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ÎNTRECEREA CONTINUA
101.010 t<yie cirbune peste plen

cărbune cocsificabil decît pre
vedea planul — fiind 
fruntașii întrecerii pe

Și celelalte colective 
re au încheiat decada 

bune. Minerii 
Vulcan și-au 
cu 3.974 tone 
3.740 tone 
la Lone a, unde

astfel 
bazin, 
minie- 
a 11-a 

de 
in
și, 
de

Văii 
pre
care 

1,100

cu rezultate 
la Petrila și 
trecut planul 
respectiv, cu 
cărbune, iar __ 
toate sectoarele sînt cu planul 
depășit, producția extrasă peș
te plan se ridică la mai bine 
de 2.400 tone de cărbune.

După elanul cu care se mun
cește in toate abatajele, în 
toate sectoarele minelor, există 
condiții pentru ca luna mai să 
fie încheiată cu cel puțin 20.000 
tone de cărbune peste plan.

9 Azi dimineață s-a extras din 
j Valea Jului cea de a 101.000 
? tonă de cărbune peste sarcinile 

,? de plan la zi. Cantitatea de
♦ cărbune dată peste plan în 
I două decade din mai depășeș- 
I te 10.500 tone de cărbune din 
I care mai bine de 3.500 tone 
i cărbune special pentru cocs.
♦ A cor di nd atenție deosebită
♦ folosirii celor mai bune meto- 
t de de muncă, minerii
♦ Jiului au sporit continuu 
I ductivitatca muncii lor,

! I în aceste zile depășește 
i tone pe post pe bazin,
f Cel mai bine au muncit pî-
♦ nă acum minerii de la Uricani. 
T In două decade din mail ei au 
? dat cu 13 la sută mai mult

țr Muncă tot mai rodnica
Printre obiectivele de seamă 

ale întrecerii minerilor de la A- 
ninoasa sporirea substanțială a 
productivității muncii se află la 
loc de cinste. Mobilizați de co
mitetele de secții sindicale de la 
sectoare, minerii aplică cu suc
ces inițiativa dte sporire a pro
ductivității muncii pe fiecare 
post prestat, pornită din mijlo
cul lor în anii trecuți. In două 
decade din - mai. randamentele 
cele mai bune le-au obținut mi
nerii sectorului IV Priboi care 
față de un randament-plan de 
1,734 tone pe post, realizează zil
nic 1,890—1,940 tone pe post. De 
altfel aceasta este și justifica- • 
rea celor peste 900 -tone de căr
bune extrase peste plan în luna 
mai la acest sector.

La sectorul I brigada comu- 
, nistului Cristea Aurel dă în fie

care zi peste plan cîte dtouă tone 
de cărbune, uneori chiar mai 
mult, de fiecare post prestat. 
Tot aici cea mai nouă brigadă, 
cea a lui Vayoy Gheorghe mun
cește- cu un randament de peste
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„Rucăl“ 
la sectorul II 

al minei Ѵійсап
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Sîmbătă dimineața, înainte de 
intra în șut tov. Drob Gheor-

6,500 tone pe post față de 5,380 
tone pe post cît prevede foaia 
de acord. Cu productivitate mai 
mare decît planul muncesc și mi
nerii conduși de Cosma Remus, 
Schneider Francisc, Ungureanu 
Vasiie și alții.

a
ghe și-a adunat în juru-i mine
rii din brigadă și te-a spus: 
„Ortacilor, sectorul nostru și-a 
îndeplinit angajamentul pe mai. 
Două mii de tone peste plan am 
avut, 2.100 tone am dat. Vor- 
ba-i că putem scoate mai muît. 
Eu d’asta v-am adunat. Facem 
azi un „rucăl ?“. Ortacii, ca în- 
tr-un singur glas au răspuns: 
Facem !

Luni dimineața cînd s-a soco
tit producția de sîmbătă s-a vă
zut că pe sector s-au dat peste 
plan 80 tone de cărbune cocsifi
cabil. S-a cercetat și producția 
dată de abataje. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut minerii 
lui Drob Gheorghe, Păcuraru 
Traiân, Zold Francisc și Negres- 
cu Vasiie.

I
La mina Lonea->ieț s-a construit un frumos panou al ) 
fruntașilor în întrecerea pe profesii. Aici se află și gazeta ț 
de perete a minei. Minerii citesc în timpul liber, artfcofele ț 
expuse aici. IN CLIȘCt^: Cei din grupa) de la abatajul 403 д 
I sectorul TV care și-aiu adus din plin contribuția la depăși-4 
rea planului pe sector cu peste 1200 tone de cărbune, pri- S 
vesc împreună cu maistrul Cosma Nicolae gazeta de perete f 
la care într-un articol se vorbește despre succesele lor. i
4 _____ :_____________ _______ . I

Sectorul I de la mina Aninoa- 
sa se numără printre cele mai 
mari sectoare productive din Va
lea Jiului. Din abatajele sale se 
extrage circa 40 la sută din pro
ducția totală a minei. Nu întîm- 
plător dispecerul de la mină este 
întrebat în fiecare dimineață cum 
stă sectorul I cu producția. La 
răspunsul acestuia că sectorul a 
rămas în urmă cu planul, anino- 
senii știu deja că producția pe 
întreaga mină a avut de suferit.

— Multă bază punem pe acest 
sector — spunea cineva din con- 

■ ducerea minei. Aici lucrează .bri
găzi de . mineri dintre cele mai 
bune de la exploatare, precum și 
tehnicieni cu o înaltă calificare 
profesională. In plus, sectorul I 
este cel mai mecanizat de la noi, 
fiind înzestrat cu mașini moderne 
de încărcat cărbunele, 
ceste considerente e 
pretindem colectivului 
dea cărbune mult și 
superioară.

Iși face oare datoria așa cum 
trebuie colectivul acestui sector ?

‘ Din păcate trebuie spus că în ■ 
ultima vreme minerii și tehnicienii 
sectorului muncesc sub posibilită
țile lor. Planul de producție nu-1 
îndeplinesc ritmic, iar cărbunele 
extras este de calitate necorespun
zătoare.

Cum justifică minerii de aici 
faptul că în primele 18 zile ațe 
lunii mai sectorul totalizase un

C. MATEESGU

Față de a- 
și firesc să 
de aici să 
de calitate

(Continuare în pag. 2-a)

In cadrul serviciului general al minei Petrila, echipa condusă 
de lăcătușul ' Dănescu Dumitru are în sarcină supravegherea și 
întreținerea pompelor pentru eva cuarea apelor. Echipa se 
chită cu cinste de sarcina sa. IN CLIȘEU : Dănescu Dumitru 
preună cu un ortac, revizuiesc la ultima probă o pompă de 
nă reparată de curînd.

a- 
îm- 
mi-

Activul de partid — ajutor prejios 
în munca comitetului orășenesc
Activul de partid al comitetu

lui orășenesc de partid Vulcan 
numără în prezent 242 tovarăși, 
membri ai birourilor organiza
țiilor de bază, membri de partid 
din conducerile organizațiilor de 
masă, a aparatului dte stat și 
întreprinderilor, fruntași în pro
ducție, propagandiști, care pot 
acorda ajutor comitetului orășe
nesc în rezolvarea sarcinilor ce 
îi revin.

Pregătirea po
litică și ideolo
gică a tovarăși
lor din activul 
de partid consti
tuie o preocupa
re importantă a 
rășenesc de partid. Tovarășii din 
activul de partid sînt convocați 
la unele ședințe, comitetul oră
șenesc consultîndu-se cu ei în 
diferite probleme politice și e- 
conomice și în elaborarea unor 
măsuri privind- mbun^tățirea 
muncii de partid în diferite do
menii. In ultimul timp au fost 
organizate mai multe ședințe de 
acest fel. Activul de partid a 
fost consultat în probleme pri
vind îmbunătățirea calității pro
ducției, a muncii de primire în 
partid, a propagandei și agita
ției politice, în desfășurarea ac
țiunilor obștești pentru înfru
musețarea orașului.

Pentru a putea acorda un a- 
jutor cît mai substanțial comite
tului orășenesc, tovarășii din ac
tivul de partid au fost reparti
zați pe colective care au în frun
te cîte un membru al comitetu
lui orășenesc și se ocupă de a- 
numite laturi ale muncii de 
partid. In această împărțire со-
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' • depozitate diferite materiale . de
♦ construcție : Ieftin, cărămidă, ba-
♦ last. Constructorii, roiesc pe un

Яа інещиіі
Strada С. I. Parhon. Dacă pînâ 

acum cîteva șăptămîni întrebai; în 
ce parte a orașului Petroșani se 
află strada С. I. Parhon, nu erau 
mulși care să-ți spună cu exacti
tate. Unii — dacă-se întîmpla să

dă — ți-ar fi răspuns : strada din 
fața spitalului. Alții ar fi stat pe 
gînduri și ți-âr~fi răspuns : am au
zit de ea și cred că-i undeva pe 
lingă spital dar nu știu precis un
de anume.

Acum cei care cunosc strada 
С. 1. Parhon stnt mulți. In numai 
10 zde s-a mărit numărul lor 
de 10 ori sau poate chiar de 100 

• de ori. De ce ? Să facem o plim-

teren viran unde acum cîteva zile 
erau doar cîteva case. » .

După-amiezile însă, pe acest 
șantier, este o animație deosebită. 
Zeci de muncitori de, la . diferite 
întreprinderi, elevi vin să dea o 
mină de ajutor constructorilor, i

— Demolările au început de- 
vreo 10 zile. Acum sînt pe ter
minate. Ziua de 19 mâi are o 
semnificație deosebită pentru noi. 

primii metri cubi. 
blocului В
— spunea 
unor \ cu-

Trebuie să fii foarte atent de
oarece zeci de camioane, legănîn- 
du-se sub povara tonelor de pă- 
mint trag din greu, îndreptîudu- se 
spre ieșirile din oraș. Un excava
tor mușcă cu lăcomie din pă- 
mînt, iar la mici intervale de 
timp mecanicul claxonează, semn 
că basculanta este încărcată.

Pe partea dreaptă a străzii stnt

S-au turnat 
de beton în fundația 
din acest nou cvartal 
dirigintele șantierului 
noscuți care se interesau de noile 
construcții care au început în a- 
ceastă stradă.

Dar pentru ca să afli amănunte 
în legătură cu noul cvartal care 
se construiește, nu-i neapărat ne
voie si te adresezi, dirigintelui 

, sau vreunui maistru. începînd de 
la săpător pînă la șeful lotului, 
fiecare muncitor îți poate da a-' 
mănunte: „In locuințele care 
le-am demolat au locuit vreo 28 
de familii., Cînd vor fi terminate 

• cele 6' blocuri pe care le cons
truim, aid vor locui 184 de fa-

. milii.
Aceste amănunte ți le spune

mitetul orășenesc a ținut cont 
de pregătirea tovarășilor, din 
activ, dte competența lor în re
zolvarea problemelor. Astfel, în 
colectivul care se ocupă de pro
blemele economice. sînt încadrați 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
fruntași, cum sînt minerii Hu- 
nyadi Ioan, Moise. Ioan, ingine
rii Stoica Petru, Surdu Octavian, 
tehnicianul arhitect Galeriu To
ma. In colectivul de propagan- 
• •••••••••• dă sînt cuprinși

tov. Munteanu 
Din experiența organizațiilor Romul și Volje-

de partid nik loan, propa
gandiști fruntași, 
Firczak Eugen, 

profesor, Bîldea Nicolae, direc
torul clubului muncitoresc. Din1 
colectivul care se ocupă de -muti
ca organizațiilor de masă fac 
parte tov. Szabo Andrei, secre
tarul comitetului sindicatului die 
la U.E.V., Bădiță Miron, secre
tarul organizației ILT.M. de la 
С. T. Paroșeni, Băcbi loan, acti
vist al sfatului popular, Martina 
Florica, Jurca Maria, fruntașe în 
activitatea obștească.

La comitetul orășenesc de 
partid a fost analizată, într-o 
recentă ședință, munca- politică 
desfășurată de organizațiile de 
bază din oraș pentru întărirea 
rîndurilor lor. La această ședin
ță au fost invitați și tovarășii 
din activul dte partid, cărora li 
s-a cerut din timp să studieze 
desfășurarea muncii de primire 
în partid în organizațiile de ba
ză de care răspund. In acest fel 
prin discuțiile purtate în cadrul 
ședinței, membrii activului au a- 
dus o contribuție însemnată la 
elaborarea unor măsuri privind 
îmbunătățirea muncii de primire 
în partid. Tovarășii Kelemen 
Francisc și Hanea Dumitru, de 
pildă, au făcut propuneri în ceea * 
ce privește îmbunătățirea muncii 
politico-educative cu activul fără 
de pa-rtid, pregătirea dosarelor 
celor care solicită primirea în 
partid etc. După ședință, tova
rășilor din activ li s-au trasat 
sarcini concrete în privința în
deplinirii măsurilor elaborate. O 
rodnică activitate au desfășurat 
ulterior în cadrul organizației 
de bază de care răspund, respec
tiv la cele de la U.E.V., auto- 
transport, spital, tov. Berindea 
Lucian, Biro Nicolae, Moldovan 
Eleonora. In aceste organizații 
de bază precum și în altele mun
ca de primire în partid s-a îm
bunătățit simțitor. Pe întregul 
oraș numărul cererilor de pri
mire în partid prezentate doar 

I. DU ВЕК

comitetului o-

(Le. dmn>
fierarul betonist Носа Constantin ♦ 
care în cei 10 ani de cînd lu- ♦ 
crează în construcții a modelat . 
cu mîinile sale cîteva zeci de to- * 
ne de fier beton, ți le spune Ra- • 
lajiu Gheorghe, șef de echipă la ♦ 
turnarea betonului care are am- J 
prenta pe multe fundații ale • 
construcțiilor, începînd cu cons- ♦ 
trucțiile din nordul Moldovei și « 
terminând cu cele din Valea Jiu- J 
lui. La fel de bine este documen- * 
tat și tînărul excavatorist Marin J 
Aurel, care zilnic cu excavatorul • 
său încarcă aproape 400 tone ♦ 
pămtnt. •

Numele străzii С. 1. Parhon es- J 
te rostit de mutți locuitori ăi o- • 
rașului, de constructorii din Pe- • 
troșani. In câteva luni' se vor 2 
ridică aici blocuri semețe cu a- J 
partamente confortabile. In scurt ♦ 
timp pe aleile dintre blocurile de * 
pe С. 1. Parhon zeci de copii ai ; 
oamenilor muncii din Petroșani ♦ 
vor alerga, jucîhdu-se în voie. * 
Părinții lor îi vor admira de la 2 
geamurile blocurilor noi...

Iată de ce în ultimele ide stra- J 
da С. I. Parhon a devenit cit- ♦ 
născută de mulți locuitori ai o- • 
rașului Petroșani... •

FL, ISTRATE ♦

(Continuare în pag. 3-a)

» Citiți în pag. IV-a
• In legătură cu întâlnirea 

dintre N. S. Hrușciov — 
J. Kennedy.

• N. S. Hrușciovv l-a primit 
pe K. Setalwad.

• Lucrările Congresului R. 
C. din Olanda.

• „Spre ce viitor se îndreap
tă omenirea". ,



2 STEAGUL R0ȘU

)

In sectorul I de la Aninoasa 
se poate munci mai bine

(Urmare din pag. l-a)

Minerul Vulcan 
Corvinul Hunedoara 

2-3 (2-0)
întâlnirea amicală de fotbal 

dintre Minerul Vulcan și Corvinul 
Hunedoara disputată la Vulcan a 
luat sfîrșit cu victoria hunedore- 
nilor.

Scorul este deschis in minutul 
13 de Mdinte, care înscrie dintr-o 
pasă primită de la Bendeanu. 
Minutul 22 aduce majorarea sco
rului pentru vulcăneni, prin Me- 
linte : 2—0. Apoi treptat hune- 
doreniî îți revin, încep să pună 
stăpînire pe joc, creînd faze di
namice, încheiate cu șuturi puter
nice la poarta vulcănenilor.

In repriza secundă jucătorii de 
la Corvinul încep să atace mai 
periculos poarta apărată de Brîn~ 
ză, care lămurește multe ocazii. 
Primul punct pentru Corvinul es
te înscris în minutul 77 de către 
Zanca. Tot Zanca, în minutul 78, 
egalează : 2—2. Victoria hunedo- 
renilor este pecetluită în minutul 
81 de către Pop.

Sr-a evidențiat de la Vulcan Me- 
linte, Cotroază, Bendeanu, Brînză, 
Raff, iar de la Hunedoara Tetea, 
Pop, Ionescu.

N. ROVENȚA 
corespondent

Ml putea clștiga
Spectatori petroșăneni au pă

răsit terenul oarecum nemulțu
miți de scorul cu care s-a în
cheiat partida de fotbal dintre 
Jiul — A.M.E.F. Arad, disputa
tă duminică pe stadionul Jiul.

Scorul putea fi mult mai ma
re, dacă înaintarea Jiului ar fi 
jucat cu mai mult calm, dacă 
ar fi dovedit precizie în șuturi. 
După felul cum a pornit, se pă
rea că Jiul va cîștiga ușor. Dai 
treptat alura slăbește. Jiul a 
jucat mai bine în prima repri
ză cînd a și înscris.. In această 
parte jucătorii au acționat mai 
hotărît, au ajuns mai repede la 
minge, au folosit pasele lungi, 
creînd atacuri fulgerătoare, în
cheiate cu șuturi la poartă. In 
repriza secundă, jiuliștii slăbesc 
ritmul și revin numai spre sfîr- 
șitul jocului. Cei mai periculoși 
atacanți au fost de fapt apără
torii... Farkas, Tîlvescu, Romo- 
șan (?!!). In această parte a 
jocului cei care atacă mai mult 
sînt arădanii, dar fără 
șească să fructifice.

Din înaintarea Jiului 
care a dat satisfacție a
bor. Tocmai de aceea considerăm 
că înlocuirea lui Gabor cu un 
alt jucător a fost puțin inspi-

rată.jErau alți jucători în îna- ] 
intare care au jucat slab. Ne < 
referim la Nertea care în meciul ]icjțlliri ia rrciisa m uicuiut /
de duminică a fost un simplu
figurant. El a părut obosit, dezo- ,
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să reu-

singurul 
fost Ga-/

ШмиюШнІ campionatului orășenesc de fotbal
44: 7
44: 8
37:11

1. Știința Petroșani
2. Prep ara ți a Petrîla
3. Retezatul Uricani
4. Preparatorul Lupeni
5. Utilajul Petroșani
6. Minerul II Vulcan
7. Unirea Banița
8. 6 August Livezeni
9. Rapid Petroșani
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12
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12
12
12
12
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4
3
3
1
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1
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1
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2
1
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2
2
fi 48:32
6
7
6
7
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24:28
27:39
19:34
15:30
9:48

20
20
18
11
10
9
9
8
3

rientat.
Linia de mijlocași a funcțio

nat bine, iar apărarea a fost la 
înălțime clarificînd cu siguranță 
multe ocazii critice pentru e- 

. chipă.
Unicul punct al partidei a 

fost înscris în minutul 2 de că
tre Crăciun. în urma unei pase 
primite de la Gabor.

Slab arbitrajul lui Năstase 
Gr. I București.

Au jucat : JIUL : GRAM — 
ROMOȘAN, TILVESCU, FAR
KAS — Cosmoc (Crișan), PE- 
NU — Cazan, Crăciun, 
(Cosmoc), Ghibea, 
A.M.E.F.A. : KISS, - 
JUHASZ, DODEANU 
ger, Oroszlayi — CHITIC, Pa- 
piu, Nedelcu, Cjurugă, Jeraă.

C. COTOȘPAN

Minerul Aninoasa — 
Șantierul Hunedoara 7-0 (5-0)

Terenul desfundat, alunecos, , 
nu i-a împiedicat pe aninoseni ■ 
să practice un joc frumos, di-1 
namic, cu acțiuni periculoase la ! 
poa-rtă, soldate cu multe goluri ; 
Prima repriză aparține în Intre ! 
gime Minerului. In repriza se ■ 
cundă jocul se echilibrează; hu- j 
nedorenii practică un joc mai < 
deschis, dar nu reușesc să re-,* 
ducă din handicap. Au marcat:1 
Vlad II (min. 1 și 25), Furnea 
(min. 5), Zlăgneanu (min. 7), < 
Butca (min. 10 și 72) și M. Gol ] 
goțiu (min. 85). A arbitrat sa- < 
tisfăcător Ravel — Deva.

o
R U G В I

Rapid București 3-0 (3-0)

г - Wț ЧЛ
• I

IN CLIȘEU: Aspect
Duminică dimineața pe stadio

nul Jiul din Petroșani s-a dispu
tat meciul de rugbi restanță, din 
categoria A, între formațiile 
ța ți Rapid București. Jocul 
tisfăcut pe cei peste 2.000 
tatori.

Știința a câștigat mai clar 
arată scorul. — 
tul n-a .fost 
ți greu și 
de o parte, 
tactica de apărare 
hotăcîți să obțină 
au fost principalele 
determinat ca scorul să fie așa de 
strîns.

Studenții au dominat majorita
tea timpului, mi practicat un joc 
deschis, frumos. De altfel cele 
trei puncte care le-au adus vic-

Știin- 
a sa- 
spec-

decît
De ce totuși rezulta* 
majorat ? Balonul ud 
terenul alunecos, pe 
iar pe de altă parte 

a oaspeților, 
un meci egal 
cauze care au

din timpul jocului.
toria au fost înscrise în urma u- 
nei acțiuni pe treisfertnri. In mi
nutul 7 Mateescu deschide linia 
de treisferturijS. Nicolescu și Mez
drea depășesc adversarii dfiecți 
și pasează la Burac care, făcînd 
o cursă în stilul său caracteristic, 
culcă balonul în terenul de țintă 
advers.

Repriza a doua aparține în în
tregime gazdelor. In minutul 
puțin a lipsit șă. asistăm la o 
j orare a scorului Mateescu 
pă cu balonul, pasează lui 
Ureche, acesta aleargă mai mult 
de jumătate din teren și încearcă 
să paseze lui Burac, mingea însă 
cade.

A arbitrat slab Eftimescu Ga
briel (Sibiu), dînd multe decizii 
eronate.

dnd unu oameni nu-ți fac datoria 
așa cum trebuie. De asemenea, 
întâmpinăm multe greutăți cu 
transportorul care se defectează des. 
Jn ziua de 16 mai în schimbul I, 
transportorul n‘a funcționat timp 
îndelungat din cauza defectării v 
nei roți conice. Macazul de la nr. 
15 este de mult timp defectat. 
Deși conducerea sectorului nos
tru știe că se fac dese caramboale 
din cauza acestui macaz și noi 
pierdem timp prețios din lucru, 
nu au fost luate pînă acum mă
suri pentru repararea lui.

Lipsurile existente în sector, 
care frînează îndeplinirea ritmică 
a planului de producție, puteau 
fi lichidate dacă conducerea sec
torului (ing. șef Tarcea loan) dă
dea dovadă de mai multă hotă- 
rîre în luarea unor măsuri menite 
să sprijine brigăzile cu realizări 
mai slabe.

Biroul organizației de partid 
din sector trebuia să analizeze la’ 
timp situația creată aici, felul cum 
inginerii și tehnicienii sectorului 
sprijină munca brigăzilor din a*

minus de 400 tone cărbune, eă 
producția dată în acest timp are 
un procentaj de cenușă cu 2,4 la 
sută mai mare decît norma admi
să ? Cum se justifică faptul că din 
12 brigăzi cîte are sectorul doar 
4 sînt în prezent cu sarcinile de 
plan îndeplinite, restul fiind ră
mase în urmă ?

Este drept că în ultimul timp 
sectorul a avut unele necazuri în 
aprovizionarea cu vagonete goale, 
care n-au sosit la timp și în can
tități suficiente la fronturile de 
lucru. Dar această situație s-a în • 
tîmplat și la' sectorul IV și totuși 
minerii de aici și-au îndeplinit 
ritmic planul.

In urmă cu cîtva timp în sector 
a fost deschis un abataj frontal 
pe stratul 3 armat în fier. La 
început se obțineau rezultate bu
ne : producție mare de cărbune, 
randamente de 6—7 tone pe post. 
De două luni însă în acest abataj 

h rezultatele înregistrate sînt cu to
tul nesatisfăcătoare. In aprilie, 
brigada minerului David Ioan ce 
lucrează aici a rămas sub plan cu 
650 tone de cărbune, iar în pri
mele 18 zile din luna curentă cu 
peste 550 tone. Cum de s-a ajuns 
la această situație ?

Răspunsul la această întrebare 
l-a dat chiar unul dintre minerii 
brigăzii de la frontal.

— La noi în brigadă — a spus 
el — disciplina lasă de dorit. 
Aproape fiecare ortac 
după cum îl taie capul. Șefii de 
schimb închid de multe ori ochii
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sprijină munca brigăzilor din 
bataje.

Sectorul I are condiții bune 
exploatare. Este deci timpul 
minerii și tehnicienii de aici 
pună serios umărul pentru lichi
darea rămînerii în urmă, să mun
cească la nivelul posibilităților lor. 
Și aceasta cu atît mai mult cu 
cit ei au ca angajament să liseze 
peste planul anual 15.000 tone 
cărbune de bună calitate și să 
facă o însemnată economie la pre
țul de cost al producției extrase.

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

Poștaș și difuzop fruntaș

lucrează

Mult drum străbate poștașul 
Hamz loan cu bicicleta sa. De 
la Uricani la Cîmpu lui Neag, de 
acolo la Valea de Pești și 
înapoi. Uneori urcă pe poteci pî- 
nă sus la punctele de lucru ale 
muncitorilor forestieri 
bovu pentru a le. da cîte o scri
soare sau vreun aviz
Fiecare îl așteaptă cu 
răbdare. Unii pentru scrisori, .zia
re, reviste, alții pentru colete și

de la Gir-

mal urgent, 
aceeași ne-

________ I С E >
Voința Arad 4831-4852 pM. fJM

Stmbătă și duminică pe are
na Jiul din Petroșani, а avut loc 
întrecerea din cadrai campiona
tului republican die popice, între 
Jiul și Voința Arad, încheiată cu 
victoria arădanilor. Primii care 
au intrat în întrecere au fost ju
cătorii Țipțer (Jiul) și Hegyesi 
(Voința). La ultimele 25 de bile 
Hegyesi ia avans și termină cu 
10 p. d. mai mult decît Țipțer. 
Diferența de popice doborîte este 
mărită în favoarea arădanilor 
prin Crețu, care are 862 p. d. 
față de Trif — 802 p. d. Al trei
lea jucător petroșănean pierde și 
el la o diferență die 37 p. d., ast
fel că arădanii au un avans de 
107 p. d. Apoi avantajul este 
ridicat la 127 p. d. In bună for
mă de joc Albu (Jiul) reușește 
să reducă din handicap, dar a-

rădanii nu mai pot fi ajunși, £ 
astfel că întrecerea se termină s 
eu o diferență de 21 p. d. pentru > 
Voința. $

----o----
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pensii Nu-i o muncă ușoară, dar 
poștașul Hamz loan conștiincios 
și harnic cum este, ti mulțumește 

, pe toți. Pensionarii deși sînt mulși 
prin aceste locuri, nu s-au plins 
niciodată de el. Muncitorii fores
tieri îl laudă și ei. Intr-o zi l am 
văzut în plin exercițiu al func
țiunii. A sosit în colonia forestie
ră Arcan». Liniștit, cu geanta dol
dora agățată de ghidonul bicicle
tei a început să împartă scrisorile 
Și abonamentele. Odată cu aceasta 
le arăta oamenilor și diferite cărți, , 
reviste și publicații periodice. La 
sectorul l.F. Cîmpu lui Neag a- 
proape toți muncitorii și tehni
cienii sînt abonați. ‘Hamz însă nu-i 
mulțumit dacă știe că sarcina v»« 
a fost realizată sută la sutăe .fu 
pensionarii a rezolvat problema. 
Acum îl roagă ei să~i aboneze la 
cit mai multe publicații.

Au dreptate muncitorii forestieri 
cînd zic că Hamz loan nu-i nu 
mai poștaș fruntaș, ci ți un bun 
difuzor voluntar care prin munca 
sa răspîndeșțe în masa Dresa.

TITU CORNEA
corespondent

Campionatul 
individual

cadrul campionatului

’>
4
■ *
■ ‘

repu- ;■ 
blican individual de popice, săp- .• 
tămîna trecută la Lupeni a fost < 
organizat un concurs de popice, 
faza pe colectiv de către Aso- \ 
ciația Minerul Lupeni și Vis- 
coza. Au luat parte echipele fe ;, 
minine și masculine. j [

De la minerul pe primul loc ■, 
s-a clasat Pelcsik Iosif cu 752 £ 
p. d. și Nabrodeanu Irina cu 320 ■[ 
p. d. iar de la Viscoza Pietro- 
viei Cornelia cu 357 p. ’’
Florea Vasile cu 725 p. d.

In

♦

CONCURS DE ATLETISM

9 Duminică, pe stadionul Jiul s-a desfășurat un concurs de 
atletism destinat elevilor. In clișeu Pop loan (Școala profe
sională Petroșani) locul i Ia 1500 m„ Codreanu Antonia 
(Școala medie mixtă Lonea) locul I la 80 m. plat și Puia 
Mihai (Școala profesională Lupeni) locui 11 la 1500 m.

I. TUDOR
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O NOUĂ COLECȚIE 

Desâvirșim 
construcția socialismului

Cu această lucrare, Editura po
litică deschide o nouă colecție, al 
cărei titlu va fi același cu titlul 
acestei cărți — Desăvîrșim cons
trucția socialismului.

Lucrarea popularizează sarcinile 
trasate de Congresul al III-lea 
al P.M.R. în vederea desăvîrțirii 
construcției socialiste și a trecerii 
treptate, în perspectivă, la comu
nism. Ea are la bază raportul 
prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la cel de-al III-lea 
Congres al partidului precum ți 
celelalte documente ale Congre
sului.

După ce face o scurtă trecere 
în revistă a realizărilor obținute 
in răstimpul de la Congresul al 
Il-lea pînă astăzi, lucrarea 
cupă de sarcinile planului 
ani în principalele ramuri 
conomiei naționale.

După o succintă relatare 
vederilor schiței program de pers* 
pectivă pe 15 ani, lucrarea se o- 
prește asupra celor mai importante 
realizări obținute în cursul anului 
1960 — primul an al planului 
de 6 ani — precum și asupra sar
cinilor care stau în fața oase* 
oilor muncii în 1961.

se o* 
de â 

ale e-
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ajutor prețiosActivul de partid
în munca comitetului orășenesc
(Urmare din pag. l-a)

în ultimul timp a crescut la 
peste 20. Activul de partid a 
contribuit, de asemenea, la Îm
bunătățirea muncii la mina Vul
can, precum și a activității sfa
tului popular, a deputaților și a 
grupelor de partid privind mo
bilizarea maselor de cetățeni 1a 
înfrumusețarea orașului.

In prezent activul 
desfășoară o muncă 
pentru îmbunătățirea 
rii învățămîntului de partid. Nu 
de mult din rîndul 1 
din activul de partid au fost for
mate 5 colective. Acestea au fost 
repartizate pe organizații de 
bază în cadrul cărora controlea
ză activitatea cercurilor și cursu
rilor de învățămînt de partid, 
felul cum muncesc birourile or-

de partid 
susținuta 

desfășură-

tovarășilor

• 

ganizațiilor de bază pentru în- ♦ 
deplinirea planului dfe măsuri al • 
comitetului orășenesc, elaborat la ! 
începutul anului, privind îmbu- ♦ 
nătățirea învățămîntului de par- ♦ 
tid. In curînd, pe baza observa-! 
țiilor și propunerilor făcute de» 
tovarășii din activul de partid, ♦ 
comitetul orășenesc va stabili!
măsuri concrete privind închide
rea anului de învățămînt de 
partid 1960—-61 și pregătirea des
chiderii noului an șed ar.

Organizînd tot mai bine mun
ca cu activul de partid, spriji- 
nindu-se pe activ, antrenînd la 
muncă toți 
orășenesc de partid Vulcan va • 
obține succese tot mai însemnate ♦ 
în mobilizarea oamenilor mun-! 
cii din întreprinderile orașului * 
la îndeplinirea sarcinilor puse de ♦

*

r♦ 
♦
♦

Cine răspunde de ; 
întreținerea podurilor ? *

Au trecut mai bine de 5 săptă
mîni de cînd conducătorii auto de 
la E. M. Aninoasa caută să afle 
cine răspunde de întreținerea dru-

NOTE
PUBLICITĂȚI

partid.
O---------
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♦
î
♦
♦ 

. ♦ 
tovarășii, comitetul î

♦ * 
tmdui lscroni—Aninoasa. Căuta- ț 
rea lor s-a dovedit însă zadarni- J

♦ 
♦

Bine — dar de ce or fi avînd 1 
ei atîta grabă că doar drumul e 
nou și asfaltat de curînd, 
că pe el se poate circula în 
ne condițiuni. 
cazul ?

Dacă nu ar 
duri peste Jiu

că.

Atunci care-i

așa 
bu
ne'
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♦ întreprinderea de Construcții Siderurgice І
J HUNEDOARA î
: ANGAJEAZA j

Ingineri constructori, ingineri electricieni, ingi- ♦ 
I neri mecanici, maiștri constructori și maiștri montori. ♦ 

ț Se asigură condiții bune de salarizare și caza- *
• re. Ofertele se vor adresa direct întreprinderii de î
« Construcții Siderurgice — Hunedoara, serviciul ca- t 
I dre și învățămînt, strada Molotov nr. 8. $
♦♦»♦♦♦♦»»♦♦♦♦♦♦<> ♦♦♦♦♦♦♦♦»sse»»»»v

Buna deservire a șantierelor — sarcină 
a muncitorilor de la I. II. T. Livozeni îJ
Colectivul I.U.T. Livezeni asi

gură transportul pe șantierele 
de construcții, repararea unor u- 
tilaje ca macarale, betoniere și 
altele. In acest an muncitorii de 
la I.U.T, și-au îmbunătățit sim
țitor activitatea de producție, 

Vată de anul trecut. Planul valo- 
' ric pe 4 luni a fost depășit cu 

peste 580.000 lei, s-au obținut 
beneficii în valoare de 26.000 
lei, planul fizic la transporturi 
auto a fost depășit cu peste 
100.000 tone. Aceste realizări se 
datoresc hărniciei cu care s-a 
muncit, măsurilor organizatorice 
luate, folosirii din plin a timpu
lui de lucru.

De asemenea, s-a pus un ma
re accent pe x calitatea lucrărilor 
și a reparațiilor. In acest scop 
s-au folosit unele metode noi de 
lucru, s-a introdus un control 
exigent la reparațiile utilajelor 
de construcții. După ce sînt re
parate utilajele se încearcă ■ în 
sarcină și numai după aceea sînt 
trimise pe șantiere. In acest an 

• au fost reparate 3 macarale, un 
malaxor de bitum cu a capaci
tate de 2000 1.. betoniere de 250 
1. și altele. Aceste utilaje, da
torită reparațiilor de calitate, 
funcționează pe șantiere în mod 
corespunzător. Motoarele sînt 
probate întîi la un. banc de ro
daj la cald (o inovație a tova- 
Jfâșișlui Dumitrescu Jean). Ele 
sînt ținute sub supraveghere pen
tru a se observa gradul de în 
călzire a lagărelor și a celorlal
te piese în mișcare, precum și 

‘ consumurile die benzină, motori
nă și ulei. In cazul cînd aceste 
consumuri la probele care se fac 
sînt mari, cu ajutorul bancului 
de probă se corectează pînă se 
ajunge la cele prevăzute în nor
mativ. Un alt banc se folosește 
la încercarea și modificarea in
stalațiilor electrice auto. Cu a- 
jutorul lui se verifică bujiile, bo
binele de inducție, delcourile etc. 
Astfel s-a reușit ca în ultimul 
timp să fie reduse mult depăși-

rile de combustibil. Prețul de J 
cost al reparațiilor a scăzut ci»» 
13 la sută față de aceeași peri- * 
oadă a anului trecut. *

La obținerea acestor rezultate j 
a contribuit întregul colectiv și ♦ 
în special mecanicii Busuioc J 

Pomană J 
Lentz ♦ 

Mihai, Mihai Nicolae, Bonovski ! 
Iosif, Predtescu Constantin și e- Î 
chipele conduse de Popescu Ioan, ♦ 
Verastor Ștefan, Traian Damian, * 
Stoian Radu. Aceștia au depus j 
eforturi pentru a îndeplini cu ♦ 
cinste sarcinile de producție, ! 
luptă în permanență pentru a e- J 
xecuta lucrări de calitate; con- J 
ducătorii auto transportă mate- t 
rialele fără ca acestea să sufere 3 
deteriorări. J

Pe lîngă aceste rezultate, mai • 
există totuși un fapt negativ. • 
Timpul reparațiilor la mașinile,* 
auto este cu mult mai mare decît • 
cel necesar, multe mașini sînt ! 
astfel imobilizate peste termenul J 
fixat. Acest lucru se datorește ♦ 

‘în primul rînd lipsei de mate-’ * 
riale ca rulmenți, carburatoare, ! 
sîrmă de bobinaj Și în special ! 
cauciucuri, deoarece Oficiul re- J 
gional de aprovizionare Deva nu * 
respectă termenul fixat de apro- î 
vizionare cu materialele •

special mecanicii 
loan, Ciocan Voicu, 
Ilie, conducătorii auto

fi cele două 
nu ar fi nici un 

necaz- Dar podurile există. Cel 
mare, are balustrada lipsă chiar 
în dreptul curbei ce o face dru
mul la intrare pe pod spre Ani
noasa. Al doilea, de lemn, și 
ceva mai mic, abia dacă a ră
mas cit o punte. Cele cîteva scin
dări din platforma pentru trecere 
dau un fior neplăcut conducăto
rilor auto.

, Sfatul popular lscroni susține 
că întreținerea drumului și a po
durilor sus amintite aparține de 
sfatul popular din Aninoasa.

La rîndul lor, cei de la Ani
noasa au dovedit negru pe
că răspunderea pentru întreține
rea mult discutatelor 
vine С.С.Ѵ.]. Aceștia 
dat nici un răspuns, 
vor da c'tndva. Dar 
ce ne facem, sistăm
de oameni și materiale ?

po-
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poduri 
încă nu 
Poate 
pînă atunci
transportul

C. OLIVER
conducător auto — Aninoasa
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Comenzi da — vin ba |
Cu vreun an în urmă, con- £ 

ducerea T.A.P.L. Petroșani s-a j 
angajat să satisfacă la timp * 
toate comenzile primite 
unitățile T.A.P.L. din 
Jiului. Se pare insă că 
angajament a fost uitat.

♦

de 1» £
♦
♦

*

Valea 
acest 

De e-respecta iermenui iixat ue apro- t
vizionare cu materialele reparti- І templu, la bufetul din comuna *
zate. Conducerea unității T.U.T. + . ma ♦trebuie să insiste mai mult pen- ! C‘mP“ 1и‘ Nea*’ v,nul de ma’ І
tru a remedia și aceste neajun- 1 s“’ căutat de consumatori, 4
suri. j lipsește de vreo trei săptămîni. J

Șantierele din Valea Jiului se Г - - - —
dezvoltă în continuu, se cer tot ?, Vlrlel 
mai multe utilaje și un trans- ;
port mai intens. Lucrind cu to- ț <J*P°zWul T.A.P.L. 
naj și rulaj mai mare, condu- »

- cătorii auto de aid vor putea să î 
facă față cerințelor, ,- 
reparate la timp vor satisface! 
nevoile șantierelor. Pentru a- * 
ceasta este necesar ca lupt» pen
tru calitatea lucrărilor și repa
rațiilor, executarea lor la timp, 
să continue — să devină preocu
parea centrală a muncitorilor de 
la I.U.T.

• 1
1Gestionarul Trifu Iosif a ur- j 

? gentat comenzile trimițînd la ț 
J ... - . n . note pesjg ț

șutea să | Mirați de atîta tărăgăneaiă І 

utilajele ♦ muncitorii forestieri din secto- ?
. rnl Cîmpu Iul Neaș se intrea- * 
! bă: Cît timp vor mai fi lipsiți J
♦

**

note, dar marfa nu a sosit.

de un articol pe care 
T.A.P.L, Petroșani îl 
abundență ?

C.

depozitul * 
are din J

•
Titus ;

ST. EKART

LA PRIMIREA IN 
orașul Lupeni 
și-au întărit rîndurile cu peste 
100 de membri dintre cei mai 
buni tineri mănători, elevi frun
tași la învățătură. Printre cei pri
miți în U.T.M. se numără tinerii
Munteanu Pavel, Bologa Ioan și 
tiuda loan de la preparația Lu
pani, Bolpsin Viorel și Munteanu 
(Pavel de la I.C.M.M, Lupeni, 
Popescu Doina, Rînditeanu Miron 
și Szilasi Gbeorghe de la Școala 
medie mixtă.

Printre organizațiile U.T.M. care 
desfășoară o bogată activitate pen
tru întărirea rîndurilor lor se nu
mără și organizația U.T.M. de la 
sectorul Bărbătești al întreprinde
rii de explorări Lupeni. Biroul 
organizației U.T.M. de aici urmă
rește cu atenție activitatea tine
rilor, se preocupă cu grijă de pre
gătirea lor pentru a fi primiți în 
organizația U.T.M.

Cu multă atenție sînt pregătite 
și adunările generale în care se 
discută cererile tinerilor care vor 
să intre în organizație. O aseme
nea adunare a avut loc în aceas

tă organizație nu cu mult timp 
în urmă. Cu cîteva zile înainte 
de ziua cînd urma să aibă loc 
adunarea a fost afișat convocato
rul cu ordinea de zi-

A venit și ziua adunării genera
le. După deschiderea ședinței, în 
fața utemiștîlor a fost expusă de 
către tov. Stanca Mibai, secreta
rul organizației UJT.M., o confe
rință despre lupta și activitatea 
partidului nostru.

Apoi s-'a trecut la al doilea 
punct de pe ordinea de zi- Ș-a 
dat citire ‘ cererii tovarășului Dă- 
ianu Victor de a intra în rîndn- 
rile U.T.M. Victor era emoționat. 
După се-și termina autobiografia, 
în sală se făcu liniște. Zeci de 
priviri se îndreptau spre el. Știa 
că adunarea generală va discuta 
activitatea și comportarea lui, fe
lul cum s-a pregătit pentru pri
mirea în U.T.M. La întrebarea ; 
„Ce l-a determinat să devină ute~ 
mist"? — o întrebare la care de 
cele mai multe ori tînărul își răs
punde încă înainte de a fi mem-

-r-т- f-g-, Ц «• bru al organiza- 
II M țief lui 

*-l-rj. « Victor nu i~a tre
buit mult timp 

pentru a da răspunsul:
““ Intru în U.T.M. pentru că 

sînt convins că organizația mă va 
ajuta să devin un luptător de nă
dejde pentru traducerea în viață 
a sarcinilor trasate de partid.

Apoi toți cei care au luat cu- 
vînttd au vorbit despre vrednicia 
cu care muncește, despre străda
nia depusă spre a-și ridica nivelul 
politic. Utemiștii au aprobat în 
unanimitate primirea lui Diianu 
Victor în rîndurile utemiștilor. In 
aceeași adunare au mai fost pri
miți în U.T.M. încă, doi tineri, 
Vijulan Vasile și Tudor Fior ea.

Asemenea adunări educative se 
tin adesea la organizația UT.Mf. 
de la sectorul Bărbăteni al 1. E. 
Lupeni. Ele vorbesc despre dra
gostea cu care se ocupă utemiștii, 
sub îndrumarea comuniștilor, de 
creșterea viitorilor membri ai or
ganizației U.T.M.

I. ARAMA
secretar al comitetului orășenesc 

U.TMi Lupeni

întreprinderea „Competrol“ Petroșani
Anunță consumatorii de aragaz că cu începere de la a- 

pariția prezentului anunț, distribuirea buteliilor de aragas, 
în cadrul depozitului se face zilnic între orele 13—16.

De asemenea, la schimbatul buteliilor, consumatorii se 
vor prezenta cu buletinul de identitate, fără de care nu se 
pot distribui butelii din depozit.

--------------------------------------------------------------- ------

I Wil llintiilaliil Polini Ш! Рііішіі I, 
Anunță că restaurantele Minerul și Garpați din Petro- j:

: șani servesc diferite mîncăruri lacto-vegetariene și dietetice ;!’ 
la cererea consumatorilor, care sînt rugiați a consulta listele ;•

• de meniuri ;L
■ Rugăm clientela a ne sesiza în condicile de sugestii și :■ 

reclamați! eventualele preferințe la mîncăruri.

0. C. L. Produse 
Industriale 

petroșani 
anunță !

Pentru sezonul de pri- 

măvară-vară, O.C.L. Pro

duse Industriale Petroșani 

a pus în vînzare prin toa

te magazinele de țesături 

un bogat și variat sorti

ment de:

imprimeuri 
de țesături bumbac 

și mătase 
Vizitați magazinele 

de textile

ANUNȚ
T.C.M.G Grupul de 

șantiere Coroești an
gajează un economist 
financiar șl un contabil.

Condițiile de studii 
și stagiu sînt prevăzu
te în nomenclatoarele 
în vigoare.I

ANUNȚ
O.N.T. „Carpați", filiala 

Petroșani а pus în vînzare 
bilete pentru locuri în sta
țiunile Eforie, Vasile Roaită, 
Fechirghiol, Mangalia, Cos- 
tineștl.

De asemenea, mai sînt lo
curi și pentru alte stațiuni 
balneo-climaterice din țară.

Doritorii se pot prezenta 
la sediul filialei din Petro
șani, str. Gheorghe Gheor
ghiu-Dej nr. 23,
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Lucrările Congresului P.C. din Olanda

■
в

-я

M S. Hrușciov l-a primit
pe K. Setalwad

1

li leiitiri (1 Uimim 
tiitre U.S. Hriitiii-J. HfflBrtj

NEW YORK 22 (Agerpres) 
Apropiata întîlnire dintre N. 

S. Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. și 
j. Kennedy, președintele S.U.A. 
continuă să se afle în centrul 
atenției opiniei publice americane. 
Toate ziarele newyorkeze publică 
numeroase articole, comentarii și 
corespondențe din diferite i 
ale lumii, consacrate acestei 
tîlniri.

In comentarii se subliniază 
întîlnirea va fi „neoficială" și 
scopul ei constă în aceea ca 
doi conducători să se cunoască 
reciproc. Intr-un editorial apărut 
sub titlul „întîlnirea între patru 
ochi de la Viena", ziarul „New York 
Times" își exprimă părerea că în 

“se 
vi-

M S. Hrușciov l-a primit 
pe K. Setalwad

țări 
în-

că 
că 

cei

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite:

La 22 mai, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l-a primit pe 
M. K. Setalwad, procurorul ge
neral al Republicii India.

Intre Hrușciov și Setalwad a 
avut loc o convorbire prieteneas-

că în cursul căreia au fost abor
date problemele dreptului și 
rolului juriștilor în lupta pentru 
consolidarea păcii și colaborării 
între popoare.

La convorbire au participat 
A. F. Gorkin, președintele Tri
bunalului Suprem al U.R.S.S., și 
Roman Rudenko, procurorul ge
neral ăl U.R.S.S.

o

„Spre ce viilor se îndreaptă omenirea"

cursul întâlnirii ar trebui să 
încerce găsirea „unui modus 
vendi care să asigure pacea".

----- O-----

„In centrul atenției 
întregii lumi“

TOKIO 22 (Agerpres).
Ziarele japoneze subliniază 

apropiata întîlnire dintre N. 
Hrușciov și J. Kennedy poate 
netezi calea spre rezolvarea mul
tor probleme internaționale com
plicate. Ziarul „Nihon Keidzai", 
organul cercurilor de afaceri, u- 
rează succes participanților la 
întîlnire.

Marele ziar japonez „Asahi“ 
își expune părerea în articolul 
său de fond că tratativele într-o 
atmosferă liniștită vor contribui 
fără îndoială la cauza păcii.

„Yomiuri" 
tîlnirea lui 
Kennedy se 
ției întregii

PARIS 22. Corespondentul A- 
gerpres transmite:

Intre 17 și 21 mai a avut loc 
la Royaumont, în departamen
tul Seine-et-Oise, o întîlnire in
ternațională la care au partici
pat numeroși oameni de știință, 
istorici, economiști, filozofi, din 
diferite țări ale Europei și Ame- 
ricii.

In cadrul discuțiilor, pe tema 
„Spre ce viitor se îndreaptă o- 
menirea ? Idealuri, criterii și 
perspective ale progresului so
cial", acad. Mihail Ralea a pre
zentat o comunicare despre „Sen
sul progresului" iar acad. С. I. 
Gulian a vorbit despre „Progre
sul etic și tehnic". &

AMSTERDAM 22 (Agerpres).
La Amsterdam își continuă 

lucrările Congresul al XX-lea ai 
Partidului Comunist din Olan
da. La începutul ședinței din 
după-amiaza zilei de 20 mai s-a 
dat citire mesajelor C.C. al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, Partidului Muncitoresc 
Romîn, Partidului Comunist din 
S.U.A., Partidului Socialist Popu
lar diin Cuba.

Congresul a adoptat în unani
mitate textul' de salut adresat 
participanților la marșul de trei 
zile împotriva bombei atomice 
care a început la 20 mai în O- 
landa.

M. Bakker, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din 
Olanda, luînd cuvîntul la discu
ții, a prezentat un tablou al 
contrastului izbitor dintre eco
nomia putredă a țărilor capita
liste și avîntul impetuos al tu
turor ramurilor economiei națio-

nale din Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste.

Toți delegații care au luat cu- 
vîntul au exprimat hotărîrea 
organizațiilor de bază de a con
solida legăturile partidului cu 
masele, de a da o ripostă hotă- 
rîtoare atentatelor împotriva 
drepturilor oamenilor muncii, de 
a duce lupta pentru crearea unei 
alianțe trainice a păturilor lafgi 
ale oamenilor muncii în lupta 
împotriva capitalului monopolist, 
pentru pace, împotriva militari
zării țării.

Luînd cuvîntul. Theun De 
Vries, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. din Olanda, 
unul din cei mai mari scriitori 
olandezi, a demascat marasmul * 
și descompunerea culturii și ar
tei burgheze.

I. Wolf, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. din Olan
da. a demascat în cuvîntarea sa 
venalitatea presei burgheze.

că 
S.

o

Scrisoarea lui C. Eaton 
către Forumul internațional al tineretului

subliniază că în- 
N. S. Hrușciov cu 
află în centrul aten- 
lumi.

MOSCOVA 22 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Cyruș Eaton, laureat al pre
miului internațional Lenin „Pen
tru întărirea păcii între popoa
re", a sprijinit cu căldură ideea 
Forumului internațional al tine
retului.

In scrisoarea adresată Secre
tariatului permanent al Foru
mului, Eaton arată că discuțiile 
dintre părțile interesate consti-

-------- —■ ■■ -=.** ♦.« ■ ' ~--------

In statul Alabama (S.U.A.) 
a fost introdusă

pen- 
reci-

TASS

John- 
patrie 
țările 
oprit

Alessandri condamnă agresiunea 
împotriva oricărui stat

SANTIAGO, CHILE 22 (A- 
gerpres)

După cum relatează agenția 
Prensa Latina, Jorge Alessandri, 
președintele Republicii Chile, în 
mesajul adresat la 21 mai cu 
prilejul deschiderii noii sesiuni 
a Congresului național, a con
damnat orice agresiune înfăptuită 
de vreun guvern al continentului 
american împotriva altei țări din 
acest continent.

Deși Alessandri nu a menționat 
in mod direct agresiunea S.U.A. 
împotriva Cubei, observatorii din 
capitala chiliană, spune agenția,

NEW YORK 22 (Agerpres). 
Potrivit ultimelor relatări ale 

agențiilor americane de presă, 
violențele rasiste din statul A- 
labama au luat asemenea pro
porții îneît autoritățile din acest 
stat au fost nevoite să decreteze 
introducerea legii marțiale.

Agențiile United Press Inter
national și Associated Press des
criu în felul următor atacul să- 
vîrșit împotriva unui grup de 
studenți albi și negri, membri 
ai organizației „Călătorii liber
tății", la 20 măi, la Montgomery 
(statul Alabama) : Primele sce
ne de violență s-au petrecut în 
fața stației de autobuze unde se 
adunaseră circa două sute de ra
siști. In urletele isterice ale a- 
cestora „Dați-i jos pe acești ne
gri murdari!“, pasagerii auto
buzului au fost bătuți în mod 
sălbatic. Un student negru, grav 
bătut, se prăbușise pe trotuar 
Un ziarist, care se afla de față, 
a chemat salvarea să-l ducă la 
spital, dar infirmierii, au refu
zat să-l ridice. Vreo 15 huligani 
s-au năpustit atunci din nou a- 
stipra victimei rămasă în nesim
țire, lovind-o cu picioarele și cu 
bîtele. . Trei din studenții negri 
răniți se află în stare gravă. Un 
student alb, care făcea parte din 
grupul „Călătorilor libertății", a 
fost de asemenea serios rănit. 
Mai mulți șoferi de taxiuri, te
rorizați de huligani, au refuzat 
să-l transporte la spital și stu
dentul a zăcut mai mult de 40 
de minute pe trotuar. Interven
ția poliției a fost o adevărată 
farsă, huliganii continuînd ne-

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

O realizare remarcabilă a matematicienilor uzbeci
TAȘKENT 22 (Agerpres) — 

TASS transmite :
Matematicienii uzbeci au obți • 

nut o precizie record în determi
narea epicentrelor și a adîncimii 
șocurilor seismice.

Noua metodă pusă la punct de

legea marțială
stingheriți să-i bată pe pasage
rii autobuzului. Două tinere fete 
albe, care încercau să scape de 
urmăritorii lor. au fost crunt 
bătute de femei din grupul ra
siștilor. în timp ce bărbații stri
gau „C 
atacat în 
lăsînt pe 
circa 20 
negri".

Poliția 
arestat pe nici un singur huli
gan, în schimb îi caută pe pa
sagerii autobuzului învinuindu-i 
de „tulburarea ordinei publice".

La 21 mai, rasiștii din Mont
gomery au încercat să atace o 
biserică baptistă neagră, în care 
vorbea pastorul Martin Luther 
King, unul din principalii con
ducători ai mișcării pentru inte
grarea rasială. In timp ce rasiș
tii urlau „Ieșiți afară !“, Martin 
King declara că (.Alabama a că
zut în starea de barbarie a Ger
maniei lui Hitler!“. Corespon
dentul agenției France Presse 
subliniază ca „un amănunt deo
sebit de sinistru", care reliefea
ză cuvintele lui King, faptul că 
„fiihrerul" partidului nazist a- 
merican, Lincoln RockwelJ, a a- 
nunțat că a trimis „cămășile 
sale brune" pentru a veni în 
„ajutorul" Ku Klux Klanului din 
Alabama, principalul organizator 
al acestor violențe.

Intr-un comunicat difuzat de 
Robert Kennedy, ministrul de 
Justiție al S.U.A., se spune că 
„informațiile provenind! din Mont
gomery arată 
în creștere și 
tulburări.,.".

,Omorîți-le!“. 
trei valuri 
trotuare în 

de persoane,

Rasiștii au 
succesive, 
nesimțire 
albi și

din Montgomery nu a

că încordarea este 
că pot izbucni noi

4

un grup de oameni de știință din 
Tașkent, are la bază teoria pro
pagării undelor seismice în stratu
rile profundale ale scoarței Pă- 
mîntului, elaborată cu ajutorul 
unei serii de cutremure artificiale 
(explozii puternice).

tuie mijlocul cel mai bun 
tru consolidarea înțelegerii 
proce și colaborării.
------  ----- O-----  

întrevedere între Johnson 
și Karamanlis

ATENA 22 (Agerpres) 
transmite :

Vicepreședintele S.U.A, 
son, care se întoarce în 
din călătoria făcută prin 
din sud-estul Asiei, s-a 
pentru 24 d<e ore la Atena.

In dimineața zilei de 22 mai 
Johnson s-a întîlnit și a dus 
tratative cu primul ministru grec, 
Karamanlis.

Pivergențe în cadrul 
juntei militare sud-coreene

SEUL 22 (Agerpres)
La Seul s-au răspîndit știri cu 

privire la serioasele divergențe 
survenite în cadrul juntei militare 
din Coreea de sud. Coresponden
tul din Seul al agenției Associa
ted Press relatează că pușcașii 
marini și parașutiști, care au o* 
cupat după lovitura de stat clă
direa fostei Adunări Naționale au 
refuzat să se supună ordinului de 
a se întoarce pe pozițiile lor. De
tașamentele infanteriei marine și 
ale parașutiștilor cer ca din noul 
guvern creat de junta militară să 
facă parte mai mulți reprezentanți 
ai acestor unități.

—if:

Să se pună capăt 
amestecului american 
în Vietnamul de sud

consideră această declarație ca 
,,o respingere a politicii agresive 
duse de guvernul nord-american 
fată de Cuba".

Mesajul prezidențial definește 
politica internațională a Republi
cii Chile ca fiind opusă oricărei 
agresiuni. „Punctele fundamentale 
care călăuzesc politica noastră ex
ternă, se arată în mesaj, sînt res
pectarea drepturilor umane, înde
plinirea obligațiunilor asumate 
prin tratate, condamnarea orică
rei agresiuni, rezolvarea prin mij
loace pașnice a conflictelor cu ca
racter internațional, respectarea 
suveranității și independenței sta
telor și colaborarea economică în
tre popoare".

HANOI 22 (Agerpres).
Particîpanții la mitingurile și 

adunările care au loc în întrea
ga Republică Democrată Viet
nam cer în unanimitate prin re
zoluțiile și petițiile adresate co
președinților conferinței de la 
Geneva din anul 1954 și Comi
siei internaționale de suprave
ghere și control să pună de în
dată capăt amestecului american 
în Vietnamul de sud.

La 21 mai, la Hanoi a avut 
loc un miting la care au parti
cipat 3.000 dfe profesori și 
proveniți din Vietnamul de

I
I

-------  == oe • t

Miting revanșard la K61n
KOLN 22 (Agerpres).
La 21 mai a avut loc la Koln 

un mar^ miting revanșard, care 
a constituit punctul 
al așa-zisei „a 12-a 
germanilor sudeți".

La miting au luat 
bri ai guvernului de 
ai guvernului landului Renania 
de Nord-Vestfalia, reprezentanți 
ai bisericilor catolice și evan
ghelice din Germania, conducă
tori ai principalelor partide po
litice. In calitate de „oaspeți", 
la miting au luat parte de a- 
semenea membri ai Congresului 
american. Președintele R. F. Ger
mane, Liibke, cancelarul Ade
nauer și conducerea P.S.D.G. au 
adresat saluturi acestei. întru
niri.

Taylor, membru al Camerei 
Reprezentanților din S.U.A., a 
declarat la miting că „este feri
cit să participe în această zi la 
miting".

culminant 
întruniri a

parte mem- 
la Bonn și

elevi 
sud.

prin
mi-

Mitingul a fost încheiat 
discursul rostit de Seebohm, 
nistrul Transporturilor în guver
nul de la Bonn, care este con
ducătorul așa-zisei „Uniuni a 
germanilor sudeți“. Sub parava
nul „dreptului Ja patrie" și al 
„dreptului la autodeterminare", 
el a cerut de fapt modificarea 
frontierelor, în special răpirea de 
la Cehoslovacia a teritoriilor ei 
legale. El a cerut să se renunțe 
la orice fel de tratative cu ță
rile socialiste.

Mitingul revanșarzilor vest- 
germani care, cu sprijinul guver
nului de la Bonn și al liderilor 
politici americani, își proclamă 
în mod deschis intenția de a re
vizui frontierele stabilite după 
cel de-al doilea război mondial, 
reprezintă o nouă ilustrare a 
politicii de provocări și de pri
mejduire a securității în Euro
pa, dusă de dușmanii coexisten
ței pașnice și ai destinderii in
ternaționale.

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA E Petroșanii Str. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 56. Tel. interurban 322 automat 269;

PROGRAM DE RADIO
24 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Siajul

ea-

medicului, 8,00 Din presa de 
tăzi, 8,30 Concert de dimineață, 
9,00 Muzică ușoară, 10,00 Tea
tru la microfon : „Procesul mai
muțelor". Scenariu radiofonic de 
Silvia Kerim și Ana Roman, 
12,00 Fragmente din opera „Ru- 
salka" de Dvorak, 13,05 Con
cert de muzică din operete, 14,00 
Muzică ușoară, 15,10 Muzică 
simfonică, 15,50 Muzică ușoară 
romînească, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 17,30 In slujba patriei,
18.15 Program muzical pentru 
fruntașii în producție din indus
trie și agricultură, 19,05 Jocuri 
populare romînești, 19,30 „Vi
trina cu noutăți de muzică u- 
șoară" (reluarea emisiunii din 
21 mai), 21,15 Cine știe cîștigă 1 
(reluare). PROGRAMUL II. 
12,10 Jocuri populare oltenești,
12.50 Estrada melodiilor, 13,30 
Carnet de reporter, 14,03 Mu
zică din operete, 14,30 Muzică 
ușoară, 15,30 Din muzica po
poarelor, 16,50 Curs de limba 
rusă, 17,35 Cîntece din folclorul 
nou și jocuri populare romînești, 
19,30 Clubul și biblioteca în 
sprijinul producției, 20,30 In pas 
cu știința 20,40 Muzică ușoară,
21.15 Muzică populară romîneas
că, 21,35 Din creația corală a 
compozitorilor noștri înaintași,
21.50 Versuri închinate partidului.

----- O-----

CINEMATOGRAFE
24 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE ; Floarea zăpezii; AL. SA- 
HIA : Mama India; PETRILA: 
Steaua tăcerii; LONEA: Doam
na cu 
Strada 
Doamna cu cățelul; 
Mîndrie; 1-------------
nul Dabaci.

cățelul; ANINOASA: 
Periilor; VULCAN: 

. . LUPENI:
BARBATEN1: Căpita-
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