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Citiți în pagina IV-a:
• Vizita unei delegații sovietice în R. P. D. Coreeană
• Cancelarul Austriei dr. Gorbach bucuros de oaspeți
• Lucrările primului congres pe întreaga Africă al sindicate

lor — Raptortul prezentat de Dialio Seidu —
• O declarație a lui Cyrus Eaton
• 41 ani de la constituirea Partidului Comunist din Indonezia 
•Libertate lui Manolis Glezos!

IN ADAIAJE DE CALITATE I
Noi succese în îmbunătățirea 

extracției de cărbune

In perioada 8—25 mai s-au ex
tras peste sarcinile de plan mai 
bine de 13.000 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic. Toată 
cantitatea de cărbune extrasă din 
abatajele Văii Jiului în această 
perioadă a avut în medie un pro
centaj de cenușă scăzut față de 
norma admisă, cu circa 0,8 la 
sută.

Succese de seamă, atît în spo
rirea producției cît și în acțiu
nea de îmbunătățire
cărbunelui s-au obținut la aproa
pe toate exploatările. In fruntea 
luptei pentru calitate se situiază 
colectivul minei Uricani care a 
dat peste plan de la 8 mai circa 
2100. tone de cărbune cocsifica- 
bi,U și unde procentul de cenușă 
Îq cărbunele extras este cu 2 la

a calității

Cîștigatorî ai întrecerii 
pe profesii

In cadrul unei consfătuiri de 
producție, a fost analizată des
fășurarea întrecerii pe profesii 
din cadrul Uzinei electrice Vul- 
Ca5^

Dnpă analiză, fruntași în în
trecerea pe profesii au fost de
clarați tovarășii Ruțu loan, Sicoi 
Petru, Deică Constantin, Coica 
Nicolae, Iliescu Georgeta și Băn- 
cilă Stelian.

Consfătuirea s-a încheiat cu 
distribuirea premiilor stimulente 
acordate fruntașilor pentru apor
tul adus la îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor de plan.
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ția de calitate pe care o dă. In ?

Brigada de mineri condusă 
de Gașpar Dănilă lucrează în- 
tr-unul din abaitajele cameră 
de la sectorul II al minei U- 
ricani. Această brigadă a de
venit bine cunoscută la mină 
prin cantitățile de cărbune ex
trase în plus cît și prin produc- _< 
Г- J- 7---------- 'v '
luna mail ea a extras mai mult $ 
de 200 tone de 
ficabil de bună calitate peste 
plan.

IN CLIȘEU: 
Gaftiniuc P.

cărbune cocsi-

Maistrul miner s 
arată minerilor ? 

Vlad Constantin, Scorpie Ghe- j 
orghe, Fodor Ioan, Varga La- < 
dislau și Țiu Leonida din bri- < 
gada condusă de Gașpar, cum 5 
stau ei cu realizările in această) 
lună.
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pentru sporirea producției, pen- J 
tru continua îmbunătățire a î

t 
mai bine de 106.000 tone de * 
cărbune, în luna aprilie pro- t 
centul de cenușă în cărbune a 
fost redus cu, 1 la sută, iar în ■ 
mai cu 0,8 ta sută. ț

Fiecare zi aduce noi succese 
în munca minerilor Văii Jiului

calității cărbunelui extras. S-au 
dat peste planul anual Ia zii

sută sub normă. La mina Ani- 
noasa cele mai bine de 50.000 
tone de cărbune extrase au dat 
la analizele făcute un procentaj 
de cenușă scăzut cu 1,5 la sută 
față de baremul admis.

planul semestrial. Nu degeaba, 
în mijlocul acestui colectiv se 
află drapelul de sector fruntaș în 
întrecerea pe bazin 1

După 23 zile de muncă din luna 
mai. minerii de la sectorul I Pe
trila și-au depășit planul cu 
peste 800 tone de cărbune, întrea
ga cantitate extrasă fiind de ca
litate corespunzătoare normelor 
interne. Toate brigăzile sectoru
lui și-au depășit planul la zi. Re
zultatele cele mai bune le-au ob
ținut minerii din brigăzile con
duse de Cucoș Gheorghe, Neagu 
Gheorghe, Peter Victor, Szekely 
Ștefap, Mihai Ștefan, Androane 
Iosif și Rohozeanu Mihai.

La sectorul I A

Ultimele tone de cărbune 

din primul semestru

Din întreaga activitate a co
lectivului, sectorului I de la mina 
Petrila depusă în acest an se 
desprinde concluzia că acolo unde 
tehnicienii și inginerii se situiază 
pe poziții înaintate, sînt adfevă- 
rați conducători pricepuți ai pro
ducției, rezultatele sînt întot
deauna bune. Lună de lună mi
nerii de aici și-au îndeplinit și’ 
depășit sârcinile de plan. Acum 
ei au la activul lor un plus de 
producție care le permite să dea 
producție pentru zilele de 27—28 
iunie, adică sînt aproape gata cu

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

Lupeni

...Munca în abataje se desfă- 
șoară cu tot mai mare avînt. Fie
care zi aduce harnicilor mineri 
de aici noi succese în întrecere. 
In ultimele 6 zile de muncă, sec
torul a dat peste plan aproape 
270 tone de cărbune cocsificabil. 
Minerii din abatajul condus de 
Cailă Vasile și-au întrecut pla
nul la zi cu peste 150 tone de 
cărbune, cei conduși de Jurj loan 
și Feher Vasile au extras peste 
sarcinile lor 60 tone și, respec
tiv, 61 tone de cărbune. Aproape 
30 tone de cărbune au dat peste 
plan și minerii

Lonenii și-au depășit 
angajamentele luate, dar...

La începutul luaii mai minerii de la -tonea au 
hotărît că pot extrage peste plan cel puțin 2000 
tone de cărbune. Fiecare sector s-a angajat să 
contribuie pe măsura posibilităților la îndeplini
rea angajamentului colectiv. Cei de la sectorul’ 
IV și-au spus atunci: „Noi vom da peste planul 
lunar 500 tone de cărbune". Creindu-și condiții 
bune die muncă, minerii acestui sector au extras 
cele 500 tohe peste plan pînă la 9 mai. Atunci 
și-au majorat angajamentul la 1000 tone de căr
bune peste plan. La 26 mai, colectivul sectorului 
IV avea extrase peste plan 951 tone de cărbune. 
Cele mai multe din sectoarele minei și-au depășit 
de pe acum angajamentele lunare: cu 207 tone 
sectorul I, cu 272 tone sectorul III și cu peste 
260 tone de cărbune sectorul V. Pe mină anga
jamentul inițial a fost depășit cu 775 tone de 
cărbune. .

Trebuie menționat însă că deși lonenii au dat 
cărbune mult peste plan în luna mai, calitatea 
cărbunelui extras aici nu corespunde cerințelor. 
Procentul de cenușă este mai mare cu 0,9 la sută 
decît norma admisă I Colectivul minei I.onea a 
obținut reale succese în reducerea consumului de 
lemn, în producție, de aceea calitatea cărbunelui 
să-l preocupe acum în cel mai înalt grad ! Călea 
o cunosc prea bine toți loneniț: alegerea conștiin
cioasă a șistului vizibil în abataje și la pregătiri!

D. GRIGORESCU

din brigada cea 
mai nouă a 
sectorului aceea 
condusă de Me- 
ilă Alexandru.

Sectorul I A 
ЗДніе ia mina 
Lupeni un loc 
de frunte și în 
lupta pentru 
continua îmbu
nătățire calitati
vă a cărbunelui 
extras. Probele 
luate din cărbu
nele extras de 
minerii de aici 
au un procentaj 
de cenușă 
23,2—31,3 
sută față 
38,1 la sută 
admite 
internă.

de 
la 
de 
cît

norma

Urmăm exemplul minerilor 
de la

— Pentru minerii din sectorul 
IV al minei Aninoasa, obiectivul 
principal în întrecerea socialistă 
este calitatea cărbunelui — așa 
și-a început convorbirea cu un 
redactor al ziarului nostru, tova
rășul ing. Brinduș Aurel, șeful 
sectorului.

Măsurile pe care le-am luat in 
luna trecută și pe care le vom 
lua sînt: pușcarea selectivă, ale
gerea șistului vizibil și un con
trol riguros din partea corpului 
de tehnicieni al sectorului. Aceste 
măsuri par obișnuite și ele se 
iau și la celelalte sectoare de la 
mina noastră. O latură impor
tantă însă de care depinde extra
gerea umil cărbune de calitate șl 
pe care cred că unele sectoare o 
neglijează, este crearea unei » 
pinii de masă începînd de la va
gonetar și pînă la șeful sectoJ- 
lui în vederea combaterii lipi
rilor în privința calității pro
ducției.

La început și noi am întîmpi- 
nat greutăți. Vagonetarii de la 
rol, de exemplu, care pot să-și 
aducă contribuția la îmbunătăți
rea calității cărbunelui prin ale
gerea șistului1 vizibil, prin evitar 
rea încărcării cărbunelui țn va- 
gonete pe fundul cărora a rămas 
șist — îșl făceau datoria doar 
atit timp dt erau supravegheați. 
Conducerea sectorului — din ini
țiativa biroului organizației de 
bază de partid — a convocat pe 
toțj vagonetarii din sector și a 
prelucrat cu ei importanța îmbu
nătățirii calității cărbunelui, atit 
pentru* economia națională dt și 
pentru fiecare miner în parte. în 
sector s-a încetățenit obiceiul, 
începînd de la șeful sectorului și 
pipă la ultimul vagonetar, să a- 
tragă atenția acelor de care de
pinde calitatea cărbunelui, ori de 
cite ori au ocazia.

In legătură cu chemarea mine
rilor din brigada condusă de 
Ghioancă Sabin de la mina Lu
peni ca să nu dea nici un vago
net de cărbune rebut, tovarășul 
ing. Brinduș Aurel a arătat:

— Am luat cunoștință de che
marea minerului Ghioancă Sabin 
de la mina Lupeni citind în zia-

Lupeni
rele „Steagul roșu*' și „Drumul 
sodailtemiului". Consider lăudabilă 
preluarea inițiativei minerilor din, 
Telftic de a nu avea nici uni va-j 
gonet rebut pentru șistul vizi
bil. La noi' în sector există createi 
toate condițiile pentru a nu da1 
nici un vagonet de cărbune rebut. 
In luna trecută n-am avut bri
găzi care să rebuteze vrtun va
gonet de cărbune, la fel și în a- 
ceastă lună. Ca urmare a aces
tui lucru, în luna mai pînă 
în prezent am redus procentul de 
cenușă admis cu 4,5 la sută. S-a 
îmbunătățit simțitor și granula- 
ția cărbunelui. Astfel, în urma 
amplasării mal judicioase a gău
rilor pentru pușcat, pe lîngă 
faptul că am redus simțitor ma
terialul exploziv am obținut și o 
granulație superioară a cărbune
lui. In această direcție au fost 
unii minieri care și-au maniîes- 
tât nemulțumirea față de faptul 
că nu primesc destul material ex
ploziv. Ei însă s-au lămurit că 
amplasarea mai calculată a gău
rilor de mină ne aduce dublu dș- 
tigi; cărbune de calitate și eco
nomii la material exploziv.

Refer induse la alte măsuri 
luate pentru îmbunătățirea cali
tății cărbunelui, tovarășul Brîn- 
duș Aurel a spus în încheiere:

— Nu avem emoții și nu ne 
îndoim de calitatea cărbunelui 
dat de minerii conduși de Moisiu 
Remus, Ungureamu Vasile, lanc 
Victor și mulți alții. Măsuri ip 
claie luăm la brigăzile care lu
crează în stratul 3 unde avem 
mai mare intercalație de piatră 
și în special cînd se ajunge țu 
exploatarea ia hotar. In acest caz 
un maistru nu părăsește aceste 
locuri de muncă și supraveghea
ză continuu exploatarea cărbune
lui. Consider di perseverînd în 
supravegherea locurilor de mun
că și stind de vorbă cu vagone
tarii și minerii, vom putea ca în 
viitor să dăm cărbune de cali
tate superioară și să nu avem 
nici un vagonet de cărbune re- 
butat. Astfel vom urma exemplul 
minerilor conduși de brigadierul 
Ghioancă Sabin de la mina Lu
peni.
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♦ Acțiuni obștești

Spre noi realizări
Deputății sfatului popu

lar din Vulcan au analizat 
în cadrul unei sesiuni de la 
începutul acestei luni rea-
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in plină
Hanea Constantin, în nu
mele alegătorilor săi, a che
mat la întrecere toți depu
tății și cetățenii pentru con
tinuarea acțiunilor de în
frumusețare a orașului și 
îngrijirea zonelor verzi.

De atunci întrecerea con
tinuă să se desfășoare cu 
însuflețire. Pînă în 20 mai 
a.c. cetățenii vulcăneni au 
efectuat 20.700 ore muncă 
voluntară, realizînd econo
mii în valoare de peste. 
50.000 lei. Bune rezultate 
au obținut în înfrumuseța
rea orașului mai ales cetă
țenii din circumscripțiile de
putaților Kelemen Francisc, 
Jirai Sigismund, Șmitco 
Maria. Merită a fi eviden- 
țiați, de asemenea, cetățe
nii din noile cartiere ale 
Paroșeniului, care, mobili
zați de deputății Popa Ida 
și Hanea Constantin, parti
cipă cu avînt la înfrumuse
țarea cartierelor lor prin 
amenajarea de zone verzi, 
ronduri de flori, peluze etc

♦

desfășurare :
• 

luntară, 374.700 lei econo- X 
mii — iată realizările ob- • 
ținute pînă la jumătatea» 
lunii mai de Sfatul populat X 
al orașului Petrila. In £*;*>• ♦ 
bilizarea ■ cetățenilor la ob* ♦ 
ținerea acestor realizări sfa-* 
tul popular â primit un a- X 
jutor substanțial din par- £ 
tea comitetelor cetățenești ♦ 
din blocurile, străzile și cir- • 
cumscripțiile orașului. X 

In orașul Petrila activea- X 
ză în prezent un număr de ♦ 
89 comitete cetățenești care • 
cuprind 614 cetățeni din * 
rîndul celor mai buni gos- X 
podari din cartiere. J

Qele mai însemnate re- J 
zultate în muncă le-au ob- ♦ 
ținut comitetele de cetățeni * 
din cartierul M. Emipetcu,X 
în frunte cu deputății Sza- X 
lan Rozalia, Feier Gheor- ♦ 
ghe, Rusu Vasile, Feher Io- • 
sif. Mobilizați de aceste X 
comitete, cetățenii din car* • 
tier au schimbat în întregi- * 
me aspectul cartierului, « 
transformîndu-1 într-un ade- X 
vărat parc cu florii glii $> ♦ 
arbori decorativi. X

♦-----------
(Continuare în pag. 3-a) X

♦♦
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+ lizările obținute în gospo- 
X dărirea și înfrumusețarea
♦ orașului. Sesiunea a avut și
♦ un caracter festiv. A fost
♦ sărbătorit un eveniment în

semnat în activitatea sfa
tului : cîștigarea drapelului 
de sfat fruntaș pe Valea 
Jiului în întrecerea patrioti
că pentru înfrumusețarea 
localităților desfășurată în 
cinstea zilelor de 1 și 8 
Mai.

Sesiunea și-a consacrat 
însă lucrările mai cu sea
mă sarcinilor de viitor ale 
deputaților privind obține
rea de noi rezultate, și mai 
însemnate, în înfrumuseța
rea localității.

— Drapelul cîștigat n-a
vem voie să-l pierdem, deci 
trebuie să muncim pentru 
obținerea de rezultate tot 
mai frumoase — au botă- 
rit deputății vulcăneni. In 
sesiune a fost lansată și o 
întrecere. Deputatul energe- 
ticienilor lin Paroșeni, tov.

*♦•••*♦***•****♦*••••**••****»•«•«•*»*•*«***«♦*♦• ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦«

Comitetele 
de cetățeni, la lucru

129.210 ore muncă vo-



U LMINER c. c.
Cum s-ar putea începe cronica 

la un meci ca cel dintre Minerul 
și C.C.A. desfășurat duminică la 
Lupeni ? I Cu amintirea frumoa
sei victorii obținute in tur de 
Minerul la București cînd a- 
proape 60.000 de bucureșteni a- 
plaudau 11-le din Valea Jiului 
care reușise, (Jupă un ioc fru
mos, să întreacă cu 2—0 puter
nica formație C.C.A. și de aici 
întrebarea: va putea Minerul, 
pe teren propriu, să reiediteze 
rezultatul de la București ?

întreaga desfășurare a jocului 
a fost desigur influențată de Țe- 
renul desfundat, dar, spre satis
facția spectatorilor, bălțile și no
roiul nu au putut umbri ritmul 
deosebit de viu și calitatea teh
nică superioară a jocului desfă
șurat de ambele echipe. Din pri
mul minut gazdele atacă și Țur- 
can șutează pe 
Toma. Militarii 
ațac, controlînd 
balonul, inițiind 
parcă adaptate 
renului. Ei au purtat în perma
nență mingea, conservîndu-și e- 
nergia, au jucat simplu, de a- 
proape și șutind de la distanță, 
destul die periculos. Au avut o 
linie de mijlocași 
în permanență în 
atac și în care Bone (cel mai 
bun de pe teren), deși al doi
lea stoper, a fost coordonatorul 
întregii echipe.

Minerul Lupeni a știut să por
nească de la început fără teama 
reputației partenerului, simplu și 
curajos, cu elanul ce-o caracte-

lingă poarta lui 
trec imediat la 
destul de bine 

faze ingenioase, 
la condițiile te-

inepuizabilă, 
apărare și
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HANDBAL IN 7

A
de sport din 

ce în ce mai
Petro- 
mulți,

Ultimul pas 
spre categoria

Iubitorii 
șani, din 
care au îndrăgit handbalul în 7, 
își făcuseră un obicei ca în fie
care duminică seara să meargă 
la terenul Elevul pentru a asis
ta la pasionantele întreceri de 
handbal în 7. Succesele handba
listelor de la Școala sportivă de 
elevi sînt cunoscute și apreciate 
de petroșăneni. De aceea spec
tatorii au fost surprinși de fap
tul că duminică terenul Elevul 
a rămas liniștit. Dar ieri hand
balistele au făcut antrenament 
depttftîrtd, ca de fiecare 
forturi deosebite pentru 
suși din 
măestria 
cinste 
în 7. 
mente 
sșbită. E și firesc. Sîmbătă și 
dyminică vor avea de trecut ul
timul „hop” în drumul spre ca
tegoria A După cum se știe, în 
zilele de 3 și 4 iunie, echipa de 
fete a Școlii sportive de elevi 
Petroșani întîlnește la Craiova 
(pe teren neutru) formația Fa
ianța Sighișoara în cadrul ulti
mei etape a calificărilor. Cu a- 
cost prilej Școala sportivă 
elevi organizează 
(prin O.N.T.) la 
vor putea fi vizionate cele două 
jocuri de handbal. Plecarea are 
loc sîmbătă la orele 9,23 iar în
toarcerea duminică seara. Costul 
unui bilet este de 55 lei (trans
port, cazare și o masă) iar în
scrierile se fac la secretariatul 
Ștolii mețliî mixte Petroșani pî
nă j<?i 1 iunie a. e. la orele 14.

dată, e- 
a-și în- 
temeinic 
ne face 
handbal 
antrena-

ce în ce mai 
sportului care 
toată lumea : 

ultimele lor
simte însă o vervă deo-

în 
In
se

de 
o excursie 

Craiova unde
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rizează. In special, apărarea ime
diată — Mihalache, Stanciu. Co- 
man. Dan II — a fost de nenu
mărate ori aplaudată pentru in
tervențiile prompte și sigure ca
re au destrămat atacurile bine 
gîndite ale militarilor. La Mine
rul, însă, mijlocașii și în spe
cial Mihaly au jucat sub posi
bilitățile lor, iar în înaintare 
Crăiniceanu a driblat mult prea 
mult, cînd ar fi putut să șuteze 
de la distantă avînd în vedere 
terenul și mingea alunecoasă, 
Totuși, localnicii ar fi meritat 
cu prisosință un rezultat de e- 
galitate mai cu seamă avînd în 
vedere faptul că golul s-a mar
cat „întîmplător” de către Con
stantin pătruns în careu, într-un 
moment de neatenție a lui Mi- 
№ilă și Coman. Un minut mai 
fiziu (83) Crăiniceanu scapă 
sftgur, înaintează, dar în loc să 
paseze la Nisipeanu sau Țurcan, 

șutează spre 
prin reflex, 

In ultimele 
ratează o

sftgur, înaintează 
paseze la Nisipeai 
aflați liberi, el 
poartă și Toma, 
plonjează și reține, 
minute și militarii 

de gol prin Con- 
reia peste poarta 

3 metri. Astfel me-

mare ocazie 
stantin care, 
goală, de la M. DUMITRESCU

Aproape în fie
care seară în sala 
de antrenament 
a luptătorilor din 
Petrila domnește 
o animație deo
sebită. Cei 45 de 
tineri care fac 
aici antrenamen
te sub conduce ■ 
rea antrenorului 
Grăjdan Grigore 
își întăresc fizi
cul, își fortifică 
sănătatea, însu- 
șindu-și totodată 
măestria sportu
lui — lupte. IN 
CLIȘEU : Antre
norul Grăjdan de
monstrează prac
tic luarea corec
tă a brațului în 
..cheie”.

Să menținem tradiția fotbalului nostru
Fiecare ramură sportivă își 

are suporterii ei pasionați. Se 
pare înșă că fotbalul ește capa
bil să he însuflețească cel mai 
mult, să ne facă să trăim mo
mente de deplină satisfacție sau 
adinei? tristețe și amărăciune du
pă cum evoluează echipa pe te
ren și după rezultatele pe care 
le obține.

In anii trecuți, luni de zile nu 
am mai cunoscut satisfacții, echi
pa noastră trecînd printr-un pro
nunțat declin de formă care pînă 
la urmă s-a soldat cu retrogra
darea în categoria B. Echipa era 
dezorientată pe teren, nu mai a- 
vea nici un spirit de joc, pasele 
greșite abundau, demoralizarea și 
delăsarea ajunseseră pînă acolo în- 
cît apărătorii trebuiau să dega
jeze mingea la întîmplare fiindcă 
nu „apucau” nici un om liber. 
Execuțiile tehnice (stopuri, fente, 
driblinguri etc.) se făceau cu mari 
greșeli, ceea ce aducea după sine 
irosirea eforturilor colective și 
demoralizarea jucătorilor. Stă
team atunci la teren și discutam 
în grupuri despre situația dîn 
trecut a Jiului. Echipa a mai cu
noscut perioade grele. Se găsea 
însă în mijlocul ei un jucător 
care ieșea plîngînd de pe teren 
cînd 
fost 
vorbește prea mult pe teren. Cum 
ar fi putut tace cînd echipa mer
gea prost I

Din anul 1946 de cînd am de
venit suporter al echipei Jiul

echipa pierdea : acesta a 
Paraschiva. I se obiecta că

A. 0-1 (0-0)
ciul în care s-au aruncat în luptă 
ultimele picături de energie, în 
care s-a jucat un adevărat fot
bal, a luat sfîrșit cu victoria mi
litarilor, deși atît spectatorii cît 
și jucătorii ambelor echipe au 
scontat pe un rezultat egal.

Trebuie menționat și faptul că 
arbitrajul lui. Bucșe Eugen (Si
biu), deși nu a influențat rezul
tatul, a fost totuși defectuos, o- 
prind jocul de multe ori fără 
motiv. La sfîrșitul meciului, An
gelo Niculescu — delegatul fe
derației — ne-a declarat: „Pe 
un asemenea teren nici nu se 
putea desfășura un joc mai fru
mos decît. cel de azi. Ambele e- 
chipe merită felicitări așa cum 
de fapt Minerul ar fi meritat un 
rezultat de egalitate”.

Au jucat: MINERUL: Miha
lache, — Stanciu, Coman, Dan 
II — Mihăilă, Mihaly — Nisi
peanu, Grigore (din minutul 72 
Dan I), Țurcan, Szoke, Crăini
ceanu. C.C.A. : Toma — Zavoda, 
Apolzan, Ivănescu — Jenei, Bo
ne — Cacoveanu, Crișan, Con
stantin, Rakci, Tătaru.

l-am văzut pe Paraschiva jucînd 
stoper, half, inter, extremă, cen
tru, numai portar nu a jucat. 
Dacă în trecut echipa Jiul nu a 
fost o echipă tehnică, în schimb, 
avea jucători inimoși, cu elan 
greu de învins mai ales pe te
ren propriu. Ne amintim cu drag 
și de alți jucători cu care ne în- 
tîlnim pe stradă și discutăm ca

Păreri de suporter

Szilagyi, Vîjdea, Nemeș și alții 
care au luptat din răsputeri pen
tru a menține echipa în A și pe 
un loc cît mai bun. Unii din ei 
au dus faima fotbalului nostru 
peste hotare. Mă aflam la Bu
curești, la stadionul „23 Au
gust". la meciul cu naționala 
Suediei. Intr-adevăr suedezii a- 
veau un fundaș dreapta foarte 
bun și acest lucru era comentat 
de cei din jurul meu: pînă la 
urmă s-a ajuns la concluzia că 
totuși de o extremă ca Paraschi
va nu ar fi în stare să se „țină".

In urma meciurilor jucate în 
Polonia se părea că echipa noas
tră și-a mai găsit pasul și situa
ția actuală a echipei a trezit în 
noi speranțe de a ne reîntoarce 
în divizia A.

(Dar după .Timișoara, o nouă 
dezamăgire, apoi la Cărei o re
venire. De ce oare inconstanța 
asta ?l)

CAMPIONATUL REGIONAL
In etapa de duminică a cam

pionatului regional de fotbal a 
avut Ioc derbiul campionatului: 
meciul între Paringul Lonea Și 
J'îinerul Vulcan Dovedind încă- 
odată că este c echipă de valoa
re, Minerul Vulcan a cîștigat cu 
1—0. continuînd astîel să con
ducă în clasament cu un avans 
de 4 puncte, față de a doua cla
sată, Minerul Aninoasa.

Liderul de anul trecut al cam
pionatului regional, Minerul A-

CLAS
(

A M
SERIA f-г

E
l

N T E

1. Minerul Vulcan 15 13 0 2 43:11 26
2. Minerul Aninoasa 16 9 4 3 38:12 22
3. Victoria Călan 15 9 4 2 38:17 22
4. Parîngul Lonea 18 10 1 7 41:22 21
5. Minerul Petrila 17 8 4 5 40:23 20
6. C.F.R. Simeria 17 5 2 10 23:43 12
7. Retezatul Hațeg 16 4 3 9 17:34 11
8. Minerul Ghelar 15 5 0 10 21:39 10
9. Șantierul Hunedoara 16

SERIA 11
2

[-a
3 11 10:50 7

I. Minerul Deva < 19 18 1 0 94: 7 37
2. Metalurgistul Cugir 19 15 2 2 72:15 32
3. Dacia Orăștie 20 13 2 5 68:29 28
4. A.S.T.A. Alba 20 13 1 6 72:27 27
5. C.F.R. Teiuș 19 11 1 7 40:38 23
6. Sebeșul Sebeș 19 10 1 8 43:38 21
7. Metalul Criscior 20 10 1 9 35:35 21
8. Aurul Zlatna 19 7 4 8 33:39 18
9. Aurul Certej 19 6 0 13 29:54 12

10. Mureșul Vinț 19 3 2 14 23:64 8
11. Șurianul Petrești 20 1 3 16 12:88 5
12. Victoria Dobra 19

----- o----
0 0 19 9:106 0

a.

Asociația sportivă, ca unitate 
de bază a Uniunii de Cultură 
Fizică și Sport, contribuie prin 
diferitele și 
practicare a 
toți oamenii 
sănătății și 
tații de muncă.

In asociația sportivă, tînărul, 
mai întîi trebuie să-și treacă nor
mele G.M.A. sau F.G.M.A., pă
șind apoi spre practicarea unei 
discipline sportive ca schi, tir, 
atletism, jocuri sportive, gimnas
tică. turism, etc., încadrîndu-se - au întîrziat_să apară. Așa de e- 
în secția pe ramură de sport res
pectivă unde se pregătește și 
participă apoi în toate competi
țiile interne ale asociației pre
cum și la cele pe oraș, raion, 
regiune și chiar mai departe.

In afară de competițiile calen
daristice, consiliile asociațiilor 
sportive au datoria să organize
ze campionatul asociației sporti
ve De preferință aceste întreceri 
trebuie organizate între competi
țiile oficiale, pentru a da spor-

variatele forme de 
sportului de către 

muncii, la întărirea 
la ridicarea capaci-

ce m-а determinat 
fost să atrag atenția

ra 
Și 
a- 
au 
se

Ceea 
scriu a 
supra greșelior ce continuă să 
se mențină în conducerea fotba
lului nostru din Valea Jiului. 
Dacă alte echipe arată atîta con
siderație față de foștii ei jucă 
tori, menținîndu-i în conducerea 
clubului, sărbătorindu-le retrage
rea etc., nu ar fi bine să facem 
și noi același lucru ? De ce Pa
raschiva nu este chemat la clu
bul nostru unde a muncit atîția 
ani ? De ce pe Szilagyi, Nemeș. 
Pop IV etc. nimeni nu-i mai 
în seamă cînd acești oameni 
astăzi sînt cei mai legați de 
ceastă echipă pentru care 
luptat atîta ? Nu ar fi bine să 
organizeze un comitet tehnic din 
acești veterani ai Jiului care vor 
putea ajuta mult la bunul mers 
al echipei ? Nu aș dori să subes
timez meritele antrenorului 
rian, care se străduiește să 
că echipa. Acest lucru se 
Totuși... Să ne gîndim la 
„totuși". Amintesc de încă o pro
blemă : creșterea tineretului. De 
ce nu se iau măsuri eficiente? 
Suporterii așteaptă și, bine în
țeles, speră. 4

In situația în care se află e- 
chipa (cu posibilități de a ocupa 
primul loc în seriei), îi 
succese în etapele . viitoare 
s-o readucă în categoria A.

Ma- 
refa- 
vede. 
acest

urez 
care

P. CIORGOVEANU 
directorul Școlii populare de artă

STEAGUL' ROȘU
эдвяямяя1.1. .'Q'.'iMF.tetBMre

ninoasa a repurtat duminică o 
frumoasa victorie, in deplasare, 
în fața formației C.F.R. Sime- 
ria. Aninosenii au cîștigat cu 
1—0 o întîlnire în care 
au ratat un 11 metri în 
88. Cu acest rezultat. 
Aninoasa a trecut din 
locul II în clasament.

O frumoasă victorie 
nut-o și. • petrilenii învingînd cu 
5—1 formația Minerul 

gazdele 
minutul 
Minerul 
nou pe

au obți-

Ghelar,

pregătiriitivilor posibilitatea 
continue.

In Valea Jiului, 
siliile asociațiilor 
organizează astfel 
te sînt: Pa ringul 
rul Vulcan, Г " ... ____ т__ ,
Minerul Lupeni și întrucîtva Ё- 
nergia Paroșeni. Restul asocia
țiilor, destul de multe, au făcut 
prea puțin în această direcție. 
Rezultatele obținute în asocia
țiile unde a existat preocupare 
pentrh campionatul asociației, nu 

de pildă, con- 
sportive care 
de campiona- 
Lonea, Mine- 

Stiința Petroșani.

de 
a 

cu

xemplu, la Parîngul Lonea unde 
s-a pus un mare accent pe or
ganizarea campionatului de aso
ciație, s-a reușit ca într-un timp 
relativ scurt să se obțină succese 
importante prin formarea unor 
tinere elemente care, pregătite în 
competițiile campionatului aso
ciației, au format apoi secții "cu 
o structură organizatorică bunăț 
iar sportivii respectivi legitimați 
pentru ramura de sport prefera
tă, campionii raionali sau regio
nali. O altă formă bună, apli
cată de aceeași asociație este și 
aceea că consiliul asociației sus
ține diferite întreceri — șah, po
pice, tenis de mașă, box etc. — 
și cu alte asociații sportive din 
Valea Jiului sau chiar din afara 
regiunii Hunedoara, care consti
tuie un mijloc și mai eficace 
ridicare a măestriei sportive 
tinerilor din cadrul secțiilor 
care participă la competiții

La Institutul de mine dip Pe
troșani, campionatul organizat 
pe institut se bucură, de aseme
nea, de mult succes. Cu acest 
prilej au fost descoperite o se
rie de elemente talentate.

Iată deci numai cîteva exem
ple. In alte asociații sportive ca 
Retezatul Uricani, Viscoza Lu
peni, Minerul Aninoasa etc care 
deși dispun de mijloace mate
riale, preocuparea pentru angre
narea tineretului dornic de a face 
sport, lasă încă de dorit. Se im
pune deci a se face o cotitură 
în acest sens de către asociațiile 
noastre sportive pentru că, or
ganized cît mai multe campio
nate interne, asigurăm tineretu
lui o dezvoltare multilaterală și 
totodată asigurăm sportului de 
performanță cadrele de viitor.

S. BĂLOI
instructor U.C.F.S. Petroșani

Notă
Pînă la închiderea ediției, con

ducerea Asociației teritoriale Jiul 
nu a furnizat redacției, cu toate 
insistentele, nici un fel de comen
tariu în legătură cu meciul Re
colta Cărei—Jiul (0—0).



In rîndtiriie partidului, cei mat
Nu au execut dedt câțiva ani 

de dfid { daănil Brindău Petru, 
venind în sectorul nostru, a făcut 
cunoștință ca manca de miner. 
Azi însă este amotcut ca un mun
citor .stolnic, un om de încre
dere л colectivului nostru, poves
tește tovarășul Ursa Ioan, secre
tarul organizației’ de partid din 
sectorul I al minei Vulcan.

Un lucru care l-a ridicat din 
primele zile pe vagonetarul Brîn- 
dău Petre în fața tovarășilor săi 
a fost perseverența ți dragostea 
lui în muncă. Auzind de el, co
munistul Hînou Mihai, miner cu 
experiență și șef de brigadă, l-a 
luat la el în brigadă.

— Văd eu ce îi de el, lăsați-1 
pe mina mea, propusese brigadie
rul într o zi conducerii sectoru
lui. Și ti nărui a câștigat cu ușu
rință încrederea minerului. Comu
nistul s-a ocupat cu răbdare de 
creșterea lui, destăinuindu i tai
nele mineritului, îndrumindu-1 
spre școala de calificare. Peste un 
an Brindău a devenit ajutor mi
ner. Totodată, însă aomunistul 
s a ocupat și de Іоглпгеа iui ca 
un muncitor înaintat. Tânărul Brin
dău a fost confirmat în activul 
fără de partid. Astfel, el a fost 
ajutat zi de zi de tov. Hîncu pen
tru a-și Îndeplini sarcinile pri
mite din partea organizației de 
partid, pentru a-și ridica pregă
tirea politică ți profesională. Mul
te după amieze libere, cei doi 

-Ortaci le-au petrecut împreună. 
Comunistul a discutat cu tînărul 
său tovarăș despre viața nouă pe 
care și-o făurește poporul munci
tor din patria noastră, despre 
partid, despre comuniști care pă
țesc în primele rînduri ale bă
tăliei pentru viața nouă.

— Dar eu a-și putea intra în 
partid, tovarășe Hîncu ? l-a în
trebat el într-o zi pe miner. A- 
ceita i-a explicat pe larg cum tre
buie să se pregătească pentru a 
intra în partid, iar peste un timp 
i-a dat o foaie de hîrtie pe care, 
printre altele, scria : „II recomand 
cu toată încrederea pe tov. Brîn- 
dău Petru pentru a deveni-candi
dat de partid ’. Nu a trecut mult 
ți adunarea comuniștilor din sec
tor a hotărît cu aceeași încredere 
primirea lui Brîndău Petru în 
rîndul candidaților de partid. A- 
cum comunistul Hîncu se ocupă 
in _<>ntinnate de educarea candi
datului, pregătindu l pentru a me
rita pe deplin înaltul titlu de 
membru de partid.
^Qar Brindău Petru nu este u- 

laicul exemplu de acest fel. Lungu 
’ Iacob, Cînepă Cbrnel, Ilieș Zaha- 

ria, precum și alți candidați de 
partid primiți în ultimul timp în

organizația de bază din sectorul 
I al minei Vulcan, au fost cres
cuți cu aceeași grijă tovărășească, 
cu aceeași perseverență. Membrii 
de partid din acest sector acordă 
o deosebită atenție calităților po
litice și profesionale ale celor care 
solicită primirea in partid. Un 
ajutor însemnat în verificarea ca
lităților celor care cer primirea în 
partid îl constituie activul fără
<*««*i«*«»*«,,**„**„i««

Viața de partid

de partid care cuprinde în prezent 
peste 80 de tovarăși dintre mine
rii ți tehnicienii cei mai buni. O 
bună parte din tovarășii din activ 
sînt încadrați in învățământul de 
partid. Totodată 
de partid este 
adunările generale 
organizației de 
luni în urmă activul fără de par
tid a luat parte la adunarea’ ge
nerală a organizației care a anali
zat cauzele calității neaorespun- 
zătoare a producției extrasă de 
sector. In cadrul adunării tova-

activul fără 
invitat la 
deschise ale 

bază. Cu două

rații din activul fără de partid 
au venit cu numeroase propuneri.

Membrii activului fără de par 
tid de pe lingă această organizație 
de bază au cu toții sarcini concre
te. Astfel, tov. Dumea Du
mitru și Niță Constantin au sar
cina să-și mobilizeze ortacii la 
îmbunătățirea calității producției, 
tov. Răuță Banu, Roșea Dumi
tru, Talpoș Gheorghe, Pieptăn Ve-

lizarie sînt agitatori, alții au sar
cini în cadrul grupelor sindicale, ' 
sau de a-și mobiliza ortacii la 
acțiuni obștești.

Fiecărui comwăst i sa., 
dat în primire pentru a se ocupa 
de educarea lor cîte 1—2 tova
răși din activul fără de partid.
De pildă, tov. Olteanu Ioan,
membru de partid s~a ocupat de 
tovarășul Iritpie Floricel, tînăr
șef de schimb, pentru a organiza 
cît mai temeinic mutica ortacilor 
săi și de ai mobiliza la îmbună
tățirea calității producției. Mul
tă preocupare manifestă față 
de tovarășii de care răspund din 
activul fără de partid ți comuniș
tii Zaharia Constantin, Săbău Du
mitru și alții. Grija pentru ca to
varășii care solicită primirea în 
partid să aibă o înaltă calificare 
profesională, să aibă bogate cu
noștințe politice, să devină mun
citori de frunte — iată ce cons
tituie o preocupare a fiecărui 
membru de partid. Și această pre
ocupare își are roadele sale. Tova
rășii Cucu Dumitru, Ioniță Cons
tantin, Irimie Floricel, Meiciu 
Valentin care au prezentat recent 
cereri pentru a fi primiți în par
tid sînt mineri de frunte, cu o 
înaltă calificare, fruntași în pro
ducție, ca de altfel toți acei care 
au fost primiți în ultimul timp în 
rîndurile partidului în această or
ganizație. Sînt cei mai buni, din
tre cei mai buni muncitori din 
sector care așa cum prevăd docu
mentele celui de-al Ш-lea Congres 
al P.M.R.; merită înaltul titlu de 
membru de partid.

I. DL) BE. К
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I întreprinderea de Construcții Siderurgice 

HUNEDOARA
Л NG A JE A Z A- -

Șoferi, zidari, sudori autogeni, sudori electrici, 
dulgheri, fierari beton și strungari.

Se asigură condiții bune de salarizare și cațe
re. Ofertele se vor adresa direct întreprinderii de 
Construcții Siderurgice
dre și învățămînt, strada Molotov nr. 8.
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Combinatul Carboniîer Valea Jiului

Eiopiil № Șantiere цШІан РіШі
are un post vacant de:

MAISTRU CONSTRUCTOR,
cu salariul de 1.100—1.450 lei lunar. SoMcftanțil 
se pot adresa pentru informații la Grupul de șan
tiere prefabricate Petroșani, sir. Cărbunelui nr. M.

I

Acțiuni obștești —
(Urmare din.pag. l-a)

Merită să fie evidențiate de ase
menea comitetele cetățenești ale 
căror președinți sînt tov. Mun- 
teanu loan al Vasiei, Avram J.li© 
și Mogos Simion. Aceste comi
tete desfășoară o susținută mun
că de mobilizare a țăranilor mun
citori la realizarea unor lucrări 
gospodărești prin contribuție vo- 

.luntară. ,,,,
Recent, la sfatul - popular din 

Petrila a avut loc o ședință de 
lucru a comitetelor de cetățeni. 
Cu acest prilej s-a discutat des
pre sarcinile ce revin comitetelor 
de cetățeni în mobilizarea oame
nilor muncii la noi realizări gos
podărești.

in sprijtnul .constructorilor
In orașul Petroșani sînt în curs 

de organizare în aceste zile mai

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

în plină desfâșmrs 
multe șantiere de construcții. Ast
fel, s-au deschis șantierul noilbt 
blocuri de locuințe de pe strada 
С. I. Parhon, șantierul de cons
trucții a noului cămin studențesc 
precum și un șantier pentru sis
tematizarea stației C.F.R. Mobi
lizați de deputați, de organi
zațiile U.T.M. cetățenii orașului,, 
îndeosebi tineri, participă in mare* 
număr la acțiuni obștești pentru 
a sprijini constructorii în ame
najarea terenurilor pentru șantie
re. iii participă la demolarea ve
chilor clădiri care au ocupat pî- 
nă acum terenurile noilor șantie
re. La aceste acțiuni au participat 
în ultimele 10 zile peste 500 de 
cetățeni. In mare număr, au luat 
parte la acțiunile de demolări 
mai ales studenții Institutului de’ 
mine, utemiștii de îă U.R.U.M.P. 
și alții.

DIRIJORII A • «

O. C. L. produse industriale Petroșani 
ANUNȚĂ

Pentru sezonul de pnwaăvaFă'vară a pus 
în vîn^are ричп toate гвада^iade de țesături un 
bogat și variat sortiment de :

imprimeuri de țesături, bumbac și mătase
Vizitați magazinele de textile

8 4 o Cine intră pen- 
а tru prima oară în 
g secțiile prepara',i- 
o ei Lupeni încear- 
o că un sentiment măreț. Uriașele
g aparate „Rheo" care spală căr- 
g bunii livrați de către minerii din 
g Lupeni, Uricani și Vulcan, cupele 
g elevatoarelor ce reciclează conti- 
g nuu cărbunii bruți și spălați, ben- 
o zile cu ecartament mare pe unde 
g se scurg fără întrerupere ca un 
g șuvoi cărbunii bruți, toate acestea 
g formează o simfonie в muncii 
g al cărei dirijor este omul.
8 Da, omul nou de aici, mutr 
g citorul tînăr sau vîrstnic dirijea- 
8 zi acum cu măestrie demnă de 
8 laudă aceste complicate mecanis- 
8 те, le face să asculte de coman- 
S da sa. Cu tot zgomotul puternic 
g pe care-l produc în timpul func- 
g (ionării instalațiile preparației, 
g oamenii sînt mereu la posturi, 
g veghează cu atenție ca întregul 
g proces de preparare a cărbunelui 
g să decurgă în cele mai bune con- 
g dițiuni.
g ...In hala mare a sectorului de 
g preparare unde funcționează ele- 
g vatoarele, un grup de tineri mun- 
g cit ori transportă scheletul de me- 
g tal al unui nou elevator. Mișcă- 
g rile lor sînt iuți și înde mintdice. 
g Fiecare parte componentă a trees- 
g tui mecanism este transportată și 
g așezată cu grijă în locul dinainte 
8 stabilit.
8 —li dăm zor fiindcă trebuie 
8 să înceapă curind lucrările de 
g montare a lui. Acesta va înlocui 
g elevatorul w. 3. igbiabul 2 ca'*

din

ob-

este uzat. Și lucrul ăsta trebuie 
făcut cît mai repede posibil — 
a spus unul dintre membrii echi
pei lui Drotzinger Andrei de la 
secția întreținere.

...In toate secțiile preparației 
oamenii sînt animați de același 
gînd, de aceeași dorință : să ob
țină realizări cît mai mari în ac
tivitatea lor. Și pentru aceasta ei 
desfășoară cu însuflețire întrece
rea socialistă care dă roade 
ce în ce mai bogate.

lată cîteva din realizările
ținute în luna mai: planul la 
producția netă a fost depășit cu 
9,2 la sută, iar la cărbunele su
pus preparării cu 2,5 la sută. In 
ce privește îmbunătățirea indice
lui de recuperare a cărbunelui, 
rezultatele obținute sînt de ase
menea bune. Astfel, recuperarea 
producției globale de cărbune 
s-a îmbunătățit cu 1,3 la sută. 
Numai la cărbunele cocsificabil 
indicele de recuperare a crescut 
în luna mai cu 0,5 la sută. De 
asemenea, procentul de cenușă 
din producția de cărbune globa
lă a scăzut cu 1 la sută, iar cel 
al umidității cărbunelui livrat cu 
0,4 la sută. La capitolul econo
mii peste plan, colectivul prepa
rației Lupeni a înscris cifra de 
56.000 lei. Și aceste economii au 
fost realizate ca urmare a redu
cerii consumului de energie elec- 
t-'că aburi etc.

I» scopul înde
plinirii sarcinilor 
și a angajamente
lor asumate in 

la preparație au fostîntrecere 
aplicate în viață o seamă de mă
suri tehnico-organizatorice. Prin
tre ele se află : montarea și darea 
in funcțiune a ciurului de rezo
nanță nr, 2 sosit din R.P. Polo
nă, schimbarea elevatorului nr. 1, 
jgheabul nr. 2, înlocuirea benzii 
înclinate cu una ce are un ecar- 
tamenl mare, betonarea cisternei 
nr. 3 și altele.

Desigur că toate aceste măsuri 
au avut influență pozitivă în buna 
desfășurare a procesului de pre
parare a cărbunelui precum și în 
realizarea angajamentelor de în
trecere. Dar și mai importantă 
este contribuția adusă de către 
muncitorii din schimburile și echi
pele conduse de Coman Sever, 
Gyorgy Stefan, Sibișan Vt:tof, 
Dascăl и Ștefan, Drot zinger An
dreii Rus Petru, Demian loan, 
Kolmtyoși llie și alții din secțiile 
separație spălare, flotație șt in 
treținere. Aceștia n-au precupe
țit nici un efort ca sarcinile în
credințate să le ducă la 
sfîrșit.
, Rezultatele înregistrate 
acum la ^reparația Lupeni 
că aici există largi posibilități 
pentru îmbunătățirea continuă a 
calității cărbunelui livrat siderur- 
giștilor patriei noastre. Colectivul 
preparației este hotărît să folo
sească dtn plin toate acest* posi
bilități.

bun

pînă 
arată
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Ililta iței leiegalii іиййс 
li К. P. 0. («m ii

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
'TASS transmite:

Răspunzînd invitației Comite-; 
tului Central ai Partidului Mun-| 
cii din Coreea și a Cabinetului; 
de miniștri al R.P.D. Coreene, la> 
29 mai a plecat 
delegație sovietică 
Alexei Kosîghin, 
Prezidiului C.C.

la Phenian o ■ 
condusă de 

membru al* I 
____ _____ ...... al P.C.U.Ș., 
prim-vicepreședinte al СояеИЙЙиі 
de Miniștri al U.R.S.S.

----- O—-
Vrho Kekkonen a plecat t 

la Viena
HELSINKI 29 (Agerpres). — s 

TASS transmite:
In dimineața zilei de 29 maij 

L'rho Kekkonen, președintele R₽-| 
publici! Finlanda, a plecat la 
Viena într-o vizită oficială.

----- O-----
Protestul oamenilor de știință 

englezi
LONDRA 29 (Agerpres)
Oamenii de, știință englezi, 

membri ai Asociației lucrătorilor 
științifici din care fac parte 11.000 
de persoane au declarat la ședin
ța anuală a Consiliului lor că 
„protestează împotriva creării la 
Holy Loch a bazei pentru sub
marine înzestrate cu rachete „Po
laris". „Prezența acestei baze pe 
teritoriul britanic — se spune în; 
declarație — denotă că politica 
Angliei este dictată de S.U.A. și' 
de Agenția centrală de investi- ■ 
gații condusă de Allen Dulles".

BeMU
(SawflctaFHl Ашйіеі dr. Gorbach 

bucuros de oaspeți
bach, cancelarul Austriei, 
clarat: „Dacă voi spune 
aceste zile întreaga lume 
dreaptă privirile spre Austria, 
voi exagera: Sîntem bucuroși 
faptul că cei doi oameni de stat 
au ales capitala Austriei ca loc 
de întîlnire".

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

O declarație a bui Cyrus Eaton

VIENA 28 (Agenpres). IWSS 
-transmite:

Opinia publică din Austria a- 
probă din toată inima și așteaptă 
fcu nerăbdare înt-îlnirea de Да 
) Viena a conducătorilor <fe stat 
i ai Uniunii Sovietice și S.U?A.

Luînd cuvîntul la 27 mai la 
| postul de radio Viena, dr. Gor-

BUDAPESTA 29 (Agerpres). 
Am toată încrederea în apro

piata întîlnire dintre Hrușciov și 
’Kennedy și sper că ea va' fi fruc- 

ituoasă și folositoare pentru po
porul american, a declarat in
dustriașul american Cyrus Ea- 
fton, care s-a oprit la 28 mai pen-, 
tru trei ore la 
drumul său din 

t Statele Unite.
M-am convins 

gărului socialist 
iuri serioase pentru menținerea 

tpăcii în întreaga lume, a spus 
în continuare C. Eaton. Situa- 

Lția din anturajul președintelui 
^Kennedy este cu totul alta. Tre- 
|buie remarcat că unele persona
lități oficiale de seamă din Sta
tele Unite au vederi

r înguste.
Vorbind de relațiile 

. dintre țările socialiste 
jliste Eaton a spus: Sînt. de pă4 

rere că atît pentru o 
tși pentru cealaltă ar 
rodnic ca America să

Budapesta în; 
Bulgaria spre

că în țările la
se depun efor-

extrem de =

econ ornice ț 
și capita-

parte cîH 
fi util și* 
pună ca-

41 ani de la constifuirea 
Partidului Comunist din Indonezia

DJAKARTA .29 (Agerpres).
In legătură cu împlinirea a 41 

de ani de la constituirea Parti
dului Comunist din Indonezia, 
în aceste zile în diferite regiuni 
ale Indoneziei au loc adunării șl 
reuniuni festive consacrate aces^ 
tei remarcabile aniversări'. In cei 
41 dte ani de existență Partidul 
Comunist din Indonezia a deve-1 
nit cel mai popular partid 
țâră; numărul membrilor 
partid a crescut de la cîteva 
)la 2 milioane, partidul are 
jganizații în întreaga țară.

La adunarea festivă care a a- 
vut loc la Djakarta, Lukman, 
.prim-vicepreședinte al G.C. al 
ІР.С. din Indonezia, a rostit o 
■amplă cuvîntare în care s-a re-, 
ferit la etapele principale ale 
dezvoltării partidului în cei 41

din 
de 

mii 
or-

Zeci de mii de coreeni 
se întorc în patrie

PHENIAN 29 (Agerpres).
La 28 mai au sosit în portul 

Cihonciji navele „Tobolsk" și 
„Unon", avîndi la bord Г.027 de 
cetățeni coreeni care se repa- 
triază din Japonia.

Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană relatează că‘ pînă la 28 
mai s-au înapoiat în R.P.D. Co-, 
reeană venind din Japonia 60.659 
de cetățeni coreeni.

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

Feroviarii din Uruguay 
continuă greva

MONTEVIDEO 29 (Agerpres) 
— TASS transmite :

Respingînd propunerea guvernu
lui de a se amina reglementarea 
conflictului, cei 13.000 de fero
viari din Uruguay, care cer mă
rirea salariului au hotărît să con
tinue greva declarată la 3 mai. 
Ca rezultat al grevei, circulația 
trenurilor este paralizată complet.

Aproximativ 50 de federații și 
sindicate au convocat o 
rință in cadrul căreia s-a 
să se intensifice ajutorul 
feroviarilor greviști ■ și să 
ganizezc p grevă generală 
lidaritate.

de ani de existență și la sarci
nile sale actuale. Lukman a sub
liniat că în pofida unor greutăți 
mari întîmpinăte în calea sat, 
P.C. din Indonezia le-a înlătu
rat, de fiecare- dată cu succes și 
a ieșit și mai puternic din a- 
ceâstă luptă.

Partidul nostru, a spus Luk
man, este credincios principiilor 
internaționalismului-proletar. Fău
rirea și dezvoltarea sa sînt strîns- 
legate de mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională, de 
apariția în lume a U.R.S.S., pri
mul stat socialist din lume. In 
aplauzele furtunoase ale asisten-. 
ței, Lukman a declarat: Apro
băm întrutotul teza • Declarației 
Consfătuirii de la Moscova a re
prezentanților partidelor comu
niste și muncitorești în care se 
arată că avangarda recunoscută 
de toți a mișcării comuniste 
mondiale este PțCîUîS.,. cel mai 
experimentat! și 
șament al ei.

Raportorul a 
nunțime despre 
la Moscova a 
partidelor comuniste și muncit»-; 
rești și, prin evoluția evenimen-f 
ițelor din Indonezia, a exempli-i* 
ficat justețea incontestabilă a a- 
precierii făcute în Declarație a- 
supra actualei situații: a luptei- 
națiunilor pentru independența* 
lor. Lukman i-a îndemnat pe co
muniștii din Indonezia să inten
sifice lupta pentru deplina inde
pendență națională și pentru 
transformări democratice în țară.

mai călit deta-

confe- 
hotărit 

acordat 
se or- 
de so-

Lucrările prunului congres 
întreaga Africă al sindicatelor 

Raportul prezentat de Diallo iSeidu —

CASABLANCA 29 (Agerpres) 
Reprezentantul Republicii Gui

neea, Diallo Seidu, a prezentat 
la primul congres pe întreaga 
Africă al sindicatelor, raportul: 
„Programul general de acțiuni 
unice ale sindicatelor pe plan 
național și pan-african față de 
probleme ca războiul din Alge
ria, colonialismul și neocolonia- 
lismul, discriminarea rasială, ex
periențele atomice în Sahara".

Raportorul a declarat că „uni
tatea de acțiune nu ar avea nici 
un succes dacă țelurile care tre-

-------— ------------------------------- ------

Libertate lui Manolis Glezos !

păt discriminărilor în domeniul 
comerțului cu țările socialiste. 
Intorcîndu-mă în patrie, mă voi 
strădui să conving de acest ade
văr cercurile economice și poli
tice influente.

ATENA 29 (Agerpres). TASS 
transmite:

In aceste zile opinia publică 
din Grecia se .pregătește să săr
bătorească o dată glorioasă din 
istoria luptei poporului grec pen
tru pace, democrație, libertate 
și independența patriei.

Acum 20 de ani. în zilele în
tunecatei ocupații hitleriste, în 
noaptea de 30 spre 31 mai, ris- 

.cîndu-și viața, eroul național 
?Manolis Glezos a smuls de pe 

1 cu zvastica

să ceară cu tărie ca Ma- 
Glezos să fie eliberat ime-

adresa guvernului și a re- 
Greciei sosesc zilnic scri-

erați 
nolis 
diat

Pe 
gelui
sori în care reprezentanți ai o- 
piniei publice grecești și mon
diale cer eliberarea lui Glezos 
care a cucerit dragostea și ad
mirația a sute de milioane de 
oameni din întreaga lume. Tot 
mai multe dtelegații de locuitori 
din diverse regiuni ale țării fac 
vizite primarului Atenei și oa
menilor politici cerîndu-le ca 
Glezos și ceRalți democrați să 
fie eliberați imediat.

După cum arată ziarul ,Дѵ- 
ghi“ pentru a sărbători această 
remarqabilă dată, în Grecia a 
sosit cunoscutul jurist francez, 
E. Nouveaux. Se mai așteaptă 
și sosirea altor personalități cu 
concepții politice diverse.

Cererea „Libertate lui Mano- 
lis Glezos 1“ a devenit cererea 
tuturor oamenilor de bună cre
dință din întreaga lume, scrie 
ziarul „Avghi".

iAcropole drapelul 
fhitleristă.

Intr-un apel adresat poporu- 
{lui grec, 15 mari scriitori din 

Grecia, printre care K. Varnalis, 
«laureat al Premiului Internațio
nal Lenin „Pentru întărirea pă
cii între popoare", T. Kornaras, 

’ N. Vrettakos și M. Avgheris, 
!j de clară că fapta de eroism a lui 
.Glezos constituie una din cele 
|mai luminoase și glorioase pa-> 
sgini din istoria Greciei. Autorii 
Rapelului, publicat de ziarul 
îi„Avghi‘‘, cheamă pe toți oame- 
fnii de artă și scriitorii demo-

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

Atetitefeîe elementelor teroriste 
se înmulțesc

buie atinse nu'vor fi stabilite 
precis".

Diallo Seidu a subliniat că 
structura politică și economică 
a țărilor africane este extrem de 
diferențiată. Există țări care con
tinuă să se afle sub dominația 
străină. Altele, cu mari sacrifi
cii, și-au cucerit independența 
au obținut unitatea națională, 
politică și sindicală și desfășoa
ră lupta pentru menținerea cuce
ririlor. Există țări independente 
în care clasa muncitoare duce o 
luptă permanentă împotriva feu
dalilor. Insfîrșit există țări care, 
sub paravanul unei independențe 
fictive, fac parte din organizații 
neafricane. Guvernele acestor 
țări acceptă amplasarea pe teri
toriul lor a unor baze militare, 
participă la combinații economi
ce cu puterile imperialiste.

Faptul că nu există o organi
zație sindicală pe întreaga Afri
că cu o structură precisă face să 
scadă potențialul de luptă al 
mișcării sindicale pe acest con
tinent. Este necesar, a subliniat 
raportorul, ca masele de oamenii 
ai muncii să fie mobilizate în 
jurul unor lozinci precise și clare.

Diallo Seidu a spus că aceste 
lozinci politice trebuie să fia 
lupta împotriva colonialismului 
și a imperialismului, lupta pen
tru independența tuturor țărilor 
africane, pentru consolidarea in-> 
dependenței în țările, aflate pe 
calea dezvoltării 
lupta împotriva 
colonialismului 
pentru apărarea 
mocratice și 
dîrză împotriva 
lor africane în
africane care urmăresc amplasa
rea de baze militare în Africa.

După discuții, raportul lui 
Diallo Seidu a fost aprobat în 
unanimitate de participanții la 
congres.

progresiste, 
instaurării neo- 

în Africa, lupta 
libertăților de- 

sindicale, lupta 
includerii statei 
organizații ne-

vorbit în amă- 
Consfătuirea de 
reprezentanților?

PARIS 29 (Agerpres)
Agenția France Presse relatează 

că în timp ce la Evian continuă 
tratativele dintre delegația fran
ceză și cea a guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria, în 
Franța ca și în Algeria atenta
tele elementelor teroriste, grupate 
în sinul organizației teroriste „ar
mata secretă", se multiplică.

importantă descoperire 
arheologică la Roma

ROMA 29 (Agerpres)
Pe colina Palatină din Roma 

au fost descoperite resturile unei 
construcții foarte vechi, apreciată 
ca datînd din primul secol înain
tea erei noastre. Au fost dezgro
pate, între ' altele, în stare relativ 
bună, două încăperi cu pereții îm
podobiți cu fresce de o deosebită 
valoare artistică. Locul în care se- 
află aceste construcții face să set 
creadă că ea ar fi o parte dini 
palatul imperial al lui August.

După părerea arheologilor-, a-s 
ceasta este cea mai importantă^ 

I. descoperire arheologică făcută la ■ 
Roma în ultimul secol.

In ultimele 48 de ore, sublinia
ză agenția France Presse, în ora
șele algeriene Oran, Setif, Mos- 
taganem, Orleansville, Constanti
ne, Vilar, au avut loc peste 36 
de atentate ale elementelor ultra- 
colonialiste care au 
moartea a 15 persoane și rănirea 
gravă a altora.

In Franța, în noaptea de dumi
nică spre luni 
te mai multe 
cu bombe și 
Lille, Nantes, 
cestor atentate 
omorîte trei persoane, iar 
două au fost rănite grav.

provocat

au fost inregistra- 
explozii și atentate 
grenade la Lyon, 
Paris. In urma a- 

fasciste au fost 
alte

fi

О-----

Noi arestări în Spank
LONDRA 29 (Agerpres).
Săptămînalul britanic „Sunday 

Dispatch" informează că recent 
în Spania au fost efectuate noi 
arestări în legătură cu descope
rirea unui complot îndreptat îm
potriva lui Franco. Peste 200 de 
persoane au fost arestate, mai 
ales în provincia Andalusia, în 
urma unei „vizite de propagan
dă" pe care Franco a făcut-o a- 
colo. „Raiduri ale poliției au 
fost organizate, de asemenea, la 
Madrid. Cordoba, Granada și în 
alte localități" — adaugă săptă
mînalul.

ț •

[iMumăral accidentelor în Industria minieră:' 
: americană este deosebit de ridicat
î NEW YORK 29 (Agerpres).
T Secretarul trezorier al sindicatului muncitorilor din mine și 
♦ topitorii, Erwin Dikter, a declarat recent că sînt necesare mă* 
t suri guvernamentale urgente pentru asigurarea securității în 
I mine. întrucît statele federale nu au luat măsurile necesare 
? pentru asigurarea protecției muncii minerilor.
o Dikter a subliniat că numărul 
{minieră <

vede de trei ori mai multe traumatisme cu pierderea capaci 
J tații de ------ ~ —J!~ —’= rn=.-_-
ț declarat el, este ca și în trecut un fenomen răspîndit în in-* 
I dustria minieră. J

* 
I r
♦

.. _ _______ _ _______ accidentelor în indlustria î
este deosebit de ridicat. In această ramură se pre- І 

muncă decît media pe scară națională. Silicoza, a 1
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PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 „Cer senin", program 
de muzică ușoară, 9,30 Concert 
de dimineață, 10;00 Teatru la 
microfon: „Steaua fără nume“. 
Adaptare radiofonică după piesa 
lui Mihail Sebastian, 11,33 Mu
zică de estradă, 12,00 Muzică 
dlln opere, 13,05 Melodii din o- 
perete, 14,00 Călătorie muzicală. 
In program muzică ușoară, 14,30 
Din folclorul popoarelor, 15,10 
Din viața muzicală a orașelor 
și regiunilor patriei, 16,15 Vor
bește Moscova! 17,30 In slujba 
patriei, 18,15 Program muzical 
pentru fruntașii în producție din 
industrie și agricultură, 19,30 
„Vitrina cu noutăți muzicale". 
In program muzică populară 
(reluarea emisiunii din 28 mai). 
21,15 La microfon : Satira și u- 
morul (reluare). PROGRAMUL 
II. 12,25 Formații artistice de a- 
mațori participante la cel de-al 
VI-lea concurs pe țară, 13,40 
Muzică populară din R. P. Un-

DE RADIO
mai
gară, 14,03 Dansuri din operete, 
14,30 Muzică ușoară din țări 
socialiste, 15,00 Estrada melo
diilor, 15,30 Muzică populară 
romînească și a minorităților 
naționale, 16,50 Curs de limba 
rusă, 17,20 Răspundem ascultă
torilor, 17,35 Muzică populară 
din Moldova, 19,30 Să citim îm
preună : Pagini din noi culegeri 
ale unor cercuri literare, 20,00 
Arii din operele compozitorilor 
italieni, 20,30 In pas cu știința, 
20,40 Muzică ușoară, 21,50 Dia 
lirica sovietică.
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BRIE : Strada Șeiler nr. 8 ; AL. 
SAHIA: E lung drumul 
acasă; PETRILA: Primul 
ANINOASA : Jucătoarea > de 
chet; VULCAN : Mîndrie; 
PENI: Doamna cu cățelâl.

pînă 
act; 

bas-i 
LU-

t


