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spectacole au fost 
anul trecut la cele 
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au participat
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bine lucrul, muncitorii și tehnicienii de la 
obțin rezultate sporite. De la începutul lunii 
ziua de 20, colectivul sectorului de pre- 
peste plan 723 tone de brichete. Brigăzile

— scrie el.
Mihai a trimis o vedere 
băile Bazna, iar forjorul 

Eugen de la Victoria, 
me-

i> ve- 
undefrontalul I 

m. cei din 
de Marton 
Mihai, Ur- 
alte brigăzi

Cu tc’ții dorim pacea... — Cînd voi fi mare vreau să învăț, să fiu folosi
toare patriei — parcă spun ochii micuței care, deocamdată demonstrea
ză... pe umărul tăticului... (clișeul din stînga).

Fericirea de a fi copil în zilele noastre însorite... (clișeul din dreapta).

viața lor
Zorile luminoase ale

cu sar-; 
Fruntași■ 
cei mai

DE LA DEMONSTRAȚIA 
OAMENILOR MUNCII

DM LALEA JIULUI
Jrgan al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Trec minerii de la Uricani — cea mai tînără exploa
tare carboniferă ă Văii Jiului.

Mîndri de rezultatele obținute în muncă demonstrează 
preparatorii din Lupeni.

Constructorii șantierului 7 Lupeni s-au prezentat cu un 
frumos car alegoric, înfățișând construcția unuia din blo
curile noi ale cartierului Braia II.

723 tone de brichete peste plan
Organ izîndu-și 

preparația Petrila 
august și pînă în 
lucrare a realizat _ _ ___________
din sectorul de preparare nu s -au lăsat nici ele mai prejos. 
In aceeași perioadă, ele au depășit planul la cărbune special 
cu circa 500 teme. Cele mai frumoase rezultate au fost obți
nute de schimburile conduse de tovarășii Bubela loan. Sofalvi 
Ludovic, Kovacs Anton, Onea Aurel și Delean

----------------- 0______

Săpbatoâpe la gupa

șl de 
au fost roș
ia gura ml- 
întîmpinărli 
fruntașe, a 

cărbune 
celei

La mina Lupeni s-a Încetă
țenit obiceiul ca la ieșirea din 
mină, minerii fruntași să fie 
primiți cu muzică și flori.

Multe buchete de flori 
stringeri de mină însoțite cu 
urări de sănătate 
succese în muncă 
tite, zilele acestea 
nei, cu prilejul 
brigăzilor țniniere 
acelora care au dat 
mult și bun în cinstea 
mai mari sărbători a ponoru
lui nostru — 23 August.

Cu muzică și flori au fost 
întîmpinați minerii sectorului 
V sud, care în cinstea măre
ței sărbători au lichidat cu 
rămînerea în urmă și au dat 
cărbune peste plan. La fel au 
fost primiți la ieșirea din mi
nă și minerii din 
vest al sectorului 
brigada condusă 
Dionlsie, Letzfalvi 
zică Constantin și 
care au muncit mult șl cu spor 
întreclndu-se pe ei înșiși, in- 
tr-o singură zi — preziua săr
bătorii noastre naționale — 
au fost date peste plan de a- 
ceste harnice brigăzi de mi
neri între 25—50 tone cărbu-

Activitate rodnică
In luna august, colectivul 

de muncitori și tehnicieni din 
sectorul C.F.I. Lonea a obți
nut rezultate bune în muncă. 
Astfel, graficul de reparații și 
revizii la motoarele 
velor de transport 
deplinit și depășit, 
sarcinilor prevăzute, 
depoului a montat la locomo
tivele de 100 C.P., controlere 
electrice de mare capacitate, 
a efectuat lucrări de întreți
nere a căii ferate pe o lungi
me de 500 m„ a confecționat 
cu mijloace proprii un macaz 
triplu și a recuperat în aceas
tă perioadă materiale și piese 
în valoare de 20.000 lei.

Tot în cursul lunii august, 
muncitorii din 
sectorul C.F.I. 
Lonea au efec
tuat la culbutor 
120 ore de mun
că voluntară.

In cadrul tur- 
> neului pe care-1 
; întreprinde prin 

Valea Jiului, a- 
seară la Paro- 
seni, orchestra 
de muzică popu
lară „Doina Ol
teniei" 
zentat 
colul 
plaiuri 
nești“, 
și-au dat 
cursul sl 
tii 
Grozuță,
cel Budală

• alții.

a pre- 
specta- 

„De pe 
olte- 
care 
con- 

soliș- 
Alexandru 

Mar- 
Și

ne, îar pe întreaga mină 
cumulat aproape 1000 
cărbune extrase din abatajele 
minei.

Dar minerii din Lupeni știu 
să răspundă prețuirii de care 
se bucură. Acest lucru il 
fac prin graiul angajamente
lor noi luate, de a smulge 
mintului cit mai multe 
oogățiile sale de cărbune.

A. MICA 
corespondent

CIFRE Șl FAPTE
• 68.000 manuale școlare — 

400.000 lei in anul școlar 1961- 
1962, 80.000 manuale școlare, 
peste 450.000 lei în anul școlar 
1962—1963 — iată numărul 
manualelor școlare și a valo
rii lor de care au beneficiat e- 
levii din clasele I—VII din 
Valea Jiului in urma hotărî- 
rii partidului și 
privind acordarea gratuită 
manualelor școlare.

• In cele 8 cluburi, 10 că
mine culturale și 53 de săli 
de cultură din Valea Jiului 
activează aproape 4000 de ar
tiști amatori. De la începutul 
anului în aceste lăcașe de cui 
tură au avut loc peste 500 de 
manifestări cultural-artistice : 
spectacole, 
țe etc.

• 11.920 
prezentate 
23 cinematografe 
Jiului la care 
peste 2.131.700 spectatori.

O
•
J
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a J* 
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a 
Romine, 

mărețul plan 
socialismului, 

obiective se 
Valea Jiului,

De la un capăt la altul, de-a 
lungul țării, se profilează noi 
și numeroase obiective indus
triale făcînd să crească necon
tenit puterea economică 
Republicii Populare 
Ele fac parte din 
de construire a i 
Unul din aceste 
construiește în 
în orașul Vulcan.

Cu peste doi ani in urmă 
au început lucrările. Freamă
tul muncii a pus stăpînire pe 
malul drept al Jiului în par
tea numită Coroiești. Sute de 
muncitori constructori, spe
cialiști, au venit să înalțe noua 
instalație de preparare a căr
bunelui — obiectiv prevăzut 
In Directivele celui de-al III- 
lea Congres al P.M.R.

Munca a decurs și decurge 
cu spor. Pe locul sterp de pe 
malul Jiului, unde creșteau 
doar sălcii pitice, aproape atît 
de înalt cît dealul ce străju 
iește celălalt mal al apei, s-a 
conturat corpul principal al 
preparației. Zeci de alte lu
crări sînt pe terminate. Afară 
de corpul principal sînt : si
lozurile de bruți, funicularul, 
culoarele metalice, căile fe
rate, drumurile și lucrările de 
artă. Mai e însă de lucru. Și 
oamenii muncesc de zor. In 
anul viitor noua și cea mai

are multe mina 
ani. Tînără e a-

1 și 11 redeschise 
populare. Cea 

însă mina Dîlja 
redeschidere abia

V alea Jiului 
tinere sub 18 
ceea de la Uricani, cele de la 
Vulcan, Ci mp a 
în anii puterii 
mai tînără e 
de la a cărei 
se aniversează un an. Tot tineri 
sînt majoritatea minerilor și 
seriașilor ce lucrează aici- 
alături de cei vîrstnici pot 
trece concediul în frumoasele 
stațiuni de odihnă de pe întin
sul patriei noastre. Odată ple
cați, legătura cu ortacii lor de 
muncă o țin prin scrisori și ve
deri. Se interesează cum mai 
merg treburile la mina lor, iar 
în încheiere scriu despre frumo
asele locuri și grija ce li se po
artă în stațiunile de 
Cele mai multe vederi 

odihnă, 
însă le 

partid, 
de mi- 

care

ț

f
j primește organizația de 

și sindicatul. Din cei 66
neri și muncitori de aici, 
au plecat anul acesta la odihnă, 
mai toți au trimis 
dere.

Meiuș Gheorghe a 
dere de la Sinaia,
pe vremuri huzurea cel mai rrtar 
re trîntor și exploatator al țării.

—■ Priveliștile sînt minunate, 
iar grija ce ni se poartă ca de. 
părinte

Dan 
de la 
Nistea
Minerul Costea Gheorghe, 
canicii Rușolan loan și Ko'csis 
Mihai au alt itinerariu. Vederile 
lor vor sosi de pe malul însorit 
al mării unde-și petrec concediul, 

însorită j

modernă preparație a țării va, 
intra în funcțiune cu o trei
me din capacitatea sa.

Organizați în brigăzi și e- 
chipe, sutele de muncitori de 
pe acest șantier au depus o 
rodnică activitate, au mun
cit cu însuflețire, întîmpinînd 
ziua de 23 August 
cinile îndeplinite, 
sînt mulți. Printre
buni insă se numără munci-: 
torii din echipele conduse de 
Belaide Pavel, Popa Ioan, Năs- 
tase Dumitru, Lazăr Gheor- 
ghe, Văduva Constantin, maiș
trii Chelaru Vasile. Tarța 
Constantin și Klein Alfred.

Planul de construcții la 
este îndeplinit. Noua uzină 
p-eni’sre a cărbunelui se
prop ie tot mai mult de intra
rea în funcțiune. Se montea
ză deja utilajele în separație 
și spălătorie. Pe un drum de 
cale ferată la care se lucrează 
intens
vagoanele 
tras 
altă 
spre 
muri

In
anual 3.000.000 tone de căr
bune. De aici rodul muncii din 
adîncuri va lua calea spre fa
brici și uzine.

ȘT. VULCANEANU

vor luneca în curînd 
cu cărbunele ex- 

de minerii vulcăneni. O 
linie de fier se îndreaptă 
Iscroni. Rețele de dru- 
cuprind noua preparațle. 
final, aici se vor prepara



Minerii atiinoseni au raportat 
noi succese

înfățișarea așezărilor miniere din Valea Jiului se schimbă pe zi ce trece. N-au trecut nici 
două decenii cînd pe aceste locuri erau împrăștiate căsuțe mici, drum.uri prăfuite, bălți și 
maidane.

Acum, pe aceste locuri au răsărit cvartale de blocuri noi, șosele asfaltate, cluburi, cine
matografe și magazine moderne.

IN CLIȘEU: Vedere spre cartierele noi ale orașului Pe trila.

bandă și

colaborări, 
organizări

Aceasta este întrebarea pe care 
o pune responsabilul cu asigurările 
sociale celpi care se prezintă la 
comitetul sindicatului să ceară bi
lete pentru petrecerea concediului 
de odihnă într-o stațiune. Și de 
răspunsul muncitorului, tehnicianu
lui ori a funcționarului solicitator

La munte ori ia mare ?

adresa sindicatului minei Lo- 
în acest trimestru, 169 tova- 
în majoritate muncitori mi
au trimis vederi din frumoa» 

noastre stațiuni de odihnă de

depinde din ce stațiune se va pri
mi ne adresa sindicatului o ilus
trată ori o scrisoare de mulțu
mire,

Pe 
nea, 
tăși, 
neri, 
«ele
la munte sau de pe litoral. S-au 
primit și multe scrisori. Toate 
vorbesc de înalta prețuire a omu
lui muncii, de buna îngrijire 
care se bucură cei plecați la 
dihnă sau la tratament

CONSTANTIN BĂBUȚA 
muncitor — preparația Petrila

de 
o-

TOATE FLORILE DIN LUME
— Tovarășe, un moment...
— Poftim.
— Nu te supăra, dumneata 

misiune ai pe aici, pe...
— Fac parte din brigadă...
— Foarte bine, foarte bine.
— Cu ce vă pot ajuta ?
— Uite ce~i f Am aici un bu

chet de flori și vreau să-l ofer 
fruntașilor în muncă de la mina 
Aninoasa cu ocazia zilei de 23

— Nu ai dumneata atitea flori 
pe cîți fruntași avem noi...

Sper că ați ghicit 
vorba ? Discuția de 
petrecut într-o sală 
pe scenă. In 
zenți 
cum
Aninoasa 
tistică de 
prezintă vreun spectacol. Membrii 
brigăzii artistice printre care Mă~ 
gădan loan, Coșereanu Anton, Ra
du Emil, Drăgan Mioara, Lani 
Maria, Sandor Maria, Mihăilă

sală 
sprectatori 

întotdeauna 
cînd brigada 
agitație a

ce

despre ce e 
mai sus s-a 
de spectacol, 
au fost

mulți.
pre-
Așa 

la 
ar-

clubului

Gheorgbe, Crecan loan, Poenaru 
Nicolae s-au pregătit cu seriozi
tate pentru programul închinat zi' 
lei eliberării.

Încurcătura pretextată cu buche
tul de flori nu e cu nimic exa
gerată,
mineri fruntași. Mina e fruntașă 
și ea pe bazin. De aceea, 
clntă și brigada :

Toate florile din lume.
Dacă noi le-am fi cules
Pentru cei fruntași

La Aninoasa sînt mulți

acum

la mina 
noastră

lucrurile
vor prr

Tot ar fi puține...
Bine, dacă așa stau 

atunci cine sînt cei care 
mi flori ? Brigadierii Cristea Au
rel, Bdjte Adalbert, Steț Petru, 
Moisiu Remus, minerii sectorului 
IV Priboi, sector fruntaș pe ex
ploatare...? Sînt prea mulți. Să~i 
lăsăm mai bine pe membrii bri
găzii artistice de agitație să 
descurce,
fruntașii arânoseni.

Fapte, realizări. 
Aninoasa. Sînt

li cunosc mai bine
se
pe
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8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

mai tânăr fruntaș

la
pen- 

minerii

Sînt multe 
multe 

că 
întîmpinat

cinste ma- 
sărbătoare.

Minerii și ceilalți muncitori 
de la Aninoasa au muncit cu 
elan și raportează cu mîndrie 
îndeplinirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor luate in 
cinstea zilei de 23 August.

Colectivele sectoarelor auxi 
liare au aprovizionat la timp 
brigăzile de mineri cu mate
rialele necesare, s-au îngrijit 
de buna funcționare a insta - 
lațiilor, a mașinilor, utilaje
lor, de buna desfășurare a 
transportului atît în subteran 
cit și la suprafață.

Pe lingă aceasta, muncitorii 
sectorului VI transport din 
circuitul principal de extrac
ție și cei de la sectorul VIII 
— stația funicular — au aju
tat la îmbunătățirea calității 
cărbunelui prin alegerea șis
tului vizibil de pe 
din cupe.

Datorită acestei 
in urma unei bune
a muncii, sectoarele de căr
bune au reușit să-și Îndepli
nească angajamentele luate în 
cinstea marii sărbători.

De la 1 august și pînă a- 
cum, în fruntea întrecerii s-au 
aflat, pe rind, colectivele sec
toarelor I și IV Priboi. In pre
zent primul loc în întrecere 
11 ocupă colectivul sectorului 
IV Priboi care și-a depășit 
angajamentele încă din ziua 
de 16 august. Brigăzile de mi
neri de aici au dat peste plan 
1200 tone de cărbune, au spo
rit productivitatea muncii de 
la 2,400 tone de cărbune pe 
post la 2,640 tone pe post, au 
economisit însemnate cantități 
de materiale și au redus cu 
1 la sută procentul de cenu
șă. Din colectivul acestui sec
tor cele mai însemnate rezul
tate au fost obținute de bri
gada condusă de Șteț Petru 
care a dat peste angajamen
tul luat 300 tone de cărbune 
și a depășit randamentul cu 
aproape două tone de cărbu
ne pe post. Urmează apoi bri
găzile conduse de Ianc Victor, 
Biro Ștefan, David Iosif, Moi- 
siu Remus, care au dat peste 
planul lunii august între 100- 
240 tone de cărbune. Rezul
tate asemănătoare au obținut 
șl brigăzile sectorului I. La

acest sector, în fruntea între
cerii în cinstea zilei de 2" 
August se află brigăzile con
duse de Cristea Aurel, Sas 
Teodor, Bojte Adalbert, Berei 
Dionisie, Matei loan și Roman 
Petru. Aceste brigăzi și-au 
depășit angajamentele la pro
ducție cu 3—8 la sută și cu 
5—10 la sută la productivita
tea muncii. In urma acestor 
rezultate, colectivul sectorului 
I a depășit planul la zi cu 900 
tone de cărbune și a întrecut 
productivitatea muncii plani 
licată cu 100 kg. pe post.

De la colectivele sectoarelor 
li și III, cele mai bune rezul
tate au fost obținute de bri
găzile conduse de Asmarandei 
Augustin, care a dat peste 
plan 586 tone de cărbune. 
Schneider Francisc, cu un plus 
de 500 tone și Cosma Remus 
cu 150 tone de cărbune date 
peste producția prevăzută.

In întrecerea 
marii sărbători a 
mult și 
rămase sub plan. In raport cu 
perioadele trecute, spre exem
plu, în luna iunie s-;iu afla 
sub plan 43,8 la sutf <lin nu
mărul total al brigăzilor, in 
Iulie — 37 la sută, iar in de
cadele I-a și U-a din luna au
gust — 25 la sută. In prezent 
sectorul I Aninoasa nu are 
nici o brigadă sub plan.

Colectivul minei Aninoasa 
în această lună și-a depășit 
angajamentul la productivita
tea muncii cu 10 kg. de căr
bune pe post și a economisit 
cca. 60.000 lei la prețul de 
cost. Un rezultat de seamă 
s-a obținut și în ceea ce pri
vește calitatea cărbunelui, 
de zi se reduce procentul 
cenușă.
cesta a scăzut de la 32.1 
sută la 28,2 la sută.

Astfel, printr-o muncă bine 
organizată și însuflețită co
lectivul de muncitori, tehni
cieni și ingineri de la mina 
Aninoasa a reușit să se achite 
cu cinste de angajamentele 
luate în cinstea zilei de 23 
August.

CONSTANTIN DANILA 
tehnician — mina Aninoasa

întrecerea în cinstea 
fost redus 

numărul brigăzilor

In ultimele zile

Zi 
de 
a- 
la

Un fapt în aparență mărunt

Emoțiile proprii sesi
unilor de examene tre
cuseră. Cei promovați aș
teptau nerăbdători hotă- 
rîrea comisiei de reparti
zare. Mai cunoscuseră ei 
viața din producție în zi
lele de practică, dar a- 
bia de acum încolo în
cepea examenul adevărat.

De masa comisiei s-a 
apropiat un tînăr sfios.

— Cum te numești ? 
— îi întrebă președintele.

— Belgun Vasile, ab
solvent al secției 
câtuși.
- Unde 

să lucrezi ?
Băiatul 

frămînte. 
cu care 
președintele 
curaj.

— Mi-am făcut practi
ca în Valea Jiului prin
tre mineri și aș vrea să 
lucrez în mijlocul lor. 
Dar dacă nu se poate...

— Se poate, de 
nu se poată ? Și 
fostul ucenic al 
profesionale din 
Sadului a devenit 
citor calificat într-o în
treprindere cu specific 
minier. i

Băiatul cel sfios a cres
cut. A îndrăgit meseria. 
Ea făcea parte din viața 
lui și nu putea despărți 
una de alta. De atunci 
Vasile a cunoscut multe

ți-ar

i

•i ?

de lă-

plăcea

să seîncepu 
Familiaritatea 
se adresase 
i-a dat însă

ce să 
astfel 
școlii 

Valea 
mun-

emoții și bucurii. Cînd 
s-a montat noua mașină 
de extracție la mina A- 
ninoasa, lăcătușul Belgun 
Vasile a fost unul dintre 
cei ce au muncit 
Era cel mai tînăr 
brigadă. Dar 24 de 
în șir nimeni nu l-a 
tut convinge 
că brigada, 
el la școală 
vățase și
U.T.M. Să învingă greu
tățile.
Chipul 
Vasile 
ori pe 
al I.C.M.M. 
Devenise o obișnuință ca 
numele lui să fie văzut 
mereu printre cele ale 
fruntașilor.

De cîtva timp 
ceva îl frămînta mereu 
pe băiatul acesta cu ochi 
sfioși. îndrăgise el mult 
meseria de lăcătuș, to
tuși cînd simțea mirosul 
de acetilena ceva îl a- 
trăgea către aparatul de 
sudură. Privea cum flacă
ra albăstruie despica cu 
cele 1900 grade ale sale 
metalul dur. Ce-ar fi să 
se înscrie la cursul de 
calificare pentru sudori ?

Două meserii ? E ce
va ! Și Vasilică a mai 
învățat o meserie. Acum 
brigada avea un lăcătuș 
și un sudor în persoana 
tînăruiui modest și ini
mos.

aici, 
din 
ore 
pu

să părăseas- 
Așa învățase 
și așa îl în- 

organizația

Anii au trecut, 
lăcătușului Belgun 

a apărut de mul’tc 
panoul de onoare 

Petroșani.

însă

Pe șantiere se cereau 
tot mai multe brațe de 
muncă bine calificate. 
Mulțî dintre tovarășii săi 
lucrau acum pentru con
strucții.

— Dar ce, constructo
rii din Valea Jiului nu 
lucrează tot pentru mi
neri ? — și-a zis într-o 
zi Vasile. Va lucra și el 
pentru constructori. Și 
astfel dupiă înapoierea 
din armată s-a angajat 
la baza de utilaje și 
transport Livezeni. Aci 
vin la reparat tot felul 
de utilaje de construcții. 
Tînărul le cântărește din 
ochi, apoi le desface șu
rub cu șurub, le „vin- 
decă“ de defecțiuni (își 
practică 
meserii) 
iau din 
tierelor.

E pe 
Se cunoaște că e venită 
din reparație. Dar brațul 

ca și 
Treci

de

tru 
au 
cu 
rea
Rezultatele obți
nute de ei sînt 
pe măsura eve
nimentului.

Dar 
săm pe 
brigăzii 
ce de 
să-și
programul, 
arate pe toți cei 
care sînt fruntași 
în muncă-
C. COTOȘPAN

să-i lă- 
membrii.

artisti- 
agitație 
continue 

să-i

— Ce spui, măi Vasilică — se 
adresă Manea Walter unuia din
tre cei cinci membri ai echipei de 
reparații capitale de la BU.T. 
Livezeni. O să mai putem noi 
scoate ceva din betoniera asta ve
che ?

— Eu cred că se poate, 
baci, dacă 
poată...

— O să 
Betoniera o 
șantierului.

Și cînd spunea acest lucru, în 
ochii bătrînului se citea acea ho-

-----      ^^==0 *. ~ CI® =

încercăm o

scoatem măi 
să ia din nou

Manea 
să se

băieți, 
drumul

târâre proprie oamenilor care ș-'1 
ce vor. Și astfel brigada de re
parații a lui Manea Walter de la 
B.U.T. Livezeni s-a angajat să 
dea în folosință șantierelor de 
construcții o betonieră de mult 
scoasă din uz.

Oamenii s-au pus pe 
în scurt timp din mîinile 
nice a ieșit o betonieră 
nouă.

Un fapt în aparență 
dar cu multă semnificație!

I. C.

lucru și 
lor har- 
aproape

mărunt,

combinat ambele 
apoi utilajele 

nou drumul șan-

șantier o macara.

ei ridică viguros 
cînd ar fi nouă, 
prin fața panoului 
onoare și te dumirești. 
Din rama unei fotogra
fii te întimpinâ niște o- 
chi vioi. Acesta e Bel
gun Vasile sudor și lă
cătuș, unul dintre cei 
mai tineri și mai 
țuiți fruntași de 
B.U.T. Livezeni.

pre
ia

I. CRISTEA
corespondent

După expoziția lui Gy. Szabo Belă, organizată la Lupeni cu concursul Mu
zeului de artă Cluj, zilele trecute în sălile clubului muncitoresc al sindicatelo 
din această localitate s-a deschis expoziția bienală de artă plastică pentri 
amatori. Lucrările expuse se bucură de multă apreciere din partea publicului 

IN CLIȘEU: Aspect de lă expoziție.
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CÎNT ȘI VESELIE
La Lupeni au devenit tradițio

nale serbările cîmpenești de pe 
platoul Grafit, organizate 
lejul zilelor înscrise 
calendarul vremurilor 
le trăim.

Serbarea a început 
ore după amiază, c urî nd 
participanții de la 
care a avut loc in Petroșani s-au 
înapoiat acasă. Cintecul fanfarei 
a atras pe platoul Grafit mii de 
oameni ai muncii cu familiile lor 
Deodată, pe scena improvizată au 
apărut 6 flăcăi și tot atîtea fete 
în pitorescul port al Făgărașului 
și s-au prins la joc în ritmul mu
ticii. Jucau perechi, perechi cu a~ 
tîta naturalețe incit spectatorii 
i-au răsplătit cu aplauze.

Solistul Moldovan lacob a în 
cîntat cu vocea sa de tenor pe 
iubitorii de muzică populară. Du
pă „Suita de pe Făgăraș" au ur
mat două dansuri executate numai 

. de flăcăi — „Bărbuncul" și „Ra
rul' — apoi iar au apărut șase

cu 
noi

în

cu pri- 
roșu în 
pe care

primele 
după ce 

demonstrația

perechi de 
în costume

Serbarea 
tregită cu 
fotbal, viu 
stîrnit multă veselie și. 
mîncare. Copiii au avut și ei „ 
cupațiile" lor. Și cum de 
bare n~au lipsit copiii, 
au fost și produsele de 
și zaharicale, înghețata și

...Seara s-a lăsat domoală peste 
Grafit, chemîndu-i spre casele lor 
pe cei care au petrecut o după 
amiază în mijlocul naturii în tint 
și veselie, 
maistrul > 
ghe. cu 
casă se
Florian
Pastor Pavel, Gall Margareta 
minerul Daczo Francisc cu soția 
și părinții lui vestiți dintr-un sa: 
îndepărtat să sărbătorească în mij
locul familiei măreața sârbi:-a- 
a eliberării

dansatori de astă dată 
oșenești. 
cîmpenească a fost 
jocuri de volei și 

disputate, care 
poftă

Cei ce ridică 
obiective industriale

O I E
Încrederea, veselia, entuziasmul 

sînt calități specifice tineretului. 
Ele și-au găsit adevărata expre
sie în anii regimului democrat- 
popular. Alături de ceilalți oame
ni ai muncii din Uricani, tinere
tul a contribuit neobosit ca ora
șul, mina, să înflorească an de an. 
In abataje, in ateliere, în între
prinderi și magazine, tineretul a 
întimpinat cea de-a 18-a aniver
sare a eliberării patriei 
realizări însemnate.

Alături de virstnici, 
extras din subteran mii 
cărbune peste plan,
importante economii la piețul de 
cost și au trimis oțelarilor 12 va
goane de fier vechi- De asemenea, 
în oraș au amenajat parcuri, so
lare, au sădit flori. Ziua de 23 
August 1962 a. găsit Uricaniul mai 

.frumos și mai împodobit ca ori- 
icind. Dimineața, localnicii au par- 
\ticipat la mitingul și demonstrația 
de la Petroșani. După-amiază

noastre vU

tinerii 
de tone 

au realizat

au 
de

Ap fost ia datorie...
Din casele gătite de sărbătoare 

ale orașului Lupeni, grupuri, gru
puri de muncitori și gospodine au 
plecat în împrejurimile orașului să 
sărbătorească 23 August în cînt 
și veselie. Alte grupuri însă, po
trivit programului special de lu
cru întocmit de preparația Lupeni, 
au plecat la șut. Printre aceștia 
din urmă se aflau lăcătușii din 
echipele conduse de Erdosi loan. 
Doicsăr Francisc, Drotzinger An- 
drei, Dascălu Ștefan, Chertes Ari
ton, Bedean Gheorghe și altele. 
Aceste echipe au fost chemate în 
mod special la serviciu pentru a 
efectua reparații care nu pot fi 
făcute cînd instalațiile funcționea
ză. reparații de care depinde rit
micitatea producției.

Și lăcătușii, sudorii, electricie
nii s-au apucat de treabă.

Erdoși loan cu echipa sa și îm
preună cu cea a lui Duiko Ale
xandru au trecut la schimbarea 
unei conducte necesare pentru tre
cerea sitelor Zimmer N. 6—9 în 
cisternele elevatoarelor de inter
mediar. Drotzinger Andrei și Das
călu Ștefan se îndeletniceau cu 
schimbarea cupelor la elevatorul 
din corpul de legătură și la ele
vatorul de repetiții nr. 2, de la 
jgheabul III, de 10—80 milimetri.

Schimbarea benzii de sub con- 
casoarele Lupeni prin mărirea e* 
cartamentului, a benzii B de la 
încărcare, repararea benzilor me
talice, curățirea cisternelor pom
pelor de apă caldă, a canalului 
de sub spălătorie, repararea ciuru
rilor cu rezonanță W.D.G. Zim
mer. schimbarea rotoarelor la 
pompele de rccircuiație precum și 
curățirea silozurilor de la mixte, 
zețai și de la hidrocicloane și ce
lelalte lucrări prevăzute să se e- 
fecrueze prin comandă specială au 
fost făcute cu multă conștiincio
zitate.

M. M.

în
de 
au 
de 

,.O' 
la ser- 

nelipsite 
patiserie 
fructele.

lată-l printre ei pe 
miner 'Zeleneak. Gbeor- 

un grup de mineri. Spre 
îndreaptă și muncitori: 
loan și lacob Rozalia.

}i

M. MICA

buna
străzile, clubul, 
valea Balomirului, valea

cinematograful.
de Bra

zi. și împrejurimile imediate -■ 
fost animate de mulțime. Oameni; 
muncii din Uricani au organiza- 
serbări și petreceri cimpeneșt . 
Cei mai mulți au fost tineri. Prin
tre ei s-a aflat și Șerbănescu Vic
tor, Stoiculescu Constantin. Ha- - 
ciu Petru. Bădescu Nicolae. Eoa- 
che Dumitru, Matei Ioan. Bt 
Gheorghe fruntași 
care a 
bătorî.

trăit intens
in muncă, 
ziua marii

>ejca
Fie
Sâr-

s E A D A
8 seara. Sălile clubului

împodobite,

Succesele constructorilor de 
biective industriale de la 1-C.M.M. 
sînt frumoase : ei au dat în fo
losință noul funicular 10—11 de 
la mina Vulcan, stația de trans
formatoare de la Aninoasa, echi
pamentul tabloului dc distribuție 
de la puțul centru Petriia și au 
executat aproape complet lucrările 
la puțul 12 Lupeni, depozitul de 
lubrifianți. Iată citeva din, rezul
tatele pe care le raportează cu 
prilejul demonstrației.

Printre fruntașii acestui colec
tiv harnic se nuiuără lăcătușii 
Szckely Iosif, Hognean Angbcl. 
Duca loan, Oprișa Ispas. Dornic 
Ștefan, electricienii Szilagyi Io- 

Aadrei, Borotca Iul'.u, 
Manole, zidarii Tomșa 

alții.Iosif, Sarka ni Ludovic și

o-

Tinerețe, sănătate
ia acordurile marșului spor

tivilor, 
23 
te 
rau 
niti 
forță 
tÎTÎlC 
copii purtînd in 
de tenis. au 
aerele handbaliste 
can. handbalistele 
troșani, Școala 
levi Petroșani, 
tir cu are 
bal ale 
din Valea 
monst rația 
încheiată 
cicliștilor, 
te mulți.

au demonstrat 
August la Petroșani 
de sportivi Toți 

tineri riguroși, 
pătrunși de optimism,

1 dirzenie. Coloana spor- 
a fost deschisă de cițiva 

miini rachete 
urmat ti- 

din Vul- 
din Pe- 

portivă de e- 
rsgătorii de 
ipele de fot- 
ilor sportive 

cicliști. De- 
ivilor a fost >1 n

:ul. ech
asociații

Jiului.
sport

de coloana rnoto- 
Au fost mulți, foar-

L A
din 
îsi

Ora 
Vulcan, frumos 
așteptau oaspeții. Zeci de mineri, 
maiștri și ingineri au venit îm
preună cu familiile lor pentru □ 
petrece la un loc. Aici și-au dat 
întîlnire colectivele 
TTI si VIU

Puteau fi văzuți 
minerii fruntași în 
mai mult cărbune, 
unora străluceau ordine și medalii 
—• decorații primite drept răs
plată a muncii depuse. Printre a- 
ceștia se aflau șefii de brigadă 
Morar u Nicolae, Bojte Pavel, 
Gantz Ștefan, Zold Francisc și 
mulți alții. Ei au repurtat însem
nate succese în cinstea zilei de 
23 August, au extras din adîncu-

sectoarelor D

mulți dintre 
bătălia pentru 
Pe piepturile

de

♦
♦
♦

♦ 
♦
♦
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

Numai bobine de bună calitate
Muncitoarele din subsecția 

bobinaj a .Viscozei Lupeni 
și-au luat angajamentul ca în 
cinstea măreței aniversări a e- 
eliberăril patriei să dea numai 
produse de bună calitate. A 
cest lucru cere din partea 
muncitoarelor atenție la ma
șini, pricepere și stăruință1. 
Rezultatele întrecerii dovedește 
că toate muncitoarele au în
timpinat sărbătoarea eliberării 
așa cum se cuvine.

La Începutul acestei luni, 
muncitoarele brigăzii pe care 
o conduc s-au angajat să dea 
fiecare cite 1000 bobine fără 
nici un rebut. încă cu cîteva 
zile in urmă, graficul între
cerii arăta îndeplinirea anga
jamentelor. Astfel pot fi date 
ca exemplu muncitoarele Sza •

bo Aurelia, Gheorghlnă Doina, 
Bătălan Minerva și Gothard 
Paraschiva care au produs cite 
1500 bobine de bună calitate 
fără nici un rebut. Pe întrea-i 
ga brigadă am realizat In me-i 
die 1100 bobine fără rebut de 
fiecare muncitoare

Noi nu ne vom opri aici. 
Avem posibilități șl eondițil 
create să ne majorăm anga
jamentul la 1200 bobine șl a- 
cest lucru îl vom și face.

In felul acesta ne vom ex
prima recunoștința noastră 
fierbinte față de partid pen
tru tot ce ne-a dăruit, pen-3 
tru viața nouă pe care o trăim.

ALBINA IASCHIEVICJ 
șefă de brigadă 
Viscoza Lupeni

în

E. Vulcan (secția A. C.R.E.V.) un nou stator de 300, 
kilowați va fi reparat înainte de termen. IN CLIȘEU : Bobi
natorii Pietraru Constantin și Cîndea Maria, fruntași în 
trecerea socialistă, lucrînd Ia stator.

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

CLUB
tone de cărbune pes^

ceva comun : trăsăturile o- 
nou. o conștiință ridicată, 

față de muncă și față 
nouă ce o făurim. Acest 
putea citi pe fețele tu

petreceau plini de voie

ri sute 
plan.

De fiecare in parte s-ar putea 
scrie multe. Principalul este însă 
că au 
inului
dragostea 
de viața 
lucru se 
tutors

Toți
bună, discutau cu inima deschisă. 
N-a lipsit nici un pahar cu vin 
după mîncarea gustoasă. Fiecare 
colectiv și-a adus muzica lui. 
Orchestra clubului a cintat in fie
care sală cite puțin pentru a-i 
mulțumi pe toți. S-a dansat și 
s-a petrecut pină noaptea tirziu. 
Urma doar încă o zi de odihnă—

ȘT. EKART

Obiectivul principal al acti
vității lucrătorilor din comer
țul de stat este asigurarea 
unei tot mal bune aprovizio
nări a populației cu bunuri de 
larg consum. In trimestrul II 
al acestui an, numeroase uni
tăți au reușit să obțină rezul
tate meritorii.
magazinul textil nr. 2 din Pe
troșani a realizat o depășire a 
planului de desfacere de 36 la 
sută, magazinul nr. 30 Lupeni 
— 35 la sută. Realizări fru
moase au obținut și colecti-

De exemplu,

DIN CARNETUL CORESPONDENTULUI

COLOANELE TlNEREJll
*
♦
♦
♦
♦
♦

punct, așa

Ca un flu
viu cu mai 
multe brațe 
care curg toa
te către același
arăta orașul; un fluviu de 
oameni, de bucurie și încre
dere. Cînd s-a terminat mi
tingul fluviul a început din 
nou să curgă pe strada prin
cipală către tribună. Orașul 
a demonstrat! Manlfestantii 
au adus prinos de recunoș-

* tință celor căzuți în încleș-
♦

♦

♦ 
♦

♦
♦
♦
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦

♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

♦ 
♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

tarea cu moartea în lupta 
cu fiara fascistă: au defilat 
pentru ziua de azi cea vi
guroasă, pentru viata nouă 
și fericită. Și au mai demon
strat pentru ziua de mîine. 
pe care barometrul fără greș 
al vremii o anunță tot mai 
însorită. Pentru toate au de
filat. A fost o sărbătoare a 
tinereții. Cei 18 ani ai ora
șului și ai țării s-au împlinit 
cu un bilanț rodnîc si cu 
mari speranțe de viitor. 
Curgeau prin fața tribunei 
coloanele de manifestanțl, 
tineri sau bătrlni. dar cu su
fletul și gindul la fel de tt- 
năr. Era in rînduri generația 
care a Împlinit odată cu țara 
1B ani. înfloriseră pe fețe 
bujorii emoțiilor din clipele 
mari. Erai cu ei și tu Ioane, 
și tu Sașa șl tu Tvane. toți

care ați căzut la vîrsta să 
rutului dinții pentru sărbă
toarea noastră. Toți erați a- 
colo, prezenți în sufletele 
calde ale oamenilor. Zîm- 
beați cu zîmbetul lor și vă 
bucurați alături de ei, de 
tot ce e nou, de viața noas 
tră frumoasă. Prin fața tri
bunei au trecut cu mlndrîe 
harnicii mineri al exploată
rilor Văii Jiului, autorii ce
lor 70.000 tone de cărbune 
date peste plan. Au defilat 
milioanele de lei economii 
la prețul de cost care se vor 
preface în locuințe confor
tabile pentru oamenii muncii.

Erau mindrl minerii și a 
veau de ce. Ei șl-au adus 
eu prisosință contribuția la 
succesele înregistrate în cin
stea marii sărbători.

Erai și tu în rînduri Mo 
raru Valentin și tu 
Ioane, zlmbitori ea în 
grafia de la panoul de 
re al exploatării. Șl
multiplicați în sute și sute 
de exemplare de tineri la 
fel ca voi. Au trecut voioși 
prin fața tribunei construe-

Iușan 
foto 
onoa- 
erați

25,

torii, ziditorii 
celor 1224 de 
apartamente ce 
vor fi date

în folosință în cursul aces
tui an in întreaga Vale a 
Jiului. Au demonstrat har
nicii muncitori al uzinei de 
reparat utilaj minier — cei 
ce au dat zecile de tone de 
armături metalice peste plan 
în cinstea marii sărbători.

Șl tu erai acolo Toropu 
Măriucă. Iți purtai cu min- 
drie capul încadrat de coa
fura ștrengărească. Aveai de 
ce să fii mîndră ! Ești doar 
strungar fruntaș pe secție, 
iar în cinstea măreței zile 
al dat numai lucrări de bu
nă calitate, 'roată lumea 
ți-a văzut fotografia printre 
fruntași. Și în ziar ți-a vă
zut-o. Erai și tu Toderaș 
Nicolae. Nu numeri prea 
mulți ani, dar ți-aî și pus în 
slujba oamenilor spiritul tău 
creator. Te numeri printre 
inovatorii fruntași ai uzinei.

A 
cu 
șl 
A

A demonstrat orașul ! 
demonstrat împreună 
toată țara pentru prezent 
pentru viitorul luminos,
demonstrat pentru cei 18 ani 
ai săi, de 
joratului, 
reții.

sărbătoare a ma- 
sătbStoarea tine-

I. CTOCLEI
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vele magazinelor hr. 23, 
32, 68, 69,

In toate localitățile Văii 
lui au fost construite magazi
ne noi, moderne.

Munca multor lucrători din 
comerț este apreciată. Multo
ra dintre ei li s-au acordat dis
tincția de „fruntaș în comer
țul socialist" printre care sînt 
tov. Schreter Martin, Papp Iri
na, Ene Ana, Ionescu Elvira și 
alții.

Iată ce Împărtășește din ex
periența 
de el 
Martin, 
textile, 
steagul
O.C.L. Produse Industriale.

— Dacă luc/răiorii aranjeazfi 
magazinul estetic și curat, fac 
prin vitrine Sau alte mijloace 
o largă reeflamă comercială 
popularlzind sortimentele exis
tente. deservesc prompt și ci-' 
vilizat — desfacerea mărfuri
lor este asigurată. Dacă lucră
torul va ști să prezinte marfa 
solicitată, dacă va reuși să a- 
rate calitățile și utilitatea 
produsului, atunci dorința do 
cumpărare a clientului se va 
transforma în fapt.

Datorită eforturilor depuse 
de lucrătorii din cadrul O.C.L. 
Produse Industriale pe trimes
trul II planul s-a realizat în 
proporție de 123 la sută. Ca 
efect al depășirii sarcinilor d@ 
plan este șl faptul că produce 
tivitatea muncii a crescut cu 
8,9 la sută față de plan și am 
realizat economii la cheltuie
lile de circulație de 189.000 
lei, iar rentabilitatea pe în
treprindere a crescut de la 
4,53 la 4,86 neînreglstrîndu-se 
cazuri de unități nerentabile

Folosind din plin condițiile 
create și experiența d.obfndi- 
tă, muncind cu elan, vom face 
ca oamenii muncii să fie pe 
deplin mulțumiți de activita
tea

JÎU-

colectivului condus 
gestionarul Schreter 

de la magazinul nr. 2 
unitate distinsă cu 

roșu de fruntaș pe

noastră. 
DEZIDEKIU FEDER 
merceolog — O.C.L.

Produse Industriale — Petroșani



Navele sovietice „Vostok“ 
au brăzdat Cosmosul 

în seopuri pașnice
LENINGRAD 25 (Agerpres). 

ȚASS transmite :
Luind cuvîntul la 25 august, 

în cadrul celui de-al Vll-lea 
Congres al Uniunii Interna
ționale a Studenților, primul 
cosmonaut Iuri Gagarin a spus 
că „toate cele patru nave so
vietice „Vostok" au brăzdat 
Cosmosul in scopuri pașnice".

Congresul, care reprezintă 
majoritatea studenților plane
tei rioastre, exprimă năzuința 
tineretului spre pace și spre 
rezolvarea principalei sale 
sarcini — dezarmarea generală 
și totală, a declarat Gagarin.

Și eu sint student, a spus 
el, studiez la Academia Mili
tară. In secolul nostru omul 
trebuie să-și însușească multe 
cunoștințe. Vă urez să învă- 
țațî bine: cunoștințele voas
tre sint necesare pentru dez
voltarea tehnicii, culturii, pen
tru îmbunătățirea, orînduirii 
sociale a țărilor voastre.

_=0=_

S.U.A. continuă seria 
experienfetor nucleare
WASHINGTON 25 (Agerpres). 
Comisia pentru energia a- 

tomică a S.U.A. a anunțat că 
la 24 august pe poligonul ex
perimental din deșertul Ne
vada au fost efectuate două 
noi explozii nucleare subte
rane.

După cum anunță agenția 
France Presse, acestea sînt a 
48-a și respectiv a 49-a explo
zie nucleară americană’ efec
tuate în statul Nevada din 
actuala serie de experiențe 
nucleare americane.

-----......—_•»—~ ---- ---
Tristul bilanț al cutremurului de pămînt 

din Italia
ROMA 25 (Agerpres).
17 morți și 20.000 de per

soane rămase* fără adăpost, 
acesta este bilanțul puterni
cului cutremur de pămînt ca
re a avut loc la 21 august în 
sudul Italiei.

Colonia britanică Trinidad 
va fi declarată stat independent •

PORT OF SPAIN 25 (A- 
gerpies).

La 31 august colonia bri
tanică Trinidad va fi decla
rată stat independent. După 
cum informează agenția 
France Presse, ceremonia de
clarării independenței va a- 
vea loc în capitala noului 
stat Port of Spain după care 
se vor desfășura festivități 
ce vor dura 5 zile. Trinidadul 
este al doilea teritoriu din 
Antilele britanice, după Ja
maica, care își dcibîn dește 
independența.

☆
Descoperită de către Cris- 

tofor Columb în anul 1498, 
insula Trinidad a trecut în 
mod succesiv în stăpînirea 
Spaniei, Franței și Marii 
Britanii, cunoscînd din plin 
urmările „civilizatoare" ale 
colonialiștilor europeni.

Situată în arhipelagul An
tilele Mici, Trinidad are o

închiderea lucrărilor Congresului al Vl-lea 
al împuternicitiior cooperației de consum 

L S. S.din U.
MOSCOVA 25 (Agerpres).
La 25 august a avut loc șe

dința de închidere a Congre
sului al Vl-lea al împuterni- 
ciților cooperației de consum 
din U.R.S.S.

Președinte al conducerii U- 
niunii centrale a cooperativelor 
de consum din U.R.S.S. a fost 
ales Alexandr Klimov, iar pre
ședinte ăl Comisiei de revizie 
— Nikolai Sidorov.

Congresul a adoptat în u- 
nanimitate o hotărîre pe mar
ginea raportului de activitate 
al conducerii Uniunii centrale 
a cooperativelor de consum și 
cu privire la sarcinile coope
rației de consum pentru înde
plinirea hotărîrilor Congresu
lui al xxn-lea al P.C.U.S., 
precum și o hotărîre cu pri
vire la modificarea șl com
pletarea statutelor organizații
lor cooperației de consum.

Delegații au adoptat o scri
soare adresată Comitetului 
Central al P.C.U.S. și Consi-

........  ......-=« e ------------------Se înrăutățește situația oamenilor muncii din Argentina
BUENOS AIRES 25 (Ager

pres).
Peste 45.000 de funcționari 

de la serviciile de poștă și te
lecomunicații din Argentina 
au declarat grevă la 24 au
gust pe termen nelimitat ce- 
rînd plata imediată a salarii
lor pe luna iulie și protestind 
împotriva hotărîrii guvernului 
de a efectua plățile prin in - 
termediul unor „bonuri". Du
pă cum transmite agenția 
France Presse ca urmare a 
grevei 40.000 de telegrame și 
mii de saci cu corespondentă 
nu mai pot ajunge la desti
natarii lor.

Greva declanșată la 24 au
gust este o urmare a agravă - 
rii în continuare a situației 
economice ă Argentinei. Lu
ind cuvîntul la posturile de 
radio și televiziune, ministrul

Agenția D.P.A. relatează că 
în urma acestui cutremur nu
meroase localități din sudul 
Italiei au rămas izolate ca 
urmare a prăbușirilor de te
ren.

Pagubele sint evaluate la 
mai multe miliarde de lire.

suprafață de aproximativ J 
4.828 kmp. și o populație de J 
peste 800.000 de locuitori, • 
în majoritate negri, mulatri X 
și indieni. Bogățiile de pe- X 
trol ale insulei (după Cana- ♦ 
da Trinidad este a doua ♦ 
producătoare de petrol din X 
cadrul Commonwealthului) ♦ 
au atras monopolurile en- ♦ 
gleze și americane. Societă- ♦ 
țile „Dominion Oii", filiala X 
trustului american '„Standard J 
Oil of California" și „Texas • 
Oil" care a reușit să cum- ♦ 
pere acțiunile societății en- X 
gleze „Trinidad Oil Com- J 
pany", posedă vaste tere- J 
nuri petrolifere exploatînd ♦ 
resursele naturale ale țării X 
și storcind profituri fabu ♦ 
loase. ♦

Ca urmare a luptei de e- ♦ 
liberare dusă de populația * 
insulei guvernul britanic a ♦ 
fost obligat să acorde inde- ♦ 
pendența insulei Trinida^ « 

liului de Miniștri al U.R.S.S. 
In scrisoare se spune, printre 
altele, că cooperatorii sovie
tici vor lărgi și pe viitor le
găturile de afaceri și de prie
tenie cu cooperatorii din alte 
țări, vor dezvolta cu ei un co
merț reciproc avantajos, vor 
lua parte activă la lupta pen
tru pace, democrație și pro
gres.

Delegații la congres au a- 
doptat, de asemenea, un apel 
către cooperatorii din întrea
ga lume.

-=e=- #
Un nou act agresiv 

comis împotriva Cubei
HAVANA 25 (Agerpres).
In noaptea de 24 spre 25 

august împotriva Cubei a fost 
comis un nou act agresiv. La 
adăpostul întunericului, două 
nave s-au apropiat de țărmu
rile Republicii Cuba și au des
chis foc asupra Havanei.

argentinian al economiei, Al 
varo Alsogaray a atras aten
ția asupra pregătirilor coman
danților militari în vederea 
unei lovituri de stat și a de
clarat că rebeliunea recentă a 
generalului Federico Toranzo 
Montero a costat Argentina 
210 milioane de dolari prin 
reducerea comerțului exterior. 
In același timp la Buenos Ai
res S-a anunțat că deficitul 
bugetar al Argentinei pe prl ■ 
mele opt luni ale anului fis
cal : noiembrie 1961 — octom
brie 1962 s-a ridicat la 
37.701.000.000 pesos.

Răspunzînd guvernului de a 
ieși din criza economică pe 
calea aruncării unor noi po
veri pe umerii oamenilor mun
cii, Confederația muncii din 
Argentina a dat publicității o 
declarație în care arată că 
muncitorii argentinieni sint 
gata să declare imediat grevă 
generală dacă guvernul nu va 
lua măsuri pentru a plăti sa
lariile restante, a asigura lo
curi de muncă șomerilor și a 
pune capăt creșterii prețuri
lor.

0. A. S.-iștii au săvîrșit 
un nou act terorist

PARIS 25 (Aperpres).
In noaptea de 23 spre 24 

august O.A.S.-iștii au săvîrșit 
un nou act terorist. Ei au fă
cut să explodeze o bombă în 
clădirea organizației locale a 
Partidului Comunist Francez 
din orașul Nantes. După cum 
anunță agenția France Presse, 
explozia a provocat „distru
geri serioase". Nu s-au înre
gistrat victime omenești.

------- — a-r

Deplasări
peste teritoriul

BERLINUL OCCIDENTAL 25 
(Agerpres).

Comandamentul militar a- 
merican a procedat la o nouă 
deplasare demonstrativă a tru
pelor sale din Germania occi
dentală în Berlinul occidental 
și viceversa pe autostrăzi si
tuate pe teritoriul R. D. Ger
mane.

In Berlinul occidental au 
fost transportați cu 100 de au
tocamioane militare o parte 
din soldații grupului 2 de lup
tă ăl regimentului 6 ameri- 

I can; în direcție inversă, la 
i manevre în Germania occi-

Dedaialia Pailiditlui (OMisl Sin Spania 
în legătură tii evenimenteie din biruia

PARIS 25 (Agerpres).
Comitetul Executiv al Parti

dului Comunist din Spania a 
dat publicității o declarație 
referitoare la evenimentele din 
Asturia în care a chemat toa
te forțele democratice și anti
fasciste să-și unească și să-și 
coordoneze eforturile in lupta 
împotriva dictaturii.

„Provocarea' autorităților 
franchiste care au declarat 
lock-out în întreprinderile ai 
căror muncitori au declarat 
grevă în sprijinul revendică
rilor lor economice, se spune 
în declarație, a stîrnit o in
dignare profundă în întregul 
bazin carbonifer al Asturiei și 
a constituit semnalul grevelor 
de solidaritate la care parti 
cipă deja mii de mineri".

NEW YORK. In seara de 24 
august U Thant, secretarul ge
neral provizoriu al O.N.U., a 
părăsit New Yorkul plecînd 
la Moscova. La invitația Uniu
nii sovietice, U Thant va vi
zita Uniunea Sovietică. După 
vizita în U.R.S..S, secretarul 
general provizoriu al O.N.U. 
va vizita Polonia, Cehoslova
cia, Austria.

WASHINGTON. Departamen
tul finanțelor S.U.A. a dat 
publicității un raport în care 
arată că datoria publică a 
Statelor Unite a atins pentru 
prima dată în istoria acestei 
țări suma de 300 miliarde do
lari

BERLINUL OCCIDENTAL. In 
noaptea de 22 spre 23 august 
huligani din Berlinul occiden
tal au săvîrșit încă o agresiu
ne banditească asupra trenu
lui căii ferate urbane, care se 
află sub administrația R.D.G. 
După cum reiese din relată
rile ziarelor vest-berlineze, în 
apropierea stației Tegel, huli
ganii au aruncat cu pietre în 
tren.

PARIS. Statele Unite inten
ționează să prelungească ter
menul de valabilitate a trata 
tului dintre S.U.A. și Portu
galia care permite folosirea 
insulelor Azore drept bază mi
litară americană. Acest tratat 
urmează să expire în decem
brie a. c.

ROMA. După cum anunță 
corespondentul din Roma al 
agenției France Prese, la 23 
august, 4.000 'de muncitori de 
la întreprinderile de construc 
ții din Bari ău declarat o gre 
vă de protest de 48 de ore îm
potriva refuzului cercurilor 
patronale de a lua în conside
rare reînnoirea contractelor de 
muncă.

MrrT.-.a=-----------

demonstrative de trupe americane
R. D. Germane

dentală a fost deplasată cu 
108 autocamioane militare o 
parte din grupul 3 de luptă 
american.

Asemenea deplasări demon
strative de trupe americane 
peste teritoriul R. D. Germane 
au fost inițiate acum un an 
de comandamentul militar a- 
merican. Scopul lor a fost de 
a ațîța psihoza războiului, ca 
răspuns la adoptarea de că
tre guvernul R. D. Germane 
în august anul trecut a măsu
rilor de apărare în vederea a- 
sigurării securității oamenilor 
muncii din R. D. Germană.

Partidul comunist adresează 
oamenilor muncii din orașele 
și satele întregii Spânii che
marea de a urmări cu atenție 
evoluția evenimentelor din As
turia și de a fi gata să-și ma
nifeste solidaritate și să acor
de ajutor eroicilor mineri.

Oamenii muncii din întrea
ga Spanie vor demonstra că 
nu intenționează să rabde să 
fie tratați ca pariă; care nu 
au nici drepturi, nici demni
tate.

Evenimentele care au loc în 
prezent în Asturia, se spune în 
încheierea declarației, confirmă 
că grevele din aprilie și mai 
au fost prima mare bătălie 
din lupta care va înceta nu
mai odată cu prăbușirea dic
taturii.

GUAYAQUIL. De trei zile 
continuă la Guayaquil greva 
generală a funcționarilor ban
cari care protestează împotri
va închiderii băncilor particu
lare și concedierilor masive 
Greviștii cer anularea acestei 
hotărîri și reprimirea la lucru 
a tuturor celor concediați.

BONN. In anul 1961 în R.F.G. 
s-au comis pește două mili
oane de infracțiuni. Datele 
statistice publicate la Bonn 
includ și Berlinul occidental. 
Aproape jumătate din aceste 
delicte au fost comise în ma
rile orașe.

Cel mai numeros grup <Je 
delicvenți 11 formează tinere
tul în vîrstă de 18—21 de ani. 
precum și tinerii între 14—18 
ani.

PROGRAM DE RADIO
27 august

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică de es
tradă, 9,00 Tinerețea ne e dra
gă, 10,08 Cîntă corul de copii 
al Radioteleviziunii, 11,03 Mu
zică din opere, 12,00 Soliști și 
formații de muzică ușoară. 
13,10 Concert distractiv, 14,30 
Muzică populară din țări so
cialiste, 15,05 Cîntă Margareta 
Pîslaru și Jean Păunescu, 16,15 
Vorbește Moscova ! 17,30 Prie
tena noastră cartea, 18,30 Pa
gini orchestrale din muzica 
de operetă, 19,00 Almanah ști
ințific, 19,40 Muzică ușoară 
sovietică, 21,15 Tribuna Radio, 
21,25 Din folclorul popoarelor. 
PROGRAMUL II. 12,15 Muzică 
din balete, 13,22 Concert de 
muzică ușoară, 14,03 Muzică 
din opere, 14,30 Călătorie mu
zicală, 15,30 Muzică populara 
romînească, 16,30 Program de 
uverturi la opere, 17,00 Muzi
că ușoară de Teodor Sibicea- 
nu și Richard Stein, 18,05 Mu
zică simfonică cerută de as
cultători, 19,00 Noi înregistrări 
primite din partea Radiotele- 
viziunii Sovietice, 21,30 Me
dalion : William Shakespeare. 
22,00 Mari cîntăreți de operă : 
tenorul Franco Corelli.
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CINEMATOGRAFE
27 august

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Pirații aerului; AL. 
SAHIA: Cînd vine dragostea; 
PETRILA: După doi iepuri; 
ANINOASA : Procesul maimu
țelor; VULCAN: Academicia
nul din Ascăria; BĂRBĂTENI S 
Dragostea si pilotul secund; 
URICANI: M-am săturat de 

I căsnicie.
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