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trasatede partid

Spre cocserii — 
mai mult cărbune

Cu bucurie au luat cunoștință 
minerii de sarcinile ce le revin 
pentru 1960, primul an al pla
nului șesenal. La minele care ex
trag cărbune special pentru cocs 
întrecerea socialistă are acum 
un obiectiv important: asigura
rea cantității de cărbune de care 
au nevoie cocsarii. In primele 7 
zile din iulie, spre cocsarii de la 
Hunedoara au fost trimise peste 
cantitatea planificată 400 tone de 
cărbune cocsificabil. La extrage
rea acestor 400 tone minerii de 
la Uricani au contribuit cu peste 
260 tone de cărbune. Dintre sec
toarele miniere care dau cărbune 
cocsificabil, cea mai mare canti
tate au furnizat-o în contul pla
nului frontaliștii sectorului II 
Lupeni, urmați apoi de ortacii 
lor de la sectorul I Uricani, sec
torul III Lupeni, II Vulcan. La 
cele trei mine productivitatea ob
ținută în această lună depășește

In lupta pentru îndeplinirea } 
sarcinilor de plan ale primului , 
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sigurarea noilor locuri de mun- i 
că, în creșterea nivelului pro- j 
tecției, muncii. Mai jos redăm Î 
cîteva aspecte semnificative, j

★ ir

an din șesenal, colectivele mi
niere din Valea Jiului înscriu 
noi succese în producție, în a-

cu mult sarcinile de plan. La 
Vulcan și Lupeni, de pildă, în 
ultimele zile productivitatea’ me
die pe mină s-a menținut în ju
rul la o tonă pe post, iar Ia U- 
ricani la peste 1,200 tone pe post

Planul la pregătiri 
a fost depășit

După ce și-au terminat calcu
lele lor, normatorii au raportat 
că planul de săpări pe luna iu
nie a fost simțitor întrecut. De 
relevat succesul 
nerii Lupeniului 
în luna trecută

obținut de mi- 
care au
407 m. galerie

excavat

• Minerii Căpățină Nicolae, j 
Z Petrache Gheorghe, Bălunceag j 
J Grigore, Berc ea Gheorghe și *
* Apostol Petru din dișeul nos- î 
î tru fac parte din brigada de * 
j frontaliști condusă de Spînu • 
J Petru de la sectorul 111 al mi- î 
j nei Lupeni. In luna aceasta I
• brigada și-a depășit cu peste J
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80 tone sarcina de plan, obți- * 
nînd în medie pe zi un randa- * 
menit de peste 5 tone. In fron- J 
talul lui Spînu Petru se scoate * 
zilnic cel puțin o fîșie de căr- ♦ 
bune. Brigada luptă pentru a* 
cuceri titlul de cea mai bună î 
brigadă de frontaliști de la j 
mina Lupeni. *

Succesele unui mic 
colectiv

Muncitorii atelierului de prefa
bricate de beton de la Cimpa spo
resc continuu producția de bol- 
țari. In numai o săptămînă de 
muncă din iulie, ei au furnizat 
34 m.c. de bolțari peste sarcinile 
de plan și o mare canitate de ba. 
last, piatră concasată și nisip ne
cesare lucrărilor de betonare de 
la minele Lonea I, II și Jieț. Bri
găzile de betoniști conduse de 
tov. Hainer Ioan și Pășcăniuc Gh. 
toarnă zilnic 900—1000 bucăți de 
bolțari, întrecîndu-și cu mult 
sarcinile de plan.

Pentru a spori și mai mult pro
ducția de betonite în timpul luni
lor de vară, muncitorii acestor 
brigăzi construiesc în prezent îrr 
afara orelor de lucru, un șopron 
spațios pentru uscarea în aer li- 

t her a bolțarilor.

peste prevederile de plan. La a- 
ceastă depășire au contribuit cel 
mai mult brigăzile conduse de 
Lorke Mihai, Spătaru Gheorghe, 
Letfalvi Mihai, Bloss Eugen, 
Muszta Alexandru, Sălăjan1 Dă- 
nilă de la lucrările de pregătiri 
în cărbune din sectoarele IV B, 
II, I B, sectoare care și-au în
trecut planul de pregătiri cu 
49,8—134,5 m. datorită avansări
lor obținute de aceste brigăzi și 
de celelalte din cadrul lor. In 
luna trecută și-au întrecut pla
nul la lucrările de pregătire în 
cărbune și steril și colectivele 
sectoarelor II și III Vulcan, I 
Uricani, I Aninoasa, I Petrila, 
IV Lonea etc. unde sarcinile 
fost depășite cu 36,0—167,5 
galerie.

au
m.

Preocupare pentru 
protecția muncii

Pentru asigurarea ventilației, 
procurarea echipamentului de 
protecție și aplicarea altor mă
suri de tehnica securității, la mi
na Lonea s-au cheltuit în primul 
trimestru peste 700.000 lei. Re
cent, pentru combaterea prafului 
silicogen la locurile de muncă 
din înaintări, s-au adus la Lonea 
3 aparate „Nemcsek“ din seria 
de aparate de acest gen cu care 
în scurt timp vor fi dotate toate 
locurile de muncă de la piatră. 
Prezentarea în fața a numeroși 
ingineri, tehnicieni și brigadieri 
a felului cura funcționează apa
ratele „Nemcsek“ și foloasele 
lor, s-a bucurat de mult succes. 
Cu toții au fost de acord să ex
perimenteze și să 
parat sau măsură 
bui; la continua 
protecției muncii

aplice orice a- 
care va contri- 
îmbunătățire a 
lor.

GH. ÛUMITRESCU

Pentru faptul că extraige căr bune și de bună calitate
brigada condusă de tov. Gagyi Ioan se bucură de aprecierea tu
turor minerilor din sectorul i al minei Vulcan. In zilele care au 
trecut din luna iulie minerii din această brigadă au lucrat cu 
randamente mai mari cu 0,300— 0,800 tone de cărbune decît cele 
planificate. IN CLIȘEU: Gata de a intra în șut, minerul șef de 
schimb Nicoară Alexandra (cel din dreapta) stă de vorbă cu or
tacii săi Gabor Vasile, Anastase Petru și Talpoș Gheorghe.

-----------------O----------------

Nuna le niiiii la panii — la aivoiol saniailoi 
pa» it [oameni al lll-laa al P.». 8

Zi de zl rîndurile partidului 
nostru se întăresc, cei mai buni, 
mai înaintați oameni ai muncii 
cer să fie primiți în partid. Mun
ca de primire in partid este una 
din sarcinile primordiale ale tu
turor organizațiilor de partid.

In Raportul prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Congresul al III-lea,al P.M.R. se 
arată că în munca de primire în 
partid accentul principal trebuie 
pus pe calitățile politico-morale 
și profesionale ale celor ce soli 
cită primirea în partid, acordîn- 
du-se calitatea de membru de 
partid numai celor mai buni din 
tre cei mai buni oameni ai mun
cii

Organizațiile de partid din ra
ionul nostru au desfășurat o acti
vitate rodnică în direcția întări
rii rîndurilor lor prin primirea de 
candidați și noi membri de partid

Sa gospodărim mai bine localifâfile noastre
Ce mic era Lupeniul cu cîțiVa 

ani în urmă. Orașul se întindea 
pe un teritoriu redus — cartie
rele Lopștein Ia răsărit, Braia 
la apus, Brazilia la sud și Ilea
na la nord — constituiau hota
rele Lupeniului.

A trecut numai un deceniu de 
cînd la Lupeni au venit construc
torii și au deschis primele șan
tiere. Dar cît de mult s-a mărit 
în acești ani orașul. In primul 
rînd ca teritoriu. La răsărit, el 
este mărginit acum de noul car
tier Sohodol al energeticienilor 
din Paroșeni, la apus se întinde 
mult pe Valea Jiului în sus cu- 
prinzînd cartierele noi Viscoza și 
întreg Bărbăteniul, la sud hotar 
îi sînt complexul de clădiri ale 
școlii profesionale și cartierul de 
case individuale construite cu 
împrumuturi acordate de stat. 
Și cîte obiective noi cuprinde în 
prezent Lupeniul: cca. 30 de blo
curi noi cu peste 600 aparta
mente, peste 50 case în șir cu 
aproape 1000 de locuințe, școala 
profesională, fabrica de pîine, 
fabrica de gheață și frigoriferul, 
restaurant, cinematograf, maga
zine, piață, farmacii, străzi as
faltate și pavate etc.

S-au dezvdltat în anii puterii 
populare și celelalte centre mun
citorești din raionul nostru : Vul
can, Petrila, Uricani, Petroșani, 
Lonea etc. Peste tot ș-a construit 
mult: cartiere întregi de blocuri, 
cluburi, cinematografe, piețe și 
multe alte asemenea, lucrări ca-

re au mărit mult suprafața o- 
rașelor, au dus la creșterea popu
lației.

Transformările importante care 
au avut loc în viața localități
lor noastre ridică problema : cum 
sînt gospodărite aceste locali
tăți, cum se asigură un confort 
tot mai mare oamenilor muncii 
pentru a le face viața mai fru
moasă și timpul liber mai plăcut ?

In vederea unei cît mai bune 
gospodăriri a localităților noas
tre s-au făcut multe lucruri bu
ne în fiecare așezare. Dar, s-ar 
fi putut face și mai mult dacă 
gospodarii localităților noastre 
n-ar fi întîlnit unele piedici se
rioase... din pa-rtea constructori
lor. Să luăm ca exemplu chiar 
Lupeniul. S-a construit cartierul 
nou Viscoza I. Ultimele blocuri 
s-au dat în folosință cu 3—4 ani 
în urmă. Dar, aceste blocuri nu 
sînt tencuite exterior (și nici a- 
nul acesta nu se lucrează la ele), 
rețeaua electrică este vraiște,, in
cintele interioare sînt pline de 
rămășițe de pămînt, zeci și zeci 
de metri cubi de pietroaie, blo
curi de beton stau împrăștiate 
care încotro, un dig de sprijin 
șță neterminat tocmai de anul 
trecut; în cartierul Braia — 5 
blocuri netencuite — interiorul 
incintei plin de rămășițe diferite 
lăsate de constructori. Nicăieri 
în aceste cartiere noi încă nu s-au 
amenajat spații verzi, ronduri etc. 
Omul iese afară din casă și ori 
se așează pe un bolovan ca să

privească zidurile netencuite, ori 
își ia picioarele la spinare și 
merge tocmai în parcul din cen
trul orașului ca să vadă o Boa
re, un arbust, să poată ședea pe " 
o bancă.

Dar parcă numai la Lupeni au 
lăsat 
așa ? 
toate

Și 
bine 
noastre dacă de la bun început- 
chiar cartierele cele mai noi, ca
re ar trebui să fie exemplu, sînt 
într-o- asemenea stare? Această 
situație se datorește însă și u- 
nor președinți de sfaturi popu
lare care văd că localitatea lor 
nu-î bine gospodărită, văd ce de
zordine lasă constructorii dar se 
mulțumesc numai să clatine din 
cap, să ridice din umeri. Oare 
tovarășii din Comitetul executiv 
al Sfatului popular al orașufui 
Lupeni nu au văzut în ce stare 
sînt lăsate de constructori car
tierele noi ? Au văzut! Au luat 
la rost pe vinovați ? Nu ! Oare cu
noaște 
lucrări 
tite și

La 
Gheorghe, președintele comitetu
lui executiv 
orășenesc a 
blocurile de

constructorii noile cartiere 
Au făcut așa în aproape 
localitățile.
atunci cum ar putea să fie 

gospodărite localitățile

tov. președinte că aceste 
neexecutate sînt deja plă- 
încasate de constructori ?
Petroșani, tov. Cos-ma

al sfatului popular 
vizitat de multe ori 
la Livezeni, a văzui'

MIHAI ȘTEFAN

(Continuare In pag. 3-a)

■
și îmbunătățirea compoziției so. 
riale. In cursul anului 1960 au 
fost primiți în partid sute de 
muncitori înaintați, conștienți, 
fruntași în producție, luptători ac
tivi pentru traducerea în viață a 
politicii partidului, oameni care 
se bucură de prestigiu în mijlocul 
maselor.

Numai în orașul Petrila anul 
acesta au fost primiți 160 candi
dați de partid și numeroși mem
bri de partid. La obținerea impor
tantelor succese în domeniul mun
cii de primire în partid, a contri
buit în mod hotărîtor activitatea 
politică și organizatorică desfă
șurată de organizațiile de partid.

Organizații de bază ca cele din 
sectoarele 2, 4, 8 ale minei Pe- 
trila, de la preparația Petrila. nr. 
2 de Ia mina Lupeni, nr. 1 de la 
mina Aninoasa, de la șantierul de 
construcții din Petroșani și multe 
altele, s-au preocupat și se preo
cupă cu simț de răspundere de 
primit ea în partid.

S-a îmbunătățit mult munca cu 
activul fără de partid. Acesta a 
fost lărgit, se dă atenția cuveni
tă antrenării lui la îndeplinirea 
sarcinilor ce stau în fața organi
zațiilor de bază de partid. In mul
te organizații de bază se obișnu
iește ca celor mai buni comuniș'i 
să li se dea sarcina 'de a se pre
ocupa de 1—2 tovarăși din acti
vul fără de partid în vederea a- 
jutorării lor în ridicarea nivelu
lui politic și pentru ducerea la 
îndeplinire a diferitelor sarcini 

' ce Ie sînt încredințate.
Un rezultat al îmbunătățirii 

muncii cu activul fără de partid 
e faptul că cea mai mare parte 
a candidaților provine din rîndu
rile activului fără de partid.

A crescut și grija pentru cali
tatea celor primiți în partid. Din 
rîndurile candidaților și noilor 
membri de partid fac parte frun
tași în producție, ca tov. Enache 
Ghiriță de la mina Petrila, Por* 
pală Dumitru de la mina Aninoa- 
sa, Muszta Alexandru de la mina 
Lupeni și mulți alții.

O exigență sporită față de ca
litatea celor care cer primirea în 
partid se manifestă jși prin grija 
pe care o au organizațiile de bază 
față de educarea candidaților în 
perioada stagiului. Atunci cînd se 
constată că tțn candidat nu s-a 
pregătit suficient în vederea pri
mirii lui în rîndurile membrilor 
de partid adunarea generală a 
organizației de bază îi prelungeș
te stagiul de candidatură. Recent

P. UNGUR

(Continuare in pag. 3-a)



STEAGUE ROȘU

Debut și prima ictorie
*« sfîrșise ultimul antrena

ment. Fădnd cerc în jurul an
trenorului lor. tinerele din echipa 
de volei a Asociației Voința Pe
troșani, discutau pînă în cele 
mai mici amănunte ceea ce le-a 
rămas de făcut pentru ziua ur
mătoare : ziua dndi la Deva în
cepeau întrecerile în cadrul Vo- 
ințtedei. Nu se simțeau obosite 
deși zi de zi pe parcursul unei 
săptămîni întregi, în timpul lor 
liber, s-au antrenat sîrguincio» 
Erau în schimb copleșite de e> 
moții. Și aveau dreptate. Tînăra 
formație participa pentru prima 
dată la o întrecere atît de impor* 
tantă. Nu-și cunoșteau viitoarele 
adversare și, de ce n-am spune-o, 
echipa mai avea multe probleme 
privind pregătirea tehnică și fi
zică de pus la punct.

Ceasul întrecerilor 
ușă. Echipa feminină 
Voința din Petroșani 
tat la „startul" de la 
sîmbătă și duminică 
șurat întrecerile din 
ințiadei la volei băieți și fete.

La aceste întreceri au mai parti
cipat din raionul nostru și două 
echipe de băieți (din Lupeni și 
Petroșani).

Debutul echipei feminine de 
volei Voința a însemnat și pri
ma victorie. Intîlnind în finală 
echipa fetelor din Hunedoara, pe- 
troșănencele au cîștigat cu sco
rul de 2—0 (15—1, 15—3) obți- 
nînd astfel și dreptul de a parti
cipa la faza de zonă.

Ce a însemnat victoria pentru 
echipă ? Greu de redat în cuvin
te. Stăpînite de o mare bucurie, 
oomponentele echipei și-au de

clarat hotărîrea de a se pregăti 
în viitor cu și mai multă perse
verență pentru ca și la viitoarele 
întreceri să continue șirul suc
ceselor începute la Deva.

Din echipa învingătoare au fă
cut parte: Baban Ioana, Costoiu 
Elena, Teodorescu Elena, Garaia- 
cu Maria, Melac Sofia. Gerstem- 
brein Margareta.

La băieți locul I a fost cuce
rit de sportivii hunedoreni, echi
pele noastre ocupînd 
peni IV și Petroșani

locurile Lu- 
locul V.

*

Foto-text C. MORARU

Activitatea Asociației sportive Minerul

a bătut la 
de volei 

s-a prezen 
Deva unde 
s-au df'-fă 
cadrul Vo-

POPICE
Faza raionali a campionatului 

republican individual
Pe arena de popice Minerul din 

Lupeni s-a desfășurat duminică 
faza raională a campionatului re
publican individual de popice. 
Conform regulamentului, la a 
ceasta întrecere au participat 
campionii tuturor asociațiilor 
sportive din Valea Jiului. Men
ționăm că de la competiție au 
lipsit nejustificat campionii aso- 
ciațiilor Minerul Vulcan. Cons. 
tractorul Lupeni și campioana de 
la Viscoza Lupeni.

Rezultatele obținute 
sul de duminică sînt 
le: locul I — Gagyi

O

antrenament

CLIȘEU : 
de la ultl-

înaintea de p asă.
rii la Deva.

Tuturor iubitorilor de sport din 
Valea Jiului le este cunoscut fap
tul că Asociația sportivă Minerul 
din Lupeni a depus și depune o 
activitate sportivă destul de 'rod
nică. Cele 14 secții pe ramuri de 
sport, au la activul lor o serie 
de rezultate bune, obținute în 
diferite întreceri pe plan local, 
raional, regional sau chiar repu
blican.

Spartachiadele de vară 
iarnă au atras pe terenurile de 
sport sute și mii de sportivi ai 
acestei asociații fapt pentru care 
Minerul Lupeni, a ocupat de mai 
multe ori locul I pe raion în mo
bilizarea cea mai bună, precum 
și pentru obținerea celor mai 
multe locuri I în întrecerile spor
tive.

De pildă, secția de tenis de 
cîmp — cea mai tînără 
în prezent o activitate 
Pe cele trei terenuri de 
fiecare zi, zeci de copii 
tse antrenează sub conducerea an
trenorului Petru Alexandru. Tot 
aici funcționează și un centru de 
antrenament pentru copii înfiin
țat de federația de specialitate, 
care funcționează pe perioada de 
vară. In acest centru învață spor
tul cu racheta zeci de copii, fiii 
salariaților minei Lupeni. In a- 
ceastă direcție un merit îl are și 
conducerea secției de tenis din 
cadrul asociației care controlea
ză în permanență și îndrumă ac
tivitatea de tenis.

La fel de organizat își desfă
șoară activitatea și secțiile de po
pice, fotbal, rugbi etc. Acestea, 
datorită conducerilor formate din 
oameni competenți și cu dragoste 
față de sportul respectiv au în-

și de

— duce 
rodnică, 
tenis, în 
și tineri

4

ta concur 
următoare 
Alexandru 

(Voința Petroșani); locul II — 
Bălărie Dumitru (Parîngul Lo
nea); locul III — Laszlo Ștefan 
.(Minerul Lupeni); locul IV Tîp- 
țer Ștefan (G. S. Jiul Petroșani); 
locul V— Florea Vasile 
Lupeni).

La fete s-a prezentat 
ră concurentă de la G.

(Vlscoza

o singu- 
S. Jiul.

Elevi fruntași la învățătură și sport 
trimiși în tabere

Din inițiativa Ministerului In- 
vățămîntului și Culhirii, și în a- 
cest an au fost organizate în di
ferite localități, tabere sportive 
de specializare pentru elevii frun
tași la învățătură și sport

De la Școala medie mixtă din 
Petroșani au fost selecționați 
pentru tabăra de handbal. 9 elevi 
fruntași la învățătură. Selecțio
narea lor s-a făcut și în urma 
rezultatelor bune obținute la 
handbal de către echipele de e

de specializare
levi din Petroșani. Pînă la 1 
gust elevele Rădulescu Sanda. 
Ogneanu Viorica. Vîrlan Gabrle- 
la. Duncea Lia și Andreescu Ma
ria se vor antrena în tabăra 
de la Bistrița. In același timp, 
elevii Drig Horia, Petreanu 
Comei, Stere loan și Crețu Ioan 
sr vor specializa în această ra ■ 
mură de sport la tabăra de la 
Oradea. Aceasta constituie pen 
tru elevi un bun stimulent de b 
îmbina munca la învățătură cu 
rezultatele în sport.

au-

Echipa Uniunii Sovietice 
a cîștigat Cupa Europei 

la fotbal
După ce miercuri 

i de fotbal 
a întrecut 

tativa R. Cehoslovace cu 
«a a întîlnlt duminică in 
la Paris în nocturnă echipa Iu- 1 
goslaviei care învinsese Franța ♦ 
cu 5—4.

La capătul celor 90 de ml- r 
» nute de joc din întîlnirea Uniu- 4 
’ nea Sovietică—Iugoslavia, sco- t 
? rul era de 1—1. Conform regu- ?

f 
I ♦ 
t ♦ 
t

ț 11a echipa
J Sovietice
t
Í 
r
♦ 
î

i

li rsl- 
a Uniunii 
reprezenu 1

2-0. i 
finală <

lamentului întîlnirea s-a pre- I 
lungit cu 30 de minute in care ț 
echipa Uniunii Sovietice » reu- 4 
sit să cîștige cu 2—1.

Pentru locurile 3 și 
hoslovacia a întrecut 
cu 2—0.

4, Ce 
Franța
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4
4
4
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Folosind experiența fazei pe localități a concursului 
cultural-sportiv -
Cu două săptămîni în urmă, 

în toate localitățile Văii Jiului 
s-au desfășurat manifestările din 
cadrul 
tiv — 
formă 
artiști 
niS'a'tă 
de C.C. al U.T.M. a dovedit posi
bilitățile reale de desfășurare a 
unor întreceri de înalt nivel, ară- 
tînd superioritatea noii forme de 
organizare a acestor întreceri, fa
ță de cele anterioare.

La prima fază a concursului, 
desfășurată in cadrul întreprin
derilor și instituțiilor au fost an
trenați sute de tineri și tinere din 
cere au fost selecționați cei mai 
tuni. Acest lucru a făcut posibil 
ra în etapa a doua — pe locali
tăți — desfășurată la 26 iunie — 
să participe 16 brigăzi artistice 
de agitație, 8 coruri, 18 echipe de 
dansuri, 6 fanfare, precum și nu
meroși soliști vocali și instru
mentiști. numărul artiștilor ama
tori care s-au perindat pe scene 
ridieîndu-se la peste 1.200. La în
trecerile sportive din cadrul ace 
lulași concurs au luat parte peste 
50 de formații totalizînd un nu
măr de 7.100 tineri sportivi.

să pregătim temeinic etapa raională

concursului cultural-spor- 
etapa pe localități. Noua 
de manifestare a tinerilor 
amatori și sportivi, orga- 
pe baza indicațiilor date

Dintre localități, cea mai bună 
organizare s-a observat la Lupeni 
unde comisia locală a reușit să 
antreneze în cadrul concursului, 
12 formații culturale și 15 echipe 
din diverse ramuri sportive, par- 
ticipind în total un număr de a- 
proape 600 de tineri. In această 
localitate datorită atenției acor
date concursului, programele cui 
turale ș-au desfășurat la un înalt 
nivel artistic iar In întrecerile 
sportive s-au obținut performante 
mulțumitoare, acestea fiind în a 
celași timp o adevărată întrecere 
de masă.

Pentru faza raională a concur 
sului care se va desfășura la 23 — 
24 august la Petroșani, comisia 
raională va trebui să folosească 
experiența comisiilor pe locali
tăți pentru a asigura deplina reu
șită a concursului pe raion. De 
oii dă, de la Lonea se poate însuși 
o bogată experiență în ceea c» 
privește pregătirea din timp, te
meinică și continuă a formațiilor 
culturale, fixîndu-se asupra unui 
program cît mai bogat. Comisia 
raională are datoria ca pînă la 
etapa pe raion să se ocupe în spe
cial de formațiile din localitățile 
Petrii» si Petroșani unde etaoa

pe localități s-a desfășurat sub 
posibilități. In acest sens este 
necesar ca de pe acum să se sta
bilească în mod precis programul 
fiecărei formații artistice în parte, 
să se treacă la repetiții susținu 
ie și la prezentarea unor specta
cole de verificare; In domeniul 
sportiv, la faza pe localități s-a 
observat lipsa de participare a 
tinerelor fete ceea ce va trebui să 
constituie o preocupare principa
lă pentru etapa pe raion. Este 
de asemenea necesar să — —~ 
un accent mai mare pe 
ne sportive ca atletism, 
șah prin care se poate 
un număr mai mare de 
unde rezultatele de pînă acum 
sînt nesatisfăcătoare.

Desfășurarea concursului cul
tural-sportiv nu înseamnă numai 
întîlnirea artiștilor amatori și 
sportivi doar în cadrul concursu 
lui la etapele stabilite. Concursul 
înseamnă în primul rînd atrage
rea în activitatea cultural spor
tivă, permanentă, a unui număr 
cît mai mare de tineri, prezenta
rea de programe artistice săptă- 
rnînal și organizarea cu regula
ritate a unor competiții sportiva 
ceea ce va contribui din plin la

se puna 
discipli- 
volei și 
antrena 

tineri și

ridicarea calitativă a concursului, 
la atingerea scopului pentru care 
a fost inițiat.

La consfătuirea care va avea 
loc în această săptămînă pentru 
analiza felului în care s-a desfă
șurat concursul cultural-sportiv 
etapa pe localități — un accent 
deosebit va trebui pus pe stabili
rea repertoriilor formațiilor ar- 
tistice pentru înlăturarea din 
timp a unor greșeli. Spunem a 
cest lucru deoarece în etapa tre 
cută în unele localități ca Vulcan 
și Petroșani, datorită faptului că 
programele au fost făcute în pri
pă. s-au ivit unele greșeli supă
rătoare. Trebuie găsite în această 
perioadă și folosite toate posibili 
tățile pentru organizarea unor ma 
nifestări cultural-sportive care să 
dea posibilitatea strîngerii fon
durilor necesare pentru desfășu
rarea etapei pe raion. In acest 
sens se pot organiza atît specta 
cole cît și întreceri sportive prin 
care se pot realiza și aceste fon
duri atingîndu-se și scopurile de 
mai sus.

Comisia raională a concursului 
cultural-sportiv ajutată de comi
siile pe localități are datoria să 
pregătească în așa fel etapa raio
nală încît ea să constituie cu a 
devărat o puternică manifestare 
a celor mai talentate elemente 
din raion atît în domeniul cultu
ral cit și sportiv.

M. DUMITRESCU

și mai bogatt 
registrat rezultate bune 
mare a antrenamentelor 
□are permanente și bine 
zate.

Nu același lucru se poa-te spu
ne însă despre secția de box unde 
antrenamentele se desfășoară la 
întîmplare. Amintim că pugiliștii 
lupeneni au fost cunoscuți în 
toată regiunea pentru rezultatele 
obținute, că sportul cu mănuși 
are o îndelungată tradiție la 
Luneni.

De asemenea, secția de haltere 
— unică în regiunea noastră, a 
fost dată uitării de către consi
liul asociației sportive. Aceasta 
și pentru că însuși antrenorul 
secției, tov. Ion Galambos, n-a 
mai luat parte la antrenamente 
de mult timp.

Ne aflăm în pragul sărbăto
ririi Zilei minerului cînd pe lîn- 
gă celelalte competiții sportive 
organizate cu acest prilej se vor 
jntîlni și tinerii de la haltere. 
Este însă nuțin probabil că ei 
vor mai obține rezultatele din 
anii trecuți dacă vor continua să 
nu facă antrenamente.

Secția de volei, care dispune 
de o sală cum puține asociații 
din regiunea noastră se pot mîn- 
dri. duce însă o activitate nesa
tisfăcătoare. Cu toate că echipa 
de băieți a cîștigat campionatul 
raional, la faza pe regiune a o- 
cupat locul III ceea ce înseamnă 
un rezultat nesatisfăcător față de 
posibilitățile pe care le are.

In cadrul asociației Minerul 
Lupeni mai sînt desigur și alte 
lipsuri și îndeosebi în ținerea e- 
videnței activității cît și în atrâ- 
gerea de noi membri și încasa
rea cotizațiilor etc. Dar 
peni sînt mulți iubitori ai sportu
lui care ar putea da un ajutor 
prețios mișcării sportive pentru 
ca, înlăturînd aceste deficiențe, 
și în sport să se poată obține 
rezultate remarcabile 
obțin

ca ur- 
anteri- 

organî-

la Lu-

așa cum 
minerii din Lupeni.

S. BALOI
instructor U.C.F.S.

Cum ne-am prsq&tit 
pentru baraj

Obținerea titlului de campioa
nă raională la fotbal, a pus în 
fața echipei Jiul II sarcina atin
gerii obiectivului principal: ca
lificarea în campionatul regional.

Ca urmare a acestui fapt, ime
diat după terminarea campiona
tului raional, a avut loc o ședin
ță de analiză a muncii în care 
s-au discutat părțile pozitive si 
în special lipsurile care au apă
rut pe parcursul campionatului.

Din discuțiile purtate de ju
cători, cunoscîndu-se factorii ca
re au determinat lipsurile, în șe
dință s-au luat o serie de mă
suri menite a călăuzi activitatea 
noastră în perioada pregătitoare 
pentru barajul de regiune.

Intensificarea antrenamentelor, 
ridicarea stării disciplinare pre
cum și crearea unei coeziuni în
tre jucători au fost obiectivele 
principale în această perioadă.

In intervalul 8 iunie — 10 iu
lie a. c. antrenamentele au avut 
foc cu regularitate de două ori 
pe săptămînă cu întreg efectivul, 
urmărindu-se menținerea curbei 
efortului, iar cu unii jucători de 
4 ori săptămînal, urmărindu-se 
dezvoltarea tehnicii individuale.

Felul cum jucătorii Rof Mir- 
cea, Lupulescu Mircea, Giurescu 
Viorel, Rațek Carol, au muncit 
ia antrenamente face să se între
vadă că în perioada barajului vor 
fi în maximum de formă.

Un alt lot format din Coro- 
ban Mircea — care s-a prezentat 
la examenul de stat la I.M.P. și 
pe care l-a luat cu succes — pre
cum și Hegedus Arpi și Ghezu 
Carol — accidentați — reluîn- 
du-și antrenamentele au reușit să 
intre în nota echipei putînd par
ticipa activ la meciurile de baraj.

Stadiul mulțumitor de pregăti
re a echipei ne îndreptățește să 
așteptăm barajul cu speranțe

FANE IOAN
antrenor Jiul II
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Agitatorii - mobilizatori ai colectivelor la înfăptuirea 
directivelor Congresului partidului la nivelai ¡¡itiiiiii

opre înfăptuiri 
, Rezultatele obținute au fost 
dintre ceie mai bune. Angaja
mentele luate în întîmpinarea 
Congresului partidului au fost 
înfăptuite cu cinste. Producti
vitatea planificată a fost depăși
tă cu o tonă de cărbune pe post. 
Angajamentul de a reatice cu 20 
la sută consumul de exploziv a 
fost de asemenea realizat. Briga
da a economisit In cursul lunii 
trecute 185 kg. de exploziv, un 
mare număr de capse, a recupe
rat peste 3 m. c. de material 
lemnos.

— Dar știți, ce sînt realizările 
de pînă acum ? — i-a întrebat 
brigadierul pe ortacii hii — și 
cînd a văzut că toți se uită la ei, 
așteptînd ca tot el să dea răs- 
pfnsul, a spus răspicat : doar un 
început!

Brigadierul Belu Sabin este și 
agitator. E un agitator vechi, cu 
experiență, al organizației de baza 
din sectorul III al minei Petrila. 
Cuvintele lui sînt ascultate întot
deauna cu căldură. îndeosebi în 
ultimul timp, convorbirile lui au 
stirnit mult interes în rîndurile 
membrilor brigăzii. In urmă cu 
mai bine de o lună a ținut o con
vorbire despre proiectul de Direc
tive ale Congresului al Ill-lea al 
partidului. Angajamentele luate 
cu acest prilej de brigadă în cins
tea Congresului au devenit fapte. 
Pe luna trecută brigada lor s-a 
situat pe primul loc în întrecerea 
pe sector. In timpul Congresului, 
atît el cit și ortacii au urmări1, 
zi de zi ziarele. Au discutat apoi 
împreună în brigadă despre ho
tărîrile Congresului, despre pre
vederile lor pentru industria car
boniferă.

— Să vedem ce vom face de 
acum înainte — aceasta a fost 
tema convorbirilor pe care le-a 
avut Belu Sabin cu ortacii lui în 
ultima vreme. Vorbind despre 
creșterea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc, în ur
mătorii ani, agitatorul a arătat 
ortacilor că reducerea prețului de 
cost e cale# principală prin care 
și brigada lbr poate contribui la 
aceasta. Agitatorul a îndemnat 
brigada la o mai bună organiza
re a muncii, folosirea judicioasă 
a uneltelor, ținerea în ordine a 

.locului de muncă, scăderea con 
sumuhli de materiale și mai ales 
la ridicarea continuă a calificării 
profesionale a celor tineri. In a-

s-a luat și o hotărîre 
Tinerii Gherea Ioan, 
Nicolea, Codarcea Va- 
necalificați, vor urma 
școlii de mineri.

(Urmare din pag. l-a)
cest scop 
concretă. 
Ciochina 
Ier, încă 
cursurile

In sectorul III al mineî Pe- 
trila sint peste 120 agitatori — 
mineri și tehnicieni comuniști 
și membri ai activului fără de 
partid. In aceste zile ei populari
zează în rîndurile minerilor hotă
rîrile Congresului partidului, suc
cesele de pînă acum, mobilizează 
minerii spre noi înfăptuiri.

Colectivul sectorului a realizat 
pînă acum peste 100.000 lei eco
nomii, a depășit productivitatea 
muncii planificată cu 12 la sută. 
Dar rezervele interne nu au fost 
complet epuizate. Angajamentul 
luat de sector pe acest an la eco
nomii e 140.000 lei. Și acest an
gajament trebuie depășit! Pentru 
descoperirea de noi rezerve tre
buie să lupte fiecare muncitor, 
fiecare tehnician. Iată de ce bi
roul organizației de bază din a- 
cest sector a instruit colectivul 
de agitatori cu sarcinile ce 
revin în vederea 
găzilor spre noi

Agitatorii au 
zile numeroase 
laru Ioan, Szabo Car ol, Bartok 
Iosif, Erjache Chiriță, Marian Ia
șii, Panta Ștefan și alții au vor
bii minerilor despre necesitatea 
sporirii randamentelor, îmbunătă
țirii calității producției, ridicării 
calificării profesionale, reducerii 
consumului de materiale etc. In 
brigăzi se nasc noi inițiative. In 
brigada lui Cîșlaru Ioan, de. 
exemplu, a pornit o vie întrecere 
între schimburi pentru cărbune de 
calitate, pentru un consum cit 
fnai redus de materiale. Brigăzile 
de la întreținere s-au hotărît să 
întrebutnțeze numai lemn vechi 
răpii din abataje la întărirea ar
măturilor. Conducerea sectorului 
preconizează ca la susținerea 
preabatajelor armăturile de lemn 
să fie înlocuite cu armături de 
fler T.H.

Căutările continuă, întrecerea 
ia un avînt tot mai puternic și 
în această întrecere agitator« își 
îndeplinesc pe deplin rolul de mo
bilizatori și însuflețitori ai colec
tivului la înfăptuirea Directivelor 
celui de-al Ill-lea Congres al 
P.M.R.

îi 
mobilizării bri- 
realizări.
ținut în acest# 
convorbiri. Cîș-

i. DUBEK

organîzațîa de bază de la prepa- 
rația Petrila a prelungit stagiul 
de candidat al tov. Iacot Ioan 
pentru faptul că n-a fost îndea
juns de pregătit

De asemenea adunarea genera 
lă a organizației de bază nr. 1 
de la mina 
lungirea cu 
candidat al 
hai, care 
dovedit un 
străduit suficient să-și ridice ni 
velul politic și ideologic și să în
sușească toate calitățile cerute u 
nui comunist

Congresul al Ill-lea al P.M.1< 
a pus în fața întregului nostru 
popor muncitor sarcini mărețe, 
îndeplinirea acestora este condi
ționată de întărirea continuă a 
rîndurilor partidului. Ridicarea 
muncii de primire în partid la 
nivelul sarcinilor stabilite de Con
gresul al Ill-lea al P.M.R. tre
buie să constituie preocuparea 
principală a organizațiilor noastre 
de partid.

In raionul nostru există toate 
condițiile pentru ca munca de pri
mire în partid să fie îmbunătă
țită permanent. Există în Valea 
Jiului mii de oameni ai muncii 
înaintați care prin munca și ac
tivitatea lor dovedesc prin fapte 
devotamentul față de partid și 
care merită să intre în rînduri
le partidului. Pentru aceasta este 
însă necesar să se intensifice 
munca politică și organizatorică 
desfășurată în direcția primirii 
în partid.

Să fie înlăturată orice superfi
cialitate în problema primirii în 
partid, punîndu-se tot mai mare 
accent pe criteriul fundamental 
— calitatea celor care solicită 
primirea în partid. Porțile par
tidului nu sînt deschise oricui 
Cine dorește să devină membru

Petrila a hotărît pr&- 
6 luni a stagiului de 
tov. Rohozneanu Mi- 
deși în producție s-a 
bun muncitor, nu s-a

d« partid trebuie să îndeplinească 
condițiile și cerințele prevăzute, 
în Statutul P M.R., să merite înal
tul titlu de membru de partid, in 
munca de primire în partid nu 
este admisă nici o pripeală, nici o 
tratare superficială a acestei im
portante probleme. Ocupîndu-se de 
primirea în partid organizațiile 
noastre de partid trebuie să acor
de cea mai mare atenție calități
lor politice, profesionale și mora
le ale celor primiți.

A primi în partid oameni neca
lificați, cu nivel politic și ideo
logic scăzut, cu puține cunoștințe 
de cultură generală. înseamnă a 
nu respecta cerințele statutare și. 
instrucțiunile date de conducerea 
partidului nostru. Au fost cazuri 
cînd au fost primiți în rîndurile 
candidaților de partid oameni ne
corespunzători din punct de ve
dere al calității. Așa s-a întîm- 
plat la O.G.M.M., întreprinderea 
„6 August“, S.M.S, Petrila și în 
alte locuri.

De mare importanță în mun
ca de primire în partid este ac
tivitatea dusă în direcția educă
rii candidaților în perioada sta* 
glulul. Folosind metode diferite, 
eficace de educare cum sînt în
cadrarea la invățămîntui de par
tid. repartizarea de sarcini și 
controlarea îndeplinirii lor, an
trenarea în activitatea organiza
țiilor de bază, preocuparea celor 
care au dat recomandări pentru 
pregătirea candidatului să se a- 
sigure ca în rîndurile organizații
lor noastre de partid să fie pri
miți numai oameni demni de a 
purta înaltul titlu de comunist.

Luptîind pentru ridicarea mun
cii de primire în partid la niva- 
Iul sarcinilor puse de Congresul 
al Ill-lea al P.M.R. organizațiile 
de partid din Valea Jiului vor j 
reuși să Îndeplinească cu cinste? 
Importantele obiective ce le revin 
în cadrul planului nostru de 6 
ani.
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Sâ gospodărim mai bine 
localitățile noastre

(Urmare din pag. l-a)

i

oameni șezînd pe marginea șose
lei și căii ferate, copii jucîndu-se 
între șine sau pe șosea. A văzut 
și că în cartierul Dimitrov — 
unde locuiește și dînsul — în 
fața blocurilor nr. 7, 8, 9 se în
tinde un teren gol, că în incin
tele II și IV nu ș-a făcut nici o 
amenajare, că în jurul căminului 
de zi (spatele blocului magazin) 
constructorii au lăsat în părăsire

Calitatea cărbunelui poate fi mult îmbunătățită
In ultimele luni, calitatea căr

bunelui extras de minerii de la 
Petrila a fost mult îmbunătățită 
față de primul trimestru al a- 

‘nului. cînd mina a suportat se
rioase penalizări. Prin măsurile 
luate de conducerea exploatării 
în vederea alegerii șistului la lo
curile de muncă, și prin reduce
rea în măsură apreciabilă a con
sumului de exploziv, fapt care a 
dus la îmbunătățirea granulației 
cărbunelui, s-a reușit ca în al 
doilea trimestru minerii să obți
nă economii în valoare de aproa
pe 450.000 lei prin bonificații.

Acest salt calitativ înregistrat 
în urma efortului depus de în
tregul colectiv și în urma dez
voltării și creșterii simțului de 
răspundere al minerilor, tehnicie
nilor și inginerilor față de cali
tatea cărbunelui extras, dovedeș
te că atunci cînd există preocu 
pare și interes colectiv pentru 
îndeplinirea cu succes a sarcini
lor, rezultatele obținute sînt tot 
mai aproape de posibilități. Îm
bunătățirea continuă a calității 
cărbunelui este o sarcină de bază 
a minerilor, sarcină care reiese 
în mod evident din hotărîrile ce
lui de-al Ill-lea Congres al parti
dului. Colectivul minei Petrila 
s-a angajat să obțină în acest an 
importante economii prin îmbu-

nătățirea calității cărbunelui, prin 
reducerea procentului admis de 
cenușă cu 2 la sută și altele In
tr-adevăr succesele dobîndite în 
ultimul timp de minerii Petrilei 
în ce privește calitatea cărbune
lui sînt promițătoare. Totuși a- 
ceste succese puteau fi și mai 
mari dacă ei âr fi folosit toate 
posibilitățile existente, dacă, așa 
cura s-au angajat, ar fi redus 
procentajul de cenușă. Să luăm 
de pjldă luna iunie. In această 
lună, minerii Petrilei au primii 
bonificații pentru calitatea căr
bunelui în valoare totală de 
14J.000 lei. Dar după cum se 
știe, calitatea cărbunelui se sta
bilește în funcție de mai mulți 
parametri : cenușă, umiditate și 
granulație. Fiecare din acestea 
dacă depășesc procentul admis, 
influențează în mod negativ ca 
litatea. In luna iunie, ca de alt 
fel și în cele anterioare (mai și 
aprilie) bonificațiile au fost ob
ținute pe seama reducerii umidi- 
tații și îmbunătățirii granulației 
In iunie procentul de umiditate 
a fost redus cu 1,2 la sută iar 
granulația s-a îmbunătățit cu a- 
proape 4 la sută, în schimb pro 
centul de cenușă a depășit pe cel 
admis cu 1,1 la sută. Această de 
pășire, deși cu mult rtiai mică 
decît în primul trimestru, a fă-

cut ca economiile obținute în loc 
să fie mai mari, să scadă cu 
suma penalizărilor pentru cenu
șă, adică cu peste 60.000 lei. Mă
surile luate de conducerea ex
ploatării ca: premierea acelor 
brigăzi care dau cărbune cu cel 
mai puțin șist vizibil, a vagone
tarilor care aleg și încarcă acest 
șist, folosirea unei benzi de clau- 
baj și altele au făcut să se îmbu
nătățească calitatea cărbunelui în 
ultimele luni. Mai sînt însă po
sibilități care trebuie folosite. Ca
litatea cărbunelui poate fi și mai 
mult îmbunătățită prin încadra
rea în procentul de cenușă admis, 
prin reducerea acestui procent.

Colectivul minei Petrila a ob
ținut rezultate frumoâse în pro
cesul de producție, și-a îndeplinit 
în mod ritmic planul în urma 
creșterii productivității muncii în 
abataje și pe sectoare. Ei trebuie 
însă să lupte mai mult în ceea 
ce privește reducerea procentului 
admis de cenușă așa cum s-a an
gajat, să aplice noi și eficace 
măsuri în această privință. Ast
fel, va reuși ca succesele obținute 
în reducerea prețului de cost al 
cărbunelui extras să fie și mai 
mari, angajamentele luate putînd 
fi îndeplinite cu mult înainte de 
termen

S. EKART

de 
e-

să 
ce-

D. [. N. N. PeliW
Organizează in ziua 

de 20 iulie a.c, la sediul 
organizației din Petroșani 
str, M, Eminescu nr, 17 
un concurs pentru ocu
parea unor posturi 
maiștri constructori șk 
lectromecanici.

Candidații trebuie 
îndeplinească condițiile
rute de H. C. M. 1061.

Candidații vor depune 
pînă la 15 iulie urmdfoa* 
rele acte:

Diploma sau certificat 
de studii.

Autobiografie.
Actul de vechime în fun

cția de maistru.
Certificat de naștere.
Lămuriri suplimentare 

se primesc de la serviciul 
norme și salarii.

C. C. V,

ziua de 
concurs

i

1

cărămizi, pămînt. Dar nu a luat 
nici o măsură I

O mare parte de vină o poartă 
pentru actuala stare a noilor 
cartiere chiar beneficiarul lucră
rilor — Direcția de investiții a 
combinatului carbonifer. A trecui 
o jumătate din acest an. Ce a 
făcut în aceste 6 luni conduce
rea Direcției de investiții, direc
tor ing. Tamas Horațiu, inginer 
șef tov. Albu Bujor, dacă s-a a- 
juns ca din lipsa unor detalii de 
proiectare să se părăsească ten- 
cuirea exterioară a ultimelor 
blocuri din cartierul Dimitrov — 
Petroșani; să se lase netencuite 
2 blocuri la Petrila. Cum sînt 
respectate de către constructori 
și beneficiar indicațiile organelor 
de partid ca anul acesta să fie 
terminate lucrările la cartierele 
Viscoza și Braia-Lupeni, Dimi- 
trov-Petroșani, Blocuri mari-Pe- 
trila ? Așa... se încheie lucrările 
în aceste cartiere ?

Constructorii, Direcția de in
vestiții, comitetele executive ale 
sfaturilor populare au datoria să 
ia în serios această problemă și 

, să treacă de îndată la măsuri 
l pentru îmbunătățirea gospodăririi 

localităților noastre — și în pri
mul rînd a noilor cartiere. Aces-mul rînd a
te cartiere noi trebuie pușe la 
punct încă anul acesta !

I

« « *
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IN EDITURA TEHNICI
au apărut:

Biblioteca Standardizării, se
ria tehnică A nr. 10 — Organe 
de mașini, voi. I. ed. a II-a. 
602 pag., 18,20 lei.

H. SEGAL, C. LINDE, I. 
PURCARIU — Mașini de ridi
cai și de transportat. 6)4 pag, 
30 lei.

T. TEN'KEY - Cartea fre
zorului (1. maghiară). 284 pag., 
8,85 lei.

Acad. M. NICOLAESCU — 
Analiîă matematică, voi. III. 
300 pag,. 16,60 lei.

Organizează în 
1 august 1960 un 
pentru ocuparea următoa* 
relor posturi vacante.

— maistru exploatare 
și reparații turbine
— maistru exploatare 

și reparații cazane
— maistru electrician 

reparații
— maietru principal ex

ploatare centrali
— tehnician principal 

proiectant
Solicitanții vor depune 

cererile la secretariatul u- 
zinei pînă la data de 25 
iulie 1960.

ATENȚIUNE!
Posesorii biletelor EXPRES 

OLIMPIC care joacă la con
cursul Pronoexpres din 13 
iulie a. c. participă și Ia pre
miile suplimentare de 100.000 
lei. Detalii puteți obține la 
agențiile Loto-pronosport.

Procurați-vă bilete EX
PRES OLIMPICI

Oameni al muncii 
din Valea Jiului 

CITIT1 

„STEAGUL ROȘU 
Pentru a primi ziarul la 

timp fi fără întrerupere 

faceți abonamente

TRIMESTRIALE 

fi SEMESTRIALE

Primesc abonamente 
DIFUZORIi VOLUNTARI 

din întreprinderi 
și instituții 

FACTORII POSTUL! 
OFICIILE P. T. T. R.

»•

»»
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S.0.A. au lost nevoite sâ-șl retragă
I»»avioanele „11-2

TOKIO 11 (Agerpres) TASS 
anunță :

In cadrul conferinței de presă
Care a avut loc la 11 iulie, mi
nistrul Afacerilor Externe al Ja
poniei Fujiyama, a declarat că co
mandamentul american și-a retras 
din Japonia avioanele „U-2“. Fu- 

' jyama a declarat că această hotă- 
rîre ar fi fost luată în legătură cu 
faptul că aceste avioane și-au în
cheiat „cercetările meteorologice“ 
din Japonia. Fujiyama a afirmat 
că Japonia ar fi dus tratative cu 

, S.U.A. cu privire la retragerea din *
Japonia a avioanelor „U-2“ în 
baza noului tratat de securitate“.

Acțiunile avioanelor americane 
de spionaj „U-2“ din Japonia au 
fost păstrate în mare secret. Decla
rația cu privire la retragerea avi
oanelor americane de spionaj de 
pe pămintul japonez reprezintă o 
nouă mare victorie a poporului ja

din Japonia
luptă pentru pace, in

și neutralitatea țării 
o lună comandamentul

împotriva 
a 

din Japo- 
securitatea ță-
Pentagonul să

socialist 
retragerea 
„U-2“-

din Japonia, 
avioanelor 

din Japonia

ponez care 
dependență 
sale. Acum 
american din Japonia a declarat că 
S.U.A. nu intenționează să-și re
tragă avioanele „U-2“ din Japo
nia. Marea mișcare de protest des
fășurată în țară împotriva alian
ței militare cu S.U.A.;
bazelor militare americane și 
avioanelor de spionaj 
nia, care amenință 
rii, a constrîns însă 
cedeze.

Partidul 
considerind 
americane
drept o victorie a mișcării popu
lare în lupta împotriva planurilor 
militare ale reacțîunii japono-ame- 
ricane, a declarat la 11 iulie că 
poporul japonez va lupta și mai 
hotărît pentru lichidarea întregu
lui sistem militar japono-ameri
can.

----------------- O--------------

Lucrările sesiunii Consiliului economic 
și social al O. N. U.

GENEVA II (Agerpres) TASS 
anunță:

Luînd cuvîntul Ia cea de-a 30-a 
sesiune a Consiliului economic și 
social al O.N,U. în cadrul dis
cuțiilor pe marginea rapoartelor 
prezentate de comisiile regions 
le. reprezentantul Venezuelei. 
Murzi, a declarat că „situația e- 
conomică a țărilor Americli Lati
ne este nesatisfăcătoare“. Aceas
tă situafie, â spus el în continua
re, se caracterizează printr-o scă
dere a prețurilor la produsele de 
export ale acestor țări, ,prin inun
darea pieței lor cu mărfuri străi
ne. îndeosebi din S.U.A., prin 
scurgerea capitalurilor naționale. 
Țările noastre, a spus el, se află 
în mlinile unor concerne interna
ționale care ne înăbușă. Situația 
în agricultură este și mai proas
tă. Delegatul Venezuelei a subli
niat că toate acestea sînt o con
secință a rînduielilor sociale din 
aceste țări. Popoarele Americii 

Latine, a declarat el, sînt revolta
te. Din Mexic pînă în Patagonia 
este mare fierbere.

Delegatul polonez a prezentat 
spre examinare participanților la

sesiune propuneri constructive im
portante, îndreptate spre extin- 

dterea colaborării economice între 
toate țările. El a propus între 
altele ca în comisia economică 
O.N.U. pentru Europa să fie in
clusă Republica Democrată Ger
mană. Referindu-se la sarcinile 
comisiilor regionale, delegatul 
polonez a subliniat că principala 
lor sarcină este de a contribui la 
colaborarea economică dintre ță
rile capitaliste și socialiste, adi
că la coexistența pașnică.

»
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Noi amenințări ' 
ale S.U.A. împotriva ' 

Cubei ¡i
NEW YORK H (Agerpres).’{ 

TASS anunță: J
Agenția United Press Inter- ' 

național reproduce o declarație) 
făcută de președintele Eisen- > 
hower la Neoport (Rhode Is- 
land) care conține noi ame- ') 
nințări la adresa guvernului 
revoluționar al Cubei. Statele J 
Unite, a declarat Eisenhower, 
„nu vor admite că în emisfera !i 
occidentală să se instituie un 
guvern care se află sub domî- < 
nația comunismului interna-1 
țional". *

Declarația nu lasă nici o în
doială asupra faptului că pre
ședintele S.U.A. are în vedere 
regimul revoluționar din Cuba.

Născocirea că guvernul re
voluționar popular al lui Fidel 
Castro „se află sub controlul 
Comunismului internațional“ 
este acum folosită pe larg în 

[' S.U.A. în căutarea unei just) j 
ficări pentru blocada econo- ; 
mică instituită împotriva Cu- ( 
bei și pentru pregătirea unei^ 
intervenții armate împotriva ei. ]

»X.
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sesiunea Co
al Organiza- 
a Ziariștilor

de închidere

Sesiunea Comitetului 
executiv al 0.1. Z. 

și-a încheiat lucrările
LENINGRAD 11 (Agerpres). 

TASS anunță :
La 9 iulie și-a încheiat lucră

rile la Leningrad 
mitetului executiv 
ției Internaționale
(O.I.Z.).

După cuvîntarea
rostită de Jean Maurice Hermann, 
președintele O.I.Z., sesiunea a 
adoptat rezoluțiile: cu privire la 
intrarea în O.I.Z. a Uniunii zia
riștilor din Irak, cu privire la 
poziția O.I.Z. față de cea de-a 
doua întîlnire internațională a 
ziariștilor, cu privire la ajutorul 
acordat țărilor slab dezvoltate 
din Asia, Africa și America La
tină pentru'dezvoltarea presei și 
radiodifuziunii, cu privire la li
bertatea presei și informării și 
cu privire la dușmanii colaboră
rii internaționale ai ziariștilor.

A fost adoptată de asemenea 
rezoluția cu privire la rolul și 
răspunderea ziariștilor în dezvol
tarea relațiilor internaționale.

Comitetul executiv al O.I.Z. a 
aprobat raportul de activitate a 
O.I.Z. și planurile ei imediate, 
precum și activitatea secretaria
tului general.

ULAN BATOR 11 (Agerpres). 
La 10 iulie a avut loc la Ulan 

Bator o ședință festivă consacra
tă celei de a 39-a aniversări a 
revoluției populare din Mongolia, 
care a scos poporul mongol pe 
drumul larg al progresului și al 
vieții fericite. La ședința festivă 
au luat parte toți membrii Bi
roului Politic al C.C. al P.P.R.M. 
și ai guvernului R. P. Mongole, 
numeroși oaspeți din diferite țări, 
membri1 ai corpului diplomatic, 
muncitori și intelectuali din Ulan 
Bator.

D. Maidar, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri al R.
Mongole, a prezentat raportul cu 
privire la revoluția populară din 
Mongolia. Raportul a subliniat 
că sărbătorirea celei de a 39-a 
aniversări a revoluției populare 
a coincis anul acesta cu un im
portant eveniment din viața R. P 
Mongole, adoptarea noii Consti
tuții în care și-au găsit oglindi
rea transformările istorice în e- 
conomie, cultură și viața social- 
politică din țară.

D. Maidar a vorbit în conti-

al 
P.

nuare despre marile succese ale 
industriei, agriculturii și culturii 
mongole, obținute în perioada de 
după victoria revoluției. Una din 
cele mai importante realizări, a 
spus Maidar, este faptul că anul 
acesta oamenii muncii din R. P,. 
Mongolă vor aniversa pentru 
prima dată sărbătoarea lor na
țională în condițiile desăvîrșirii 
cooperativizării gospodăriilor a- 
ratilor. In țară au triumfat, pe 
deplin relațiile de producție so
cialiste în toate domeniile econo
miei.

Referindu-se la problemele in
ternaționale, D. Maidar a decla
rat că guvernul și poporul R. P. 
Mongole sprijină întrutotul poli
tica pașnică și înțeleaptă a 
U.R.S.S.

Ședința festivă s-a încheiat cu 
mare reprezentație de gală.O

o
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Represalii împotriva muncitorilor 
de la căile ferate de stat din Japonia 
TOKIO 11 (Agerpres) 
La 9 iulie Direcția generală

căilcr ferate de stat, pe baza co
dului guvernului, a anunțat pe
depsirea în masă a conducătorilor 
și a celor mai activi luptători ai 
sindicatului național al muncito
rilor de la căile ferate de stat 
pentru participarea la grevele 
politice generale și la lupta îm
potriva alianței militare japono- 
amerîcane. Direcția generală a 
căilor ferate de stat a supus la

1271 feroviari. Au fost
13 lideri sindicali prin-

înlăturarea belgienilor din posturile 
de comandă ale armatei congoleze
LEOPOLDVILLE 11 (Agerpres) 
După cum anunță agenția Reu 

ter, la 8 iulie primul ministru al 
statului Gongo, Patrice Lumum
ba. a declarat că între guvern și 
unitățile forțelor ordinei publice 
care iau atitudine împotriva de
ținerii 
către 
la un 
spune 
goleză va fi o armată cu adevă
rat națională.

In acordul 
se subliniază 

te armată vor fi 
' Belgienii vor

Belgia trimite de urgență unități militare 
în Congo

posturilor de comandă de 
ofițerii belgieni, s-a ajuns 
acord. De acum înainte, se 
în declarație, armata con-

realizat cu rebelii 
că toți ofițerii din 
pe viitor congolezi, 
rămîne în armată

numai în calitate de consilieri 
tehnici. Armata va fi comandată 
de un general congolez. Coman
dantul suprem al forțelor armate 
ale Republicii va fi președintele 
Joseph Ksavubu. Patrice Lu
mumba rămîne ministrul Apără
rii

Un grup de europeni, se spu
ne în continuare în declarație, 
au încercat să săvîrșească un a- 
tentat la viata primului ministru 
însă au fost arestați de soldatii 
care stau de pază la reședința sa. 
A început anchetarea participan- 
ților la acest atentat nereușit.

ll
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Aceste subunități au sosit pe ca
lea aerului și pe uscat din Ger 
mania occidentală unde au făcui 
parte din trupele de ocupație

La Bruxelles s-a aflat de ase
menea că în zilele următoare în 
Gongo va fi trimis un noii con
tingent de soldați.

represalii 
concediați 
tre care Iosida, președintele sin 
dicatului național al muncitorilor 
de la căile ferate de stat, cei doi 
vicepreședinți ai sindicatului, Ku- 
rumada, președintele sindicatului 
pe întreaga Japonie al mecanici
lor de locomotivă, președinții sin
dicatelor de la cele mai 
duri de cale ferată, 
Sapporo și altele.

11 activiști sindicali 
suspendați din serviciu 
ne variind de la 1 la 4 luni, 12 
persoane au fost sancționate cu 
rețineri din salariu echivalente cu 
salariile pe 2—3 luni.

Drept răspuns la represiunile 
ilegale ale guvernului, Consiliul 
general al sindicatelor din Japo
nia a hotărît în numele celor 
4.000.000 de membri ai săi, să 
organizeze în întreaga țară mi
tinguri de protest împotriva pe
depsirii feroviarilor, și să convoa
ce mitinguri populare de masă în 
apropierea parlamentului care se 
vor desfășura sub lozincile: „Să 
fie dizolvat parlamentul“, „îm
potriva pedepsirii feroviarilor“.

La congresul sindicatului pe 
întreaga Japonie al lucrătorilor 
din poștă, delgații au protestat 
cu indignare împotriva represiu
nilor guvernului. Congresul a a- 
doptat hotărîrea de a realege pe 
toti conducătorii sindicatelor îm
potriva cărora au fost luate mă
suri de represalii de către admi 
nistrație și care au fost concediați 
pentru că au participat la lupta 
împotriva „tratatului de securi
tate „japono-american“.

mari no- 
Hiroșima.

au fost 
pe terme-

—★ =—

ener-

vede- 
folo-

și el a necesitat su-

se 
fie 
de

proiecta ca acest 
pus la dispoziția oa- 

știintă italieni, 
hotărîrea de a 
italian pentru cer-

nouă dovadă a subordonării 
Italiei față de planurile 
monopolurilor franceze 

și italiene
ROMA 11 (Agerpres) — TASS
Senatul italian a aprobat pro

iectul de lege guvernamental care 
prevede ca centrul științific ita
lian pentru cercetări nucleare din 
orașul Ispra (provincia Vareso)' 
să fie trecut în subordinea co
munității europene pentru 
gia atomică.

Acest centru, înființat în 
rea examinării problemelor
sirii energiei atomice în scopuri 
pașnice a fost construit din fon
duri de stat 
me mari

Inițial 
centru să 
meni lor
De aceea 
trece centrul 
cetări nucleare în subordinea co
munității europene pentru ener
gia atomică care este de fapt 
un centru de cercetări militare 
al N.A.T.O., a produs o impresie 
nefavorabilă în cercurile oameni
lor de știință italieni și a fost 
condamnată cu hotărîre de către 
senatorii comuniști în cadrul dez
baterilor pe marginea proiectului 
de lege. După cum i au 
senatorii comuniști, proiectul de 
lege este o nouă dovadă a subor
donării Italiei față de planurile 
monopolurilor franceze și italie
ne. Senatorul comunist Mammu- 
cari a arătat printre altele că a- 
cest centru ar putea fi folosit 
pentru înarmarea nucleară a 
Franței și Germaniei occidentale,

BRUXELLES 11 (Agerpres) 
Presa belgiană informează că 

din Belgia se trimit de urgență 
unități militare în Gongo. La 8 
iulie, două companii de infante-

i rie belgiene au fost trimise din 
Bruxelles cu un avion cu reacției

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

Manifestații antinaziste în R. F. Germană
BERLIN II (Agerpres).
Agenția France Presse relatea

ză că la 10 iulie noi incidente 
s-au produs în localitatea Neu
hof, în apropiere de Hildesheim, 
R. F. Germană, unde partidul 
german al Reichului, partid neo
nazist, își ține congresul, după 
ce, presiunea protestelor opiniei 
publice, a împiedicat tinerea a- 
,cestui congres la Hildesheim. 
După cum se știe, zilele trecute 
5.000 de membri ai Uniunii sin-

i
I

I

dicatelor din Germania occiden
tală au manifestat la Hildesheim 
împotriva tinerii acestui congres. 
Duminică numeroși membri 
sindicatelor s-au întrunit din 
la Neuhof pentru a protesta 
potriva congresului nazist, 
fata restaurantului unde sub pa
za a sute de polițiști se întru
niseră naziștii, s-au produs cioc
niri între aceștia și manifestant < 
care strigau „afară cu naziștii 1“. 
Autoritățile au trimis noi forte 
polițienești la față locului.

ai 
nou 
îm-
In

PROGRAM
13

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 8,30 Muzică populară romî
nească și a minorităților națio
nale, 9,30 Vreau să știu (relua
re), 9,50 „Prin București . 
muzică ușoară, 11,03 Suite co
rale romînești, 11,30 Muzică dis
tractivă, 12,00 Emisiune literară, 
13,05 Răsună cîntecul și jocul pe 
meleagurile patriei, 14,00 „înain
tăm sub roșu steag“, emisiune 
de cîntece, 14,40 Muzică ușoară, 
15,10 Concert din muzica popoa
relor, 16,15 Vorbește Moscova ! 
17,30 In slujba patriei, 18,00 For
mații artistice de amatori, 18,40 
Muzică populară romînească, 
19,15 Concert de valsuri, 20,50

DE RADIO
iulie

Muzică de estradă, 22,30 Muzică 
de dans. PROGRAMUL II. 14,07 
Cîntă formația sovietică de mu- 
zică ușoară, condusă de Emil 
Landsoo, 14,30 Muzică populară 
romînească, 15,00 Din viata de 
concert a Capitalei, 15,30 Muzică 
ușoară, 16,50 Curs de limba rusă. 
17,50 „Contribuția R.P.R. la re
zolvarea problemei dezarmării“, 
18,05 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură, 19,00 Vechi 
melodii populare romîneștiț 19,30 
Muzică ușoară de Iancy Kôrôssy 
și Florentin Delmar, 20,30 Cîn- 
tare Romîniei socialiste, 21,20 
„Melodii, melodii“, program de 
muzică ușoară.
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