii 
de partid.

Indrumînd mai competent 
munca de partid de la mină, 
comitetul de partid va sprijini 
organizațiile de bază, condu
cerea exploatării și comitetul 
sindicatului să descopere și să 
valorifice cît mai deplin resur
sele interne pentru a identifi
ca în fiecare seetor și loc de 
muncă posibilitățile de îmbu
nătățire a principalilor indici 
ai producției, stimulînd astfel 
inițiativa creatoare a mineri
lor în vederea traducerii în 
viață a sarcinilor pe care Con
gresul *1 IIT-lea al partidului 
le-a pus in fața lor.

luate cu prilejul a- 
-4 făcut posibilă

1

Deseori 
Alexandru și 
Aninoasa sau 
De astă dată 
Muncii clasa

în abataiele sectarului IV. minerul Moisiu Remus se intilnea cu maiștrii Crecan 
Ferenți Francise. primindu-le sfatul. Deseori se întîlneau prin galeriile minei 
la puț și minerii Bojte Adalbert. Cosmr. Remus. Florea Vasile și Kiko Ludovic, 
s-au intflnit ,.la ziuă '. Sint veseli. Le-a fost conferită înalta distincție : Ordinul 
a III-a.

„SUCCESELE DEPIND
DE MUNCA VOASTRĂ"

(Urmare din pag. l-a)

rindurile membrilor de partid. As
ta a fost in urmă cu o lună. A~ 
cum ne-am gindit să-ți dăm o 
sarcină nu tocmai ușoară.

Lui Rudic i s-a vorbit despre 
faptul ci in sectorul 11 sint ti~ 
teva Lucrări importante de pre
gătire. De ritmul lor depinde in
tr-un viitor apropiat soarta înde
plinirii planului de producție al 
sectorului. La orizontul 580 de 
metri trebuie plasată o bngadă 
nouă. Oameni pentru brigadă 
s-au găsit. Întrebarea care se 
nea era următoarea: cine-i 
conduce ? Rudic a aflat că 
biroul organizației de bază 
și conducerea sectorului și-au 
dreptat privirea spre el. Aveau 
încredere în faptul că el este nu 
numai un harnic și priceput 
ner, ci are și calități de bun 
gamzjator al muncii.

Propunerea care i s~a făcut 
găsit nepregătit. S-ar putea spu
ne că a încercat chiar să dea din 
colț in colț. Ba că nu are des
tulă experiență dacă ar fi vorba 
să conducă o brigadă și si-l mai 
lase puțin în brigada lui Sorescu, 
ba ci ii este teamă ci se va face

.»u

pu- 
va 

atît 
cit 
in'

mi-
or-

l-a

Ne scriu membrii de partid

PENTIÎl MERITE DEOSEBITE
Cine nu-1 cunoaște in sec

torul II al minei Aninoasa pe 
Anca Alexandru. Tovarășul 
Anca este fiu de miner, a fost 
nevoit de la o vîrstă fragedă 
să lucreze în mină, să contri
buie la întreținerea celor 4 
frați ai săi, care cu toții au 
rămas orfani de tată care a 
pierit intr-un accident în mi
nă. Dar aceasta a fost in anii 
regimului burghezo-moșieresc.

De cind lucrează la mină, 
tovarășul Anca Alexandru a 
muncit neobosit, s-a străduit 
tot timpul să-și perfecționeze 
pregătirea profesională. Așa a 
reușit să se ridice continuu, 
iar in urmă cu cîțiva ani stră
dania lui în muncă și învăță
tură să fie răsplătită : a de
venit prim-maistru minier. In 
această calitate el a servit un 
bun exemplu pentru cei din 
jurul său. schimbul de care 
răspunde ocupă întotdeauna 
primul loc în Întrecere pe sec
tor. Tehnicianul Anca Alexan
dru este apreciat, de aseme- 
nea, pentru sprijinul pe care 

W îl acordă minerilor și tehni
cienilor tineri. Pentru meritele 
lui a fost decorat in urmă cu 
un an cu Ordinul Muncii.

De curînd. tov. Anca ă ce-

rut organizației de bază din 
sectorul II să-l primească in 
rindurile candidaților de partid. 
Biroul organizației de bază, a- 
nalizînd activitatea tovarășu
lui Anca, a propus adunării 
comuniștilor primirea lui di
rectă în rindurile membrilor 
de partid.

In adunare au luat cuvintul 
mai mulți membri de partid, 
între care tov. Andrițoiu loan, 
CTisnic Dionisie și Manea loan 
care au susținut propunerea 
biroului organizației de bază 
ca tov. Anca să fie primit di
rect în rindurile membrilor de 
partid. După discuții, aduna
rea a votat în unanimitate

Anca A- 
membri -

continuă

primirea tovarășului 
lexandru in rindurile 
lor de partid.

Prin preocuparea
a comuniștilor, organizația de 
bază din sectorul nostru iși 
întărește continuu rindurile. 
In ultima lună au fost primiți 
in rindurile membrilor de 
partid și candidații Tudorașcu 
Florea, Arvintescu Gheorghe și 
Stanciu Călin, toți trei mun
citori harnici care s-au dove
dit demni de a 
titlu de membru

purta înaltul 
de partid.

ENCIUNICOLAE
miner șef de brigadă 
sectorul II — Aninoasa

€ei mai buni energeticieni
In urma dezbaterii într-o a- 

dunare generală a organizației 
de bază a Hotărîrii C.C. al 
P.M.R. din 23-25 aprilie 1962, 
cu privire la întărirea rindu- 
rilor partidului, comuniștii de 
la termocentrala Paroșeni și-au 
Îmbunătățit preocuparea pen
tru primirea în rindurile lor a 
celor mai buni muncitori.

Biroul organizației de bază 
a trasat sarcini concrete mem
brilor de partid de a se ocupa

de pregătirea politică a celor 
mai buni muncitori.
Merită relevat exemplul co
munistului Pătrașcu Gheorghe 
din secția electrică a termo
centralei.

In cadrul secției lucrează și 
muncitoarea Bușu Ioana, bo
binatoare. gțceastă tînără a 
dovedit conștiinciozitate în 
muncă. Tinăra muncitoare a 
fost sprijinită de tovarășul 
Pătrașcu Gheorghe pentru a-si

t „Lupeni ’29“ — acesta e tit
lul filmului pe care un colec
tiv de actori în regia lui Mir
cea Drăgan, secondat de Alecu 

! turnează în orașul 
I mineresc cel mai 
J al Văii jiului.

infimple acest lucru ? Acum, and » Croiloru îl 
el le-a promis comuniștilor ci-și J mineresc ct
va face cu prisosință 
Dacă nu-și va respecta 
datt

Tovarășii îl asadtau 
tie și se narau de ce Rudic nu 
are încredere in forțele lui. în 
priceperea și experiența de care 
a dat de atitea ori dovadă. 1 
s-a promis că va fi ajutat irtdea- r 
proape, nu va fi lăsat să se îm
potmolească în fața greutăților. 
In cele din urmă, secretarul 
ganizației de bază i-a spus :

— Cu tot ajutorul nostru, 
toarele succese ale brigăzii 
în miinile tale și ale viitorilor tăi 
ortaci, ele depind de munca voas
tră. Să te apuci cu rivnă de mun
că.

...In primele zile ale lui au
gust noua brigadă de la orizon
tul 580 de metri iși măsura rea
lizările ; executate în prima ei 
lună de muncă peste 90 de me
tri de 
ful de 
păreau 
început 
un semn bun.

datoria î 
cuvintul

cu aten-

or-

vii- 
sini

galerie și suitori. Atît șe- 
brigadă cit și ortacii lui 
să fie mulțumiți. Pentru 
o asemenea realizare era

C. MORARL

reprezentativ

îndemânare
existentei înr

*
r
♦
*
*

♦♦

Folosindu-se cu 
de textele literare 
cbtnate eroicei greve a minerilor 
din Luperti, de la 6 August 1929; 
avind la dispoziție un bogat ma
terial documentar, cules de un 
colectiv larg, semnatarii scena
riului regizoral se străduiesc să 
realizeze caractere tipice mineri-

♦ • 
o a
4
♦
♦
9
A 
•»

î

Un film închinat 
eroismului minerilor

ridica calificarea, pentru a 
munci tot mai bine și pentru 
a-și Îmbogăți cunoștințele po
litice și de cultură generală. 
De curînd, Bușu Ioana a cerut 
să fie primită in rindurile can
didaților de partid. Comunistul 
Pătrașcu a ajutat-o cu răs
pundere pentru a se pregăti 
in vederea acestui eveniment 
atît de însemnat în viața el.

De curînd, comuniștii din 
termocentrală au satisfăcut ce
rerea tinerei: au votat in u- 
nanimitate primirea ei in rin
durile candidaților de partid. 
Tot în ultimul timp organiza
ția de bază a mai primit In 
rindurile sale 
Valeria.

Organizația 
termocentrala 
mit în cursul 
candidați din
fără de partid, toți muncitori 
fruntași, intre care tov. Hada 
Grigore, mecanic de locomoti
vă, Beldeanu Emil, electrician 
la camera de comandă. Mun- 
teanu Maria.

In prezent, organizația 
bază de aici desfășoară o 
tivitate susținută pentru pri
mirea in partid a celor mai 
bune femei muncitoare, frun
tașe în producție.

pe tinăra

lor. Știind că aceasta n-o pot 
face doar în studiourile cinema
tografice, la Lupeni au deplasat 
întreaga echipă de turnare, de 
la regizor pîrtă la operatori îm
preună cu actorii incluși in dis
tribuția viitorului film. S-a co~ 
borît în mină, 
bă cu

• trunde
« cifice, s-au cules amintiri de la 
| foștii _ ’
4 filmului o notă de autenticitate;
• care îl va situa pe scara filme- 
« lor artistice cu pronunțat accent
♦ documentar.
♦
J puternic la
• burgbezo-moșierești,

*

t

s-a stat de vor- 
minerii, pentru a le pa
mat bine trăsăturile spe

♦

i
*
î
t
î

î
greviști. Aceasta va da î

Filmul va fi un rechizitoriu •
adresa orîndtiirii î

, în care mi- 4
netul era tratat neomenos. ce- j
rințelor sale de a duce un trai * 
M»'

In 
viață 
muniștii,

bun răspunzîndii-li-se cu 
și ascuțiș de baionetă.
fruntea luptei pentru o 
mai bună sînt situați co- 

care nu s~au speriat—care nu s~au spertat ♦ 
nici în fața rnorții de călăii lor, i

îtndemmnd la opoziție împotriva _ 
nedreptății, pînă în ultima clipă- 4

Setul de actori folosit in film 4 
dă garanția unei reușite, care să ♦ 
constituie o evocare reală a vre~ J 
murilor glorioase de luptă a mi- j 
nerilor. Una din cele mai inte
resante apariții în viitorul film 

, este Ana Golcea, văduva unuia 
j dintre minerii căluți la masacrul
♦ minerilor greviști din 6 August 
î 1929.
♦ Dintre actorii care vor evolua
♦ în rolurile principale se remarcă
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NICOLAE KOVENTA 
tehnician energetic — Vulcan

Răutu,
Calbo-
Sandu

Lica Gheorghiu, Colea 
Ștefan Ciubotărașu, G. 
reanu, llarion Ciobanu, 
Sticlaru, Constantin Raoțcht, G. 
Măruță, Fory Eter le.

Imaginea filmului va fi sem
nată de Aurel Samson, ia' sce
nografia de Liviu Popa.

I. STRAUȚ
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Ne aflăm în pragul unor noi 
înfăptuiri în Cosmos

MOSCOVA 20 (Agerpres)
„Evenimentele cosmice care au 

avut loc ilustrează că ne aflăm 
în pragul unor noi înfăptuiri ale 
omului în Cosmos'1, a declarat în- 
tr-o convorbire cu un corespondent 
al agenției TASS acad. Ivan Ar- 
tobolevski, cunoscut specialist în 
domeniul mecanicii.

Va sosi timpul, a declarat el, 
cînd cosmonauții vor avea posi
bilitatea să manevreze — să tre- 
că de pe o orbită pe alta, să se 
unească în grupuri și chiar să 
monteze în Cosmos instalațiile ne
cesare. Zborul în grup al lui Ni
kolaev și Popovici a fost intere
sant și pentru faptul că ne pre
zintă o imagine reală de apropie
re și întîlnire în Cosmos a două

nave evoluînd pe o linie paralelă 
cu aceeași viteză, adică păstrînd 
aceeași distanță între ele.

Oamenii sovietid, a subliniat 
academidanul, cuceresc cu succes 
spațiul cosmic. Stabilirea unei le
gături trainice la distanțe extrem 
de mari, îmbunătățirea sistemului 
de navigație pe mări și în aer, 
desfășurarea aproape simultan de 
cercetări meteorologice asupra în
tregii suprafețe a globului — iată 
numai cîteva din problemele te
restre care vor fi rezolvate în vi
itorul laborator cosmic.

Cosmosul reprezintă un nou 
cîmp de activitate pentru om, o 
parte din uriașul atelier al na
turii în care este 
muncitor.

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

Kw li wn a piwlt 
nani ambasaflor al R. P. R.

In R. P. D. Coreeană
PHENIAN 20
După cum transmite agenția eo 

reeană de știri; la 20 august, 
Kim Ir Sen, președintele Cabi
netului de Miniștri al R.P.D. Co
reene, l-a primit pe Manole Bod- 
năraș, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al R.P. Ro- 
mîne în R.P.D. Coreeană.

A fost de față Pak Sîn Cer, 
ministrul afacerilor externe al R. 
P.D. Coreene.

Kim Ir Sen a avut o convor
bire prietenească cu noul ambasa
dor al R.P. Romîne.

I»

(Agerpres)
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Rezultate în domeniul cercetării Lunii
(Agerpres) —ALMA ATA 20 

TASS transmite :
După cum afirmă astrofizidanui 

Viktor Teifel din R.S.S. Kazahă, 
suprafața Lunii este alcătuită din 
roci asemănătoare cu rocile teres
tre de bazalt. Tînărul om de știin
ță a ajuns la această concluzie pe 
baza studierii însușirilor croma
tice a oiteva sute de porțiuni ale 
suprafeței lunare. Viktor Teifel a- 
rată că problema structurii și com
ponenței suprafeței Lunii „consti
tuie după părerea noastră una din
tre cele mai importante probleme 
privind această planetă". Rezol
varea cît mai rapidă a acestei 
probleme, a spus el, este necesară 
pentru viitoarele zboruri spre lu-

astral al cos-nă, care după raidul 
monauților Nikolaev și Popovici, 
,.s-a apropiat considerabil".

Astrofizicianul kazah a reamin
tit că, după cum au dovedit-o 
convingător cercetările oamenilor 
de știință sovietici, suprafața Lunii 
nu este acoperită de un strat gros 
de pulbere, ci are o structură 
spongioasă. „De aceea, a spus el, 
nava cosmică nu este în pericol 
să se înece într-o mare de praf 
în timpul aselenizării"

Viktor Teifel își propune drept 
sarcină în cercetările sale viitoare 
elucidarea naturii razelor croma
tice generate de numeroase cra
tere lunare.

Provocări ale militariștilor 
vest-germani

BERLINUL OCCIDENTAL 20 
(Agerpres) — TASS transmite :

In seara zilei de 19 august, la 
frontiera dintre Berlinul occiden
tal și R.D. Germană, în sectorul 
Friedrichstrasse au avut loc noi 
dezordini. Huligani fasciști, care 
se bucură în „orașul de front" de 
o libertate deplină, au organizat 
o demonstrație instigatoare împo
triva grănicerilor R.D. Germane 
Ei au aruncat pe teritoriul Berli
nului democrat pietre și sticle, 
proferînd insulte cu caracter fas
cist. In momentul cînd la frontieră 
a apărut un autobuz cu
sovietici, care urmau să schimbe 
garda în 
tașilor sovietici de la Tiergartern, 
huliganii au săvîrșit un atac asu
pra acestui autobuz. Ei au spart 
geamurile autobuzului cu pietre, 
iar apoi au încercat să-l răstoar
ne

Dezordinile 
cursul nopții.

soldați

O

Lupta de eliberare 
a poporului din Salvador ia amploare

Declarația P. C. din Salvador
HAVANA 20 (Agerpres)
După cum anunță agenția Pren- 

sa Latina, Partidul Comunist din 
Salvador a publicat o declarație 
cu privire la lupta de eliberare 
a poporului din Salvador.

Subliniind intensificarea repre
siunilor regimului tiranic al colo
nelului Julio Rivera împotriva for
țelor democratice din țară, Parti
dul Comunist din Salvador arată 
că „aparatul de stat nu mai dis
pune de forțele pe care le-a fo
losit în decursul ultimilor 30 de 
ani și de aceea el incită la crea
rea în țară de organizații fasciste 
— bande 
dezlănțuit 
porului".

„Toate 
controlul 
Salvador,
în declarația P.C. 
sînt ocupate de agenți 
ambasadei S.U.A. și ai 
de spionaj din Statele Unite".

fața monumentului os-

de criminali care 
teroarea împotriva

posturile 
actualului 
se spune

au
po-

sub 
din

care sânt
guvern 

continuare 
Salvador, 
direcți ai 
serviciilor

în 
din
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„Furturile de ar*

Noi acfiuni ale O. A
PARIS 20 (Agerpres) 
„Din nou furturi de

(„Paris Jour"),
me devin tot mai frecvente în 
întreaga Franță" („Combat"), ;,Un 
nou depozit de arme acaparat de 
„Organizația armată secretă" 
(„Liberation") — sub aceste tit
luri trei ziare franceze relatează 
despre activitatea O.A.S. care, po
trivit declarațiilor conducătorilor 
ei, se pregătește în vederea inten
sificării acțiunilor antiguvernamen
tale în metropolă o dată cu veni
rea toamnei.

;,Dar, se spune în 
P.C. din Salvador, nici 
tre aceste măsuri nu va 
na lupta de eliberare a poporului 
din Salvador. In tară se creează 
în prezent o situație revoluționa
ră. Pături tot mai largi ale popu
lației își dau seama de importan
ța acestei situații și se încadrează 
cu hottărire si activ în luptă". 
Subliniind importanța revoluției 
cubane, P.C. din Salvador scrie 
că „prin exemplul său eroicul po
por Cuban a adus o contribuție 
de neprețuit la lupta revoluțio
nară a întregului continent ame. 
rican".

zilei de 
Tbilisi,

Manifestări închinate eliberării Romîniei
de sub jugul fascist

O zi romîrtească la Moscova
MOSCOVA 20 Coresponden

tul Agerpres transmite:
In întâmpinarea celei de-a 18~a 

aniversări a eliberării Romîniei, 
duminică după-amiază în parcul 
„Dzerjinski" din Moscova. Aso
ciația de prietenie sovieto-ro- 
mînă a organizat o adunare la 
care au luat parte sute de lo
cuitori ai Capitalei. Profesorul 
L. Trisvitski, doctor în
științe tehnice și bătrînul 
comunist M. Gubelman, membru 
de partid din 1902, care fac 
parte din Consiliul de conducere 
al A.P.S.R., și-au împărtășit im
presiile culese în timpul vizite
lor pe care le-au făcut în țara 
noastră. Vorbitorii au relatat cu 
căldură despre succesele obținute 
de poporul român sub conduce
rea partidului în dezvoltarea in
dustriei socialiste, în transforma
rea socialistă a agriculturii și ri
dicării producției, în înflorirea 
științei și culturii. Vorbitorii 
s~au oprit, de asemenea, la am
ploarea și ritmul construcțiilor

de locuințe în orașele și satele 
țării noastre.

La adunare a luat cuvîntul, 
de asemenea, Gh. Marin, secre
tar al Ambasadei R.P. Romîne 
la Moscova.

Cu multă căldură au fost pri
mite filmele romînești „S-a fu
rat o bombă" și „Ritm și cons
trucție1'.

In zilele din preajma 
23 August la Moscova, 
Kiev, Sverdlovsk, Riga și în alte 
orașe ale Uniunii Sovietice vor 
avea loc numeroase manifestări 
consacrate prieteniei dintre po
poarele țărilor noastre. Confe
rințe închinate realizărilor R.P. 
Romîne vor avea loc la uzina 
de rulmenți nr. 1, la întreprin
derea de prefabricate din beton 
armat „Krasnaia Presnia", la 
clubul central al feroviarilor, la 
tipografia „Krasnîi proletarii" și 
în alte întreprinderi și institu
ții. La Moscova și Sverdlovsk se 
vor desfășura săptămâni ale fil
mului românesc.

„Săptămîna culturii romînești 
la Varșovia

VARȘOVIA 20 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

PAP, la 19 august a început la 
Varșovia sărbătorirea „Săptămâ
nii culturii romînești", organi
zată cu prilejul aniversării eli
berării poporului romin.

La programul deosebit de bo
gat și variat și-a dat concursul 
un colectiv de artiști de la tea
trul de estradă „C. Tănase" din 
București. ,

După spectacolul prezentat la 
18 august la Casa de cultură din 
Plock, artiștii din București au 
prezentat la 19 august în parcul 
de cultură „Bielany" împodobit 
cu steagurile naționale ale R-P- 
Polone și R.P. Romîne un spec
tacol în fața publicului varșo- 
vian.

La spectacol, care s-a bucurat

de succes, a participat Gh. Dia- 
conescu, ambasadorul R.P. Ro
mine în Polonia si membri ai 
ambasadei.

Tot cu acest prilej, s-au des
chis la Casa de cultură si în par
curile de cultură din Varșovia, 
expoziții care prezintă realizările 
R.P. Romine în domeniul eco
nomiei și culturii.

La 20 august colectivul artiș
tilor români a prezentat un spec
tacol la teatrul de dramă din 
Varșovia.
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NEW YORK. In ultimele zile 
populația de culoare din S-U.A. 
a desfășurat noi demonstrații și 
acțiuni împotriva practicilor se
gregației rasiale. Potrivit relată
rilor agenției Associated Press, la 
19 august, în orașul Albany (sta
tul Georgia) poliția a arestat trei 
negri care au încercat să asiste la 
serviciul religios de la biserica 
baptistă, rezervată numai albilor, 
din această localitate. Numeroase 
grupuri de negri — relatează a~

genția — au staționat în fața tu
turor bisericilor din Albany unde 
este practicată discriminarea rasia
lă fiind supraveghiați de automo
bile ale poliției.

MMM

Lucrările Congresului U.I.S.
LENINGRAD 20 (Agerpres)
La ședința din dimineața zilei 

de 19 august a celui de-al 7-lea 
Congres al Uniunii Internaționale 
a Studenților (U.I.S.) a început 
discutarea raportului Comitetului 
Executiv.

Președintele Uniunii Asociați- 
ilor Studenților din R.P. Romînă, 
Ștefan Bîrlea, care a luat cuvîn
tul primul, a subliniat că „lup
ta pentru pace și dezarmare, li
chidarea colonialismului, unitatea 
studenților reprezintă principalele 
probleme care preocupă în prezent 
tineretul". Sprijinim pe deplin, a 
declarat el; ideea U.I.S. cu pri
vire la convocarea unei conferințe 
a mesei rotunde la care reprezen
tanții tuturor organizațiilor stu
dențești din lume să poată ela 
bora un program de acțiuni co
mune.

Khin Maung, președintele Fede
rației Uniunii studențești din Bir- 
mania a declarat: „In momentul 
de față, cînd se vorbește atît de 
mult de experiențele nucleare pe 
care intenționează să le efectue
ze Uniunea Sovietică, declarăm

că sprijinim cu tărie această mă’ 
sură a Uniunii Sovietice care a- 
pără cu consecvență ideea dezar
mării generale și totale".

Vorbitorul s-a pronunțat în 
sprijinul popoarelor tuturor țări
lor care luptă pentru independen
ța lor națională.

Li Ci-Tao, membru al Federa
ției studenților din China, a vor
bit despre solidaritatea studenți- 
mii chineze cu popoarele tuturor 
țărilor din Asia, Africa și Ame 
rica de sud care luptă împotriva 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui-

In numele celor 10.000 de stu- 
denți din Moscova, Leningrad și 
Kiev, care în timpul vacanței lu
crează voluntar pe pămînturile 
desțelenite ale Kazahstanului, a 
luat cuvîntul Viaceslav Pismennîi, 
șeful delegației sovietice. El a 
informat că studenții din Mosco
va au cumpărat medicamente din 
banii cîștîgați în0timpul liber și 
le-au expediat în Algeria. Stu
denții sovietici au pregătit un dar 
Cubei — zece tractoare și o se
rie de unelte agricole.

PRAGA. „Pentru prietenie în
tre popoare, pentru întărirea păcii 
în lumea întreagă" — sub această 
lozincă s-a deschis la 18 august 
la Praga Expoziția mondială de 
filatelie — Praga 1962".

La deschiderea festivă a expo
ziției au participat A. Novotnv. 
președintele R. S. Cehoslovace, 
conducători ai partidului și guver
nului, reprezentanți ai vieții pu
blice din capitala R. S. Ceho
slovace, membri ai corpului diplo
matic acreditați la Praga și oas
peți de peste hotare.

HOLLANDIA. Corespondentul 
din Hollandia al agenției olandeze 
de presă (ANP) transmite că dc 
la primirea ordinului de încetare 
a focului (intrat în vigoare înce- 
pînd de duminică 19 august) „nu 
a fost semnalat nici un incident 
între armata olandeză și patriotic 
indoneziei". Corespondentul ada
ugă că în prezent comandamentul 
militar al forțelor olandeze din 
Hollandia așteaptă sosirea gene
ralului indian îndârjit Rikhye, 
consilier militar al secretarului ge
neral provizoriu al O.N.U., U. 
Thant.

ATENA. Numărul populației 
Greciei este de 8.409.000 de lo
cuitori. Această cifră este citată 
în rezultatele definitive ale re- 
censămîntului populației Greciei 
publicate de Ministerul Afacerilot 
Interne al Greciei.
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22 august
PROGRAMUL I. 8,00 Muzici 

de estradă; 8,50 Muzică distrac
tivă; 10,08 Teatru la microfon: 
„Dacă vei fi întrebat" — Adap
tare radiofonică după piesa lui 
Dorel Dorian; 12,30 Muzică de 
estradă; 14,00 Din succesele mu • 
zidi ușoare romînești peste ho
tare; 15,05 Melodii populare ro
mînești; 16,00 Prelucrări corale 
din folclorul nostru; 16,15 Vor
bește Moscova !; 17,15 „Cîntăm 
Marea Prietenie" — program de 
cîntece; 18,00 Cîntece și jocuri 
populare romînești; 18,15 Ciclul : 
„Pagini 
ni că 
ternică, 
taj, 20,15 
cinstea zilei de 23 August; 20,40 
Muzică de dans; 21,15 Jurnalul 
satelor; 22,30 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 12,45 Din mu
zica popoarelor; 14,03 „Din dn- 
tecele constructorilor comunismu
lui" — interpretează corul și or
chestra de studio ale Radiotelevi- 
ziunii Romîne; 14,30 Muzică u- 
șoară; 15,30 Muzică populară ro- 
mînească și a minorităților na
ționale; 16,50 Scriitori străini des
pre țara noastră; 17,30 Carnet de 
reporter: Capitala în ajun de
sărbătoare; 18,29 Muzică ușoară; 
19,30 Muzică de dans; 20,40 
„Cîntec, joc și voie bună" — 
program de muzică populară ro- 
mînească; 21,15 Muzică de dans.

din muzica 
românească";

liberă"
Noi

simfo-
19,00 Pu- 
radiomon- 

cîntece în

CINEMATOGRAFE
22 august

PETROȘANI - 7 NOIEM
BRIE : Lunga noapte a lui ’43 ; 
AL. ȘAHI A : Cine-i de vină ?; 
PETRILA : Vîntul s-a oprit în 
zori ; LIVEZENI : Cazul Glei- 
witz; ANINOASA : M-am sătu
rat de căsnicie ; VULCAN : Pro
cesul maimuțelor ; PAROȘENI 
Generația salvată ; LUPENI : A- 
larmă în munți ; BĂRBĂTEN1 : 
Volga-Volga ; URICANI : Acade
micianul din Ascaria. j

Tiparul : „6 August" — Poligrafie


