
Proletarian toate țării*

agili roșu Anul XIII 
XVII) №. 3628

Marți
13 iunie

1961

4 pag. 20-bani
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc ------------------------

M?z blocuri în predare
In aceste zile, constructorii de 

(V pe șantierele Văii Jiului fac pre
gătiri pentru predarea în folosin
ță a noi blocuri dte locuințe. Pe 
șantierul Petroșani este în curs 
de predare blocul I cu 32 apar
tamente și centrala de calorifer 

x nr. 2.
• Constructorii șantierului 7 Lu
peni pregătesc și ei predarea blo
cului nr. 21 din Lupeni avînd1 36 
apartamente cu încălzire centra
lă, iar constructorii din Vulcan 
pregătesc pentru predare blocul 
В cu 36 apartamente și 933 m.p. 
suprafață locativă. In același 
timp, sînt în curs de finisare 
pentru a fi predate în săptămî- 
nile viitoare blocurile 23 din Lu
peni și H din Petroșani cu cîte 
32 apartamente.

Cerkar pentru furn&le
Luna mai a fost deosebit de 

bogată în precipitații. Acestea nu 
au putut totuși stăvili elanul 

’ muncitorilor de la carierele de 
calcar, din Banița și Peștera Bolii 
care s-au străduit să trimită fur- 
naliștilor de la Hunedoara și 
Călan calcarul necesar. In luna 
mai, de la aceste cariere au fost 
trimise 17.712.000 kg. piatră de 
calcar, eu peste un milion de kg. 
piatră mai mult decît prevedeau 
sarcinile de plan. Cele mai fru
moase rezultate le-au obținut 
muncitorii din brigada l-a Peș
tera Bolii, condusă de Blaj Con
stantin care au dat peste plan 
204.000 kg. piatră de calcar de 
bună calitate, cei din brigada 

- Il-a de tineret a lui Nagy Fran- 
cise de la 1 aceiași carieră care 
au produs 193.000 kg. calcar 
peste plan și cei din brigada lui 
Panțîru doan de la Bănița 
197.000 '

cu
kg. calcar peste plan.

Y

Cărbunele de 3

Ultimele tone de cărbune 
pentru primul semestru

sectorul I al minei PetrilaIn
muncesc brigăzi harnice. Minerii 
de aici, avînd asigurate condiții 
tot mai bune de muncă, de apro
vizionare, extrag zilnic mari can
tități de cărbune peste plan. De 
pildă, în luna iunie, din abata
jele unde muncesc brigăzile con
duse de Peter Victor, Neagu Ghe- 
orghe, Cucoș Gheorghe și din ce
lelalte brigăzi s-au extras peste

deprevederile de plan 908 tone 
cărbune de bună calitate, aproa
pe atît cît se angajaseră să dea 
peste plan în toată luna iunie.

Minerii de aici au obținut lună 
de lună însemnate cantități de 
cărbune peste plan îneît din ziua 
de 14 iunie vor extrage cărbune 
în contul celui de-al II-lea se
mestru al anului.
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Л-ао івяерінш шіаре
Minerilor de la sectorul V Lo- 

nea li s-a dus vestea în toată 
mina, că sînt oameni harnici ca- 
re-și respectă cuvîntul dat. Fap
tele lor vorbesc de la sine. Pen
tru luna iunie ei s-au angajat să

căr- 
aba- 
Toa-

lit aniajameMl luar
dea peste plan 1000 tone de 
bune. Pînă la 12 iunie, din 
tajele brigăzilor conduse de
că Ștefan, Timar Gheorghe, Pilea 
Petru, Petric Simion și din alte 
abataje au dat la un loc 850 tone 
de cărbune peste plan !

cest 
mai 
toate vaigonetele cu cărbune din 
frontalul 3 est (și au fost cîteva 
mii), toate au trecut cu bine con
trolul de calitate, nici unul nu a 
luat-o spre haldă, ca rebut!

de cărbune re

mare frontal. In aprilie, în 
și în primele zile din iunie

Prietenul, la nevoie 
se cunoaște

Minerii lui Ghioancă sînt nu 
numai fruntași 
ai calității căi. 
bunelui, ai pro-Nici un vagonet de cărbune

rebutat pentru șist vizibil ductiilor mari pes-
1 ’ ie» ПІОН ni ci П Я -

se interesează 
sectorului 

să mi-o
III. 
mai

sectorului III 
de-

I

Cei de pe
— Cum zici că-i spune 

străzii de sub funicular ?
— Progresul.
— Potrivit nume. Pe

acum

partea 
dreaptă a străzii se înșiruiesc ca 
se individuale... Și-au aranjat mi
nerii noștri băttînețele.

— Pentru ce mai întrebat de 
stradă, Iuliu-baci ?

— Iaca-așa... Am auzit la difu
zor vorbindu se despre multe străzi 
care s-au înfrumusețat și am au
zit și de strada asta. Apăi — nici 

■ nu-i de mirare dragu-meu. In stra
da Progresului sînt patru deputați. 
Acolo stă și Cristea, deputat în 
Marea Adunare Națională, și de
putatul de oraș, Tanczer Geza și, 
acolo stau și doi deputați de co
mună : minerii Nițaș și Matei. Ce 
mai vrei, așa oameni s-au unit și 
la bine și la rău.

— Adică, cum la rău, Iuliu- 
baci ?

Bătrînul miner, ce părea că a- 
vea chef de vorbă, își întoarse 
rhirat privirea spre flăcăul de ală
turi cu care împreună aștepta so
sirea autobuzului local in stație.

— Măi tinere, trăiești pe pă- 
mînt, ori unde? i se adresă bătrînul 
mai în glumă, mai în serios. Toți 
aninosenii vorbesc cu respect des - 
pre fapta celor de pe Progresul 
mai ales de cînd cu ploaia de zi
lele trecute, iar tu de colo te uiți 
mirat la mine. Că 
în lună cînd zilele 
iar ploaie mare ?

— Am fost în 
Lucrez în schimbul

— Dacă-i așa, n-am de ce mă 
supăra. Ia ascultă :

...Eră după-amiază cînd ne po
menim că se țntunecă. Și nu trecu 
mult și începu să fulgere, să tune 
de -ziceai că se cutremură pămîntul

Progresul
din țîțîni. Și пиша' ce începu să 
plouă, da nu fie cum. In cîteva 
minute, pe strada principală se 
porni să vină apa. Cînd am vă
zut, am zis că iar o fi bai pe 
„Vale-n sus“. Da’ baiul n-a fost 
acolo. A fost pe strada Progresul. 
Cît îi de măre canalul — că poa
te merge un om în picioare prin 
el — și tot s-a înfundat.

Ce te poți opune apei ?... Da’ să 
vezi. Cei de‘pe Progresul, п аи stat 
pe Же. Prin ploaie, prin apă, au 
pornit să desfunde canalul. Bătrî- 
nul Hreniuc și cu minerul Nițaș 
au intrat în apă pînă mai sus de 
brîu. Au adus lanțuri, au legat 
buștenii... au muncit de minune. 
Toată strada a luat parte la lucru, 
cu cei patru deputați în frunte. 
Costinaș Macarie, geâba:i pensio- 
sar ca mine, era cum îi piperul. 
Noroc și cu cei mai tineri, cu Kre- 
kan, cu Petric, fu Rădoi, cu Bo- 
tar, cu Oprea, că 
și-au sărit în <,

Iată un grup de mineri din bri
gada lui Spînu Petru ce lucrează 
într-un abataj frontal al sectoru
lui III de la mina Lupeni discu
ți nd despre rezultatele frumoase 
obținute în urma aplicării iniția
tivei : „Nici un vagonet de căr
bune rebutat“. Brigada minerului 
Spînu a reușit să extragă zilnic 
peste sarcinile de plan între 35-40 
tone de cărbune fără șist vizibil.

Dispecerul minei Lupeni s-a 
obișnuit de la o vreme ca in fie
care dimineață cînd prezintă sec
toarelor I A și IV A situația ce
nușii și a șistului vizibil să amin
tească și de rezultatele sectoru
lui III. Motivul ni l-a explicat 
într-о zi tovarășa Suba, dispe
cerul.

— După ce minerii sectorului 
IH au venit cu inițiativa lor — 
„Nici un vagonet 
butat pentru șist 
vizibil4 —, cei 
de Ia sectoarele 
I A și IV A, ca
re au pretenția 
că dau cărbune 
de bună calitate, 
mereu de situația 
Le-o prezint fără 
ceară!

In frontalele
lupta pentru îndeplinirea și 
pășirea planului de producție este 
tot mai strins legată de lupta 
pentru calitatea cărbunelui ex
tras. Chemarea lui Ghioancă Sa
bin a găsit aprobarea entuziastă 
a întregului colectiv.

...De cînd s-au 
rii să nu dea nici 
cărbune cu șist 
miner Brezeanu 
nuiește ca înainte 
frontalul ' Iui 
(pe саге-l are în grijă) să facă 
pe controlorul de calitate. Așa 
l-am găsit deunăzi controlind la 
lumina lămpii electrice un țug 
de vagonete pline ochi, doar, 
doar va găsi o piatră în cărbu
ne. N-a găsit nici una și, bucu
ros că minerii își respectă cu
vîntul dat, ne invită la un „re- 
vir în uzina noastră”, cum obiș
nuiește să-i spună frontalului 3 
est. Are dreptate. Frontalul 3 
est te întâmpină cu zgomot de 
crațer, cu freamăt de muncă. În
șirate pe fîșie, luminițele lămpi
lor fixe și ale celor portative, 
văzute de jos de la baza fîșiei 
îți dau înțr-adevăr aspectul unei 
uzine în plină activitate. La rol, 
crațeristul Cucu Petru, parcă 
s-ar fi vorbit cu maistrul. E nu
mai ochi la valul de cărbune ce 
vine pe crațer. Arareori cîte o 
piatră vrea să 
mai departe de mîinile lui Cucu 
nu trece.

De obicei, în frontale nu se 
prea întâlnește agitație vizuală. 
Și totuși, aici la Ghioancă Sa
bin în abataj, cineva a scris pe 
o seîndură negeluită: „Nu uita 
ortace, șistul spre surpare, pe 
crațer numai cărbunele!“. Lozin
ca aceasta a prins viață în aba
taj, este aplicată de Sorescu 
Ioan, de Nichita Constantin, de 
Dascălu Mihai, Fluture Constan
tin, Reșetaru Ilie, Marin Nicolae 
și de toți ceilalți mineri-din a-

angajat mine- 
un vagionet de 
mult, maistrul 
Dumitru obiș- 
de a intra în 

Ghioancă Sabin

mai scape, dar

' te plan, ci și oa
meni săritori la 

nevoie. In frontalul lor activeaiză 
o grupă de partid bine înche
gată. Cu mîndrie ne relata nu de 
mult inginerul Teodorescu Con
stantin, șeful sectorului un fapt 
al frontaliștilor de la 3 est. Iată 
despre ce a fost vorba:

Prin 23 mai, frontalul 4 est 
al lui Ghioancă Ioan a intrat în 
faza de curățire cînd nu sînt con
diții chiar așa de bune de dat 
cărbune. Planul și angajamentul 
sectorului era în grea cumpănă. 
Intr-o dimineață, după raport, 
la sector s-a ținut o operativă 
de producție care a luat în dis
cuție situația abatajului 4 est. 
Atunci, Ghioancă Sabin a venit 
cu o propunere:

— Noi avem condiții bune de 
muncă și-l vom putea ajuta pe 
4 est. Planul nost îi 300 tone 
pe zi. Dați-ne ce ne trebuie șl 
vom da cel puțin 380 tone pe 
zi. Cred că acoperim lipsa tem
porară a lui 4 est!

Imediat s-a întocmit 
de bătaie, s-au luat 
necesare. Chiar de-a 
frontalul 3 est a început să pro
ducă mai mult. In prima zi doar 
377 tone, apo;i 458 tone, 384 tone, 
485 tone, 402 tone, aceasta a 
fost producția scoasă zilnic de 
la 3 est. Frontaliștii și-au ținut 
cuvîntul, au ajutat la nevoie pe 
ortacii lor de la 4 est, au ținut 
sus cinstea colectivului întregi!

Rezultatele au fost într-adevăr 
bune. Sectorul III și-a menținut 
pe mai departe locul de fruntaș.

La sfîrșitul lui mai, normatb- 
rul a calculat producția dată de 
Ghioancă Sabin și ortacii săli și 
a găsit că planul l-au depășit 
cu peste 1300 tone de cărbune 
de cea mai bună calitate. Acum 
cînd la recepție vin vagonetele 
cu marca frontalului său, nu 
rare ori auzi: „Ăsta-i cărbune 
de la 3 est! Se cunoaște, e de 
bună calitate !“.

GH. DUMITRESCU

un plan 
măsurile 
doua zi,

doar n-ai fost 
trecute a venit

șut Iuliu-baci. 
doi.

i au fost acasă 
ajutor din primul 

rr.cment. Bledea baci și Ana, so
țiile tovarășilor Tanczer, Simon, 
Matei, Rădoi, toți, toate au mers 
să dea o mină de ajutor. în ce fel 
a putut fiecare. Și Moro-baci și 
Precup, cu toții. Și dacă s-au unit, 
au salvat casele de la inundație. 
Lucrul ăsta l-au dovedit cei de pe 
Progresul. Merită să le aduci vor
be de laudă.

Ei băiete — adăugă bătrînul cu 
o umbră de părere de rău în glas 
— ți-ași- măi spune eu multe des
pre cei de pe Progresul, da’ uite 
că intră autobuzul în stație.. ..

' Și bătîndu-1 pe umăr, bătrînul 
miner se ridică îndteptîndirise >cu 
pași? iuți pentru vîrsta lui — spre 

. autobuzul care stopa în apropiere.
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“.±'Ce nu
odih- 
regis- 

Din cînd 
al uzinei, 

îl mai răs- 
fugă. cele 
pe fiecare

Pe masa
lui de tură, din------
imensa sală a turbinelor, se 
nește, neluat îh seamă, Un 
tru ros pe la colțuri, 
în cînd, inginerul șef 
sau maistrul de schimb 
foiesc, parcurgînd în 
cîteva rînduri înșirate 
pagină. Trei scrisuri diferite con
semnează pe aceste file, în stilul 
cel mai lapidar și concis, întim- 
plările petrecute în fiecare schimb. 
La prima vedere ai crede că în 
această uriașă inimă de oțel din 
care pulsează mii de kWh energie 
electrică, totul decurge lin și mo
noton, fără nimic demn de a fi 
consemnat. Cel puțin, din furnalul 
de rapoarte așa reiese. Și totuși... 
Ce istorie bogată • are -uzina ! Da
că ș-ar- găsi cineva care să con 
sfgineze detailat întimplărie fie
cărei zile, frămîntările oamenilor, 
eforturile lor neprecupețite, ce 
multe s ar putea scrie! Ce fapte 
frumoase, pline de conștiinciozi
tate și chiar eroism ar putea cu
prinde furnalul / lată de pildă un 
caz...

Era furtună cumplită. Negura 
de zmoală a nopții, spartă în 
răstimpuri de fulgere orbitoare, 
era de nepătruns. Norii prăvăliți 
peste dealuri își rupseră zăgazu
rile revărstnd peste case un puhoi
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se scrie în rapoarte.
de apă. O vreme așa de cumplită 
de îți e milă și de ciîne să-l lași 
afară, după cum se spune. Pe 
strada pustie, patru oameni înain
tau înveliți în pelerine, biciuiți de 
rafalele de ploaie și vînt,. cînd a- 
părînd. sclipitori în lumina puter
nică a fulgerelor, cînd dispărînd 
cu totul în negura nopții. înain
tau grăbiți, aproape alergind. La 
poarta urinei Gheznoi-baci îi aș
tepta. De cite ori nu i-a primit 
el noaptea cu poarta larg deschis- 
să, lăsîndu-i să fugă mai repede 
acolo unde au fost chemați ?i Nu
mai Gheznoi-baci știe...

— Ați venit fraților ? Ъип! 
Pompa de produs vid de la 1 s-a 
înfundat. Ploile astea blestemate 
au adus atîta noroi că în pompă 
s-a ajuns la numai o atmosferă. 
Pentru asta v-am chemat...

Nu a fost nevoie să,li se spună 
celor patru lăcătuși mai mult. 
Macaraua și cheile au fost aduse laudă nu săvtrșesc muncitorii uzi- 
într-un minut. In zgomotul asur
zitor al turbinelor și pompelor.

munciiîncordarea fără ecou a 
părea fi mai mare. In timp de 
numai 65 minute, de 
pentru cine .știe ce înseamnă să 
cureți o pompă de vid, cei patru 
au terminat. Nu mai știai dacă

necrezut

sînt uzi de ploaia 
prin care tre- 

sudoarea muncii în-
...

cuseră sau de 
cordate. De sus, din sala turbine
lor, vuietul năpraznic de cascadă 
se întețea treptat, treptat : a por
nit turboagregatul nr. 1.

In acea noapte, șeful de tură 
Rovența Nicolae consemnase în 
furnalul de rapoarte : „2 iunie 
1961. La ora 23,30 s-a scos din 
funcție T.A. 1 fiind avariata 
pompa de vid. La ora 24,35 s-a 
repus în funcție T.A. 1 după re
pararea pompei ' de vid“... ‘ Atît. 
Nici măcar un singur cuvînt des
pre munca acestor oameni, care, 
sculați din somn în miezul nopții, 
au alergat la uzină, au făcut tot 
ce le-a stat în putință pentru a 
reda uzinei acel uriaș T.A. 1 Nia 
măcar numele celor patru lăcă
tuși i Guia Ștefan, Pardos Dincă, 
Trandafir Gheorghe și Jilip Pe
tru...

Și cîte alte fapte demne de

nei electrice Vulcan fără ca zgtr- 
citul de furnal să le consemne. 
Fapte pornită din inimă, din do
rința și conștiința oamenilor care 
înțeleg că uzina aceasta a lor, va 
crește mereu, îhtr-.o istorie bo
gată deși nescrisă încă în furnal.

MIHAIL DUMITRESCU
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2 STEAGUL ROȘU

MINERUL 1-0 (0-0)CORVINUL
copilărește din cauza pripelii în 
momentele decisive (Szoke în mi
nutul 13 a tras de la 5 m. peste 
poarta goală, Creiniceanu, mi
nutul 50, Țurcan, minutul 55).

Din înaintarea Minerului, sin
gurul care a dat satisfacție a fost 
Creiniceanu. In rest toți au lup
tat fără orizont, impreciși în șu
turi la poartă. Halfia a depus e- 
forturi pentru asigurarea înain
tării cu mingi. In schimb apăra
rea a avut foarte mult de lucru 
și a făcut față atacurilor repe
tate ale Corvinului. Cel mai bun 
jucător a fost Mihalache. El a 
scos de multe ori echipa din im
pas.

Arbitrajul lui Sabău Romulus 
din Cluj a fost defectuos.

lată pe scurt filmul meciului: 
Jccul începe într-un ritm viu, 
fazele succedîndu-se cu repezi
ciune de la o poartă la alta. 
Minerul atacă mai mult. Buze- 
șan și Izghereanu fiind nevoiți 
să oprească mingea cu mîna. In 
minutul 5 un șut au 
face mingea să treacă

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

5-1, ii lingi mal iwftlii i-a №1 la ійКй№

Puțini dintre suporterii echi
pei Corvinul sperau să obțină o 
victorie a echipei lor în fața Mi
nerului Lupeni. Cauzele sînt u- 
șor de înțeles: comportarea sla
bă a Corvi nul ui în ultimele me
ciuri, retrogradarea sigură în 
categoria В precum și voința cu 
care se părea că va lupta Mine
rul pentru a obține cele două 
puncte atît de necesare evitării 
retrogradării. Dar așa cum a a 
ratat rezultatul final, calculele 
au fost răsturnate. Corvinul a 
obținut victoria cu 1—0 prin go
luț marcat în minutul 48.

Sub aspectul general al jocu
lui, localnicii au meritat victo
ria. Au luptat mai mult, au fost 
mai combativi, mai periculoși la 
poartă, au șutat mai mult. Dîr- 
zenia cu care hunedorenii și-au 
disputat întîietatea pentru orice 
minge a surprins pe oaspeți, ca
re nu se așteptau la o replică 
■tît de‘ dîrză. Nu-î mal puțin a- 
devăra-t că și Minerul putea ob
ține victoria, sau ей puțin un 
rezultat egal. Ocazii bune, dare 
de go-I au avut, dar le-au ratat

lui Szoke 
razant cu

Timpul mohorît a-а constituit 
un obstacol pentru înflăcărații su
porteri ■ ai Jiului dornici să-și va
dă echipa favorită în ultimul său 
joc pe teren propriu. Cu mult îna
inte de începerea meciului, tribu
nele erau ticsite. Apariție pe teren 
a ..arbitrilor și echipelor a fost în* 
tîmpinată cu ropote de aplauzi?., 
In centrul liniei de atac a gazde
lor și-a reluat locul Ciurdărescu. 
Se spera că reintroducerea lui va 
imprima o notă de agresivitate a* 
tacului. încă din primele minute, 
gazdele pun stăpînire pe joc, asal- 
tfnd poarta apărată de Zamfir. 
Numai după trei minute de joc 
Ciurdărescu introdusese mingea în 
poartă de două ori. Ce folos însă. 
Ambele goluri fiind din ofsaid, 
au fost anulate pe bună dreptate 
de arbitru. In minutul 5, are loc 
primul atac al oaspeților. O 
minge trasă cu efect, se îndreaptă 
spre „păianjen". Cu refTexu-i obiș
nuit, Crisnic respinge în corner. A 
fost una din puținele acțiuni ale 
dinamoviștilor, din tot decursul 
meciului. După numai două mi
nute, Ciurdărescu scapă singur, 
întârzie însă și portarul Zamfir 
plonjează, cuicgînd balonul. Minu
tele 12 — 14 — 15 — 16 și-încă 
multe altele pînă în minutul 33, 
cînd Manea 
omite ocazii 
sint ratate.

Nu trece 
bor înscrie 
scorul, pentru ca în minutul 
Crăciun să. rateze numai de la 3 
metri de poartă o nouă ocazie.

deschide scorul aduc 
de a înscrie dar toate

nici un minut și Ga- 
spectaculos, majorînd 
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După aspectul jocului, se părea 
că vor curge goluri cu nemiluita. 
Portarul Zamfir, în mare formă, 
prinde însă ihulte șuturi ce pă
reau imposibil de apărat. Al trei
lea gol al gazdelor cade îq тіцц- 
tul 43. Nertea intră în careu și 
este faultat de un apărător. Arbi
trul acordă 11 m., transformat im
pecabil de Crăciun.

Repriza a II-a începe tot în nota 
de dominare a gazdelor care ra
tează însă numeroase ocazii de 
gol. Al patrulea gol al gazdelor 
cade în minutul 65. Gabor trece 
în dribling de cîțiva apărători și 
dintr-un unghi dificil înscrie în 
colțul sting al porții. Oaspeții re
duc handicapul în minutul 81. A 
fost un gol imparabil, pentru care 
lui Crisnic nu i se poate imputa 
nimic. Minutele se scurgeau fără 
să se mai maree. Se părea să sco
rul nu va mai putea fi modificat. 
Acele ceasornicului de pe stadion 
indicau penultimul minut al me
ciului. Un șut al lui Gabor ridică 
tribunele în picioare. E gol și 
deci 5 la 1.

Deși a marcat cinci goluri, ata
cul Jiului nu a trăit decît prin 
Gabor. Ceilalți componenți ai ata
cului au jucat mult sub posi
bilități, și în special Nertea și Ma
ne» Deși a primit un gol, apăra
rea imediată e-a dovedit și de 
aetădată la înălțime.

Oaspeții, deși clasați pe ultimul 
loc, au practicat un joc de cîmp 
frumos, deschis, contribuind astfel 
la calitatea întâlnirii.

bara transversală a porții. Apoi 
hunedorenii încep să-și revină și 
în minutul 11 un șut puternic de 
la 14 m. al iui Cuteanu și Mi
halache, printr-un plonjon reține. 
Minerii ratează o ocazie bună de 
a înscrie prin Szâke în minutul 
13 care trage de la 5 m. peste 
poarta goală. In minutele urmă
toare Mihalache se evidențiază 
datorită intervențiilor sale sigu
re și spectaculoase.

După pauză gazdele intră mai 
hotărîte pe teren și ca atare des
chid scorul în minutul 48. Aii 
centrează o mițige de pe stînga, 
în careu și Tetea, venind din 
urmă, reia fulgerător printr-un 
șut la păianjen 1—0. Minerul 
ratează egalarea în minutul 50 
prin Creiniceanu care după ce 
driblează trei apărători, rămîne 
singur cu mingea și în loc să se 
apropie de poartă, șutează de la 
distanță și portarul hunedorean 
reține. In minutul 55 din nou ra
tare de către Minerul. Țurcan 
trage. de la un metru ușor cu 
capul în brațele lui Nebelea. Un 
minut mai tîrziu ratează și Ni- 
sipeanu. Incepînd dtn minutul 57 
Corvinul a pus stăpînire pe joc, 
poarta lui Mihalache fiind bom
bardată în continuu de mingiile 
șutate de jucătorii din înainta
rea Corvinului.

Fluierul final al arbitrului îi 
găsește pe jucătorii hunedorenl 
în plin atac. Formațiile: COR
VINUL : Nebelea — Coiciu, BU- 
ZEȘAN, ’ZGHIREANU — Chî- 
mina (Tătaru), MOLNAR — Io- 
nescu, Constantinescu. CUTEA
NU. Tetea,. ALI. - MINERUL : 
MIHALACHE — STANCIU, CO- 
MAN, Dan II — M1HAILA, Mî- 
haly — Nisipeanu, Sima I, Szoke, 
Țurcan (Grigore), CRE1NICEA- 
NU.

Pe stadionul Minerul din* Lu- , 
peni a avut loc duminică etapa 
orășenească a campionatului re
publican de atletism pentru ju
niori și seniori. La întreceri au 
participat peste 1135 sportivi din 
toată Valea Jiului.

Din nou, unele asociații spor
tive între care și Viscoza Lupeni 
nu au prezentat nici măcar un 
concurent, cu toate că dispun de 
elemente tinere. Cît privește pe 
organizatori, respectiv asociația 
sportivă Minerul din Lupeni, ei 
s-au străduit să asigure condi
țiile necesare, în special datorită 
aportului instructorului voluntar 
Gh. Lupaș, ajutat de sportivii 
secției Ambruș Petru și Peter 
Aron.

Codreanu Antoneta — 
Lonea ; 100 m. plat: Csa 
Margareta — Minerul Lu- 
200 m. plat: Nemeș Mag-

E-

Iată rezultatele 
Înregistrate :

Juniori categoria H-a. 50 
plat: 
levul 
lovici 
peni;
dalena — Elevul Petroșani; 80 
m. plat: Slamen 
Minerul Lupeni; 
Csalovici Margareta —
Lupeni; 300 m. plat:

Ludovic —
500 m. plat:

Minerul 
Șlamen

LUPT E

C. COTOȘPAN

Duminică a 
șani etapa de 
cadrul campionatului de califica
re. La întrecere au participat 
luptători de 4a Corvinul Hune
doara, Stăruința Marghita, In
dependența Sibiu și Jiul Petro
șani. Locul I în întrecere a fost 
obținut de Corvinul Hunedoara, 
iar locul II de Stăruința Mar- 
ghita. Prezentfndu-se sub aștep
tări, Jiul Petroșani a obținut 
abia locul III înaintea Indepen
denței Sibiu.

Comportarea slabă a echipei 
Jiul nu este fntîntplătoare. Dacă 
echipa з-эг fi pregăti* cu mai 
multă seriozitate, dacă asociația 
Lar fi creat condiții optime <te 
antrenament, ea ar fi putut o- 
cupa cu ușurință locul ІГ lucru 
ce »-ar fi asigurat calificarea 
pentru turul următor.

avut loc la Petro- 
zonă la lupte din

Ludovic — Minerul Lupeni; 1000 
m. pftit: Hegheduș Zoitan — 
Școala profesională Lupeni.

Juniori categoria l-a. 100 m. 
plat: Rusu Mircea — Elevul Lo
nea; 200 m. plat: Fărtat Dan — 
Elevul Lonea; 400 m. plat: Făr
tat Dan — Elevul Lonea; 800 
m. plat: Smiguleț Vasile — 
Straja ' Lupeni; 1500 m. plat: 
Puia Mihai — Minerul II Șc. 
profesională Lupeni; ștafeta 
4X100 m.: Elevul Lonea; greu
tate : Zeidtes Wilhelm — 30 De
cembrie Petroșani; suliță: Cio- 
roiahu loan — 30 Decembrie Pe
troșani; triplu salt: Tontea Ga
briel — Elevul Lonea; lungime: 
Carașca Eugenia — Elevul Pe- % 
troșani; lungime: Coștea Dan
—- Minerul Lupeni; înălțime: 
Sebok Ștefan — Minerul Lupeni.

Seniori. 
Mihai — 
șani; 200 
Minerul 
Schmidth Alfred — Minerul Lu
peni; 800 m.: Peter Aron — Mi
nerul Lupeni; 1500 ni.: Ambruș 
Petru — Minerul Lupeni. Șta
feta 4X100 m.: Minerul Lupeni; 
suliță: Apostoiescu Toma — Mi
nerul Lupăni; disc: Apostoiescu 
Toma — Minerul Lupeni; greu
tate : Moroie Ion — Minerul 
Lupeni; lungime: Buzgatu Ni* 
colae — 30 Decembrie; înălțime: 
Vasilescu Petru — Minerul Vul
can.

Cu foaie că pistele de atle
tism au oferit condiții gntțs din 
cauza ploilor care au căra! în 
ultimele zile, concurenții au lup
tat dîrz pentru îndeplinirea ha
remurilor care să le dea drep
tul de participare la etapa геч 1 
gională.

S. BALOIU ;

100 m.: Buzgaru
30 Decembrie Petro-
т. : Moroie Ioan —- ’
Lupeni; 400 m.: *4

Retezatul Hațeg —
Ultimul meci al liderului eeriei 

I-a din campionatul regional de 
fotbal s-a terminat cu o surpriză. 
Jucînd la Hațeg, cu echipa Rete
zatul, Minerul Vulcan a pierdut la 
scorul de 4—0. In dorința lor de 
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Minerul Vulcan 4-0
a scăpa din вопа retrogradării, 
gazdele au jucat cu ardoare, au 
luptat mult, trăgînd la poartă din 
orice poziție. Nu e mai puțin ade
vărat faptul că vulcănenii 
zentat o echipă cu mulți 
de rezervă.

au pre- 
jucători

l

Joc spectaculos la Aninoasa
gir. După un joc spectaculos, 
uq bun nivel tehnic, gazdele 
dobindit victoria cu scorul de 2-1.

Pe arena de fotbal din Aninoasa 
s-a desfășurat duminică întîlnirea 
amicală de fotbal dintre Minerul 
din localitate și Metalurgistul Cu-

Victorie în ultimul minut

de 
au

IN CLIȘEU: Moment critic la poarta aspețilc lămurit în 
ultima instanță de poHarul zamfir.

In deschidere la meciul Jiul — 
Dinamo Barza, s-au întîlnit echi
pele Minerul Petrila — Minerul 
Lupeni. Pină în ultimul minut de 
joc, rezultatul era egal. Cînd mai

erau doar 30 de secunde de joc, 
Panait, stoperul echipei din Petri* 
la, pornește cu mingea din propria 
jumătate de teren, driblează cîțiva 
adversari și narea al doilea gol 
al echipei sale.

Handbalistele 
sînt și finaliste

După succesul obținut de echipa 
de handbal în 7 fete' din Petro* 
șaiti' și anume promovarea în cam* 
pioaatui categoriei A, an nou мю- 
ces se adaugă la palmaresul hand
balistelor din Petroșani — califi
carea pentru faza finală a campio
natului R.P.R. la handbal în 7 al 
școlilor medii pe anul 1960—1961. 
Ca partener pctroșănencele au avut 
puternica formație de handbal în 
7 a Școlii medii nr. 7 din Timi
șoara, campiona țârii pe anul tre
cut.

Medul a avut o desfășurare dea 
dreptul dramatică. După ce Mp 
pauză scorul era de 4—4 la sfâr
șitul celor 40 de minute de joc el 
se ridică la 8—8. Pentru desena
rea finalistei a fost nevoie de în
că două prelungiri. După prima 
prelungire scorul a fost de 9—9 
și de abia în a doua handbalistele 
din Petroșani reușesc să-și adju
dece victoria cu scorul de 10—9.

Meritul echipei locale este cu 
atît mai mare cu dt trei jucătoare 
din formația timișoreană sînt ti
tulare în categoria A. : Maria 
Steff, macsttă a sportului, Schmith 
Gertrude, (Știința) și Etica Loch 
(Banatul). De la Petroșani: s-au 
evidențiat : Dunoea Lia, Ogneaqu 
Viorica, Nemeș Magdalena și Eis* 
ler Clara.

In urma acestei victorii echipa 
Școlii medii mixte din Petroșani 
va lua parte la turneul final al 
campionatului școlilor medii ce va 
avea loc în zilele de 21 — 25 
iunie a.c., la Constanța.
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hațegane. Totul a fost însă zadar- g 
nic. După ce i-a triblat pe toți, 8 
al 23-lea „jucător" un iepure sil- 8 
batec mare amator de fotbal, a 8 
ieșit în... gol, ascttnzîndu-se unde- 8 
va într-un tufiș, filozofînd pe 8 
marginea proverbului: ,JPuga-t 8 
rușinoasă dar sănătoasă". 8

Odată cu dispariția sprinterului $ 
numărul unu transmisia noastră g 
de pe stadionul din Hațeg s-a$ 
terminat. In încheiere ținem si 8 
arătăm totuși ci cele relatate sini <5 
autentice. Dragi ascultători, dăm | 
acum legătura cu... organizatorii, g 
poate au fi ei ceva de spus. 8

8 
D. CR1ȘAN 8 

o
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SPRINTERUL NUMĂRUL UNU
Dragi ascultători, transmitem 

de pe stadionul din Hațeg întîl- 
nirea de fotbal dintre echipele 
Retezatul din localitate fi Minerul 
Vulcan. Ne aflăm în minutul 58 
de joc și scorul continuă să fte 
de 3—0 în favoarea gazdelor. 
De odată, cu un sprint de-a 
dreptul formidabil, se îndreaptă 
spre centrul terenului al 23-lea 
„jucător". Arbitrul, dragi ascultă
tori a rămas cu fluierul la gură 
stupefiat. îmbrăcat într-un „echi
pament" din blană cenușie, noul 
„jucător” nu purta culorile nici 
uneia din echipele de pe teren...

— De partea cui o fi vrînd să 
intre în joc ? se întrebă arbitrul 
nedumerit.

S 
taaa.

Crezînd -pe semne ci e un ad
versar neprevăzut, jucătorii vulcă- 
neni au lăsat jacul baltă cu gân
dul de al scoate pe noul venit de 
pe teren. Ți-ai găsit. Noul venit 
a dovedit o încăpățînate de catîr. 
Și-a ciulit urecbile-i lungi fi s-a 
îndreptat într-un sprint debor
dant spre poarta echipei din Vul
can, făcînd mat întreaga apărare 
a oaspeților. Printr-un plonjon 
extraordinar portarul a reușit si-l 
respingă gonindu-l din nou în te
ren.

— Dragi ascultători. A mai tre
cut un minut de alergătură infer
nală. In ajutorul vulcănenilor au 
sorit gazdele ospitaliere, arbitrul 
fi înflăcărații suporteri ai eebipei

»«04000ssa
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Incepînd din ziua de 10 îunie, 
în cercurile și cursurile învățămin- 
țuiui dl partid au loc convorbirile 
și seminariile recapitulative 
sfîrșit de an. Ip două sau trei șe
dințe, fiecare cerc sau curs 
partid va discuta cele mai impor- 
rante probleme din programul par
curs în acest an școlar, astfel ca 
încheierea anului de învățămint 
să constituie un prilej de adîncire 
a problemelor studiate, și în ace
lași timp, un bilanț rodnic al mun
cii depuse de membrii și candidații 
de partid, de tovarășii din acti
vele fără de partid, pentru ridica
rea nivelului lor politic și ideolo
gic, pentru cunoașterea temeinică 
a politicii și sarcinilor elaborate 
de partid în perioada desăvîrșirii 
construcției socialiste.

, Comitetul de partid al minei 
.Aninoasa a luat măsuri pentru ca 
convorbirile și seminariile recapi
tulative să se desfășoare la nive
lul cerințelor. Problemele în jurul 
cărora se vor purta discuții în ca
drul cercurilor și cursurilor au fost 
aduse în scris la cunoștință tutu
ror propagandiștilor, pentru ca ei, 
în primul rîod, să se pregătească 
temeinic în vederea conducerii 
convorbirilor. împreună cu secre
tarii organizațiilor de bază și res
ponsabilii cu propaganda și agita
ția din birouri, au fost fixate âua; 
ora și locul ținerii seminariilor și 
convorbirilor recapitulative, temele 
care'ivor fi discutate în fiecare șe
dință, adueîndu-se acest lucru la 
cunoștință tuturor cursanților. Fie 
care membru al comitetului de par 
tid a fost repartizat să răspundă 
de unul sau două cercuri, să spri
jine birourile organizațiilor de ba
ză și propagandiștii în încheierea 
anului de învățămint, să ia măsuri 
de înlăturare a lipsurilor care $c 
ivesc. Astfel, tov. Bihavetz Adal
bert, membru al comitetului de 
partid, a fost repartizat să răspun
dă de cercul de studiere a Isto
riei P.M.R. condus de tov. Bc- 
nedek Pavel, tov. Bulea Teodor — 
de cercul de studiere a Statutului 
P.M.R. condus de tov. Stingă E- 
nul.

Pentru încheierea cu succes a 
anului de învățământ, au fost luate 
măsuri de înlăturare a unor lipsuri 
care au existat în activitatea cer
curilor sau cursurilor. Astfel, cer- 

^cul de Istoria P.M.R. anul II, con
dus de propagandistul Beseney 
Ladislau a fost ajutat în mod con
cret de comitetul de partid pen
tru a ajunge la zi cu lecțiile. S-a

de

de

stat de vorbă cu tovarășii care ■
studiază în acest cerc spre a-ți
intensifica eforturile pentru par-
curgerea lecțiilor prevăzute în

program, au fost fixate ședințele 
de învățămint și astfel sa reușit 
să fie parcurs întregul program de 
învățămint.

Totodată s-a urmărit ca toți 
propagandiștii să participe cu re
gularitate la preseminariile orga
nizate de Cabinetul de partid o- 
rășenesc Petroșani în vederea în
cheierii anului de învățămint. Pro
pagandiștii Ionescu loan și Fini- 
șetu Fiorea, care au lipsit nano- 
tiyat de la preseminarii, au fost 
trimiși la cabinet pentru pregăti
re. De asemenea au fost îndru
mați la Cabinetul de partid — 
pentru pregătire — și propagan
diștii Bacinski Gheorghe și Morar 
Nicolae care au lipsit de la pre
gătirile de la cabinet fiind ple
cați în concediu.

O atenție deosebită a fost a- 
cordată de către comitetul de 
partid studierii de către toți pro
pagandiștii și cursanții cercurilor 
și careurilor învățătnîntului de par
tid a raportului prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
adunarea festivă din Capitală con
sacrată celei de a 40-a aniversări 
a P.C.R. — document de însem
nătate deosebită, care va sta la 
baza discuțiilor în seminariile re
capitulative. Prin librăria din lo
calitate, comitetul de partid a pus 
la dispoziția propagandiștilor și 
cursanților un marc număr de bro 
șuri cuprinzînd acest raport.

Un rol important în pregătirea 
încheierii cu succes a anului în- 
vățămîntului de partid îl are punc
tul de consultații deschis de co
mitetul de partid nu cu mult timp 
în urmă. Colectivul punctului de 
consultații este alaăttnt din cei 
mai buni propagandiști, care îți 
desfășoară activitatea pe baza u- 
nui program. Păcat însă că tovară
șii din comitetul de partid nu au 
acordat atenția necesară mobiliză
rii cursanților la acest punct pen
tru consultați* individuale și< co* 
lective, din care cauză, punctul 
de consultații nu-și aduce contri
buția la pregătirile pentru înche
ierea anului 'de învățămint. Este 
necesar ca și în această direcție 
să se ia măsurile cuvenite.

In aceste zile, la Aninoasa vor 
avea loc primele seminarii $i con
vorbiri recapitulative aoncrate 
încheierii anului de învățămint. 
Măsurile luate pînă acum își vor 
arăta din plin roadele dacă mem
brii comitetului de partid, mem
brii birourilor organizațiilor de 
bază vor participa cu regularitate 
la toate convorbirile și seminariile 
recapitulative spre a lua în mod 
operativ măsuri de înlăturare a 
lipsurilor care se ivesc, pentru des
fășurarea lor la un * nivel înalt.
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Modernizarea unor străzi
De cîteva zile, în Valea Jiului < 

a sosit un agregat de asfaltare пот străzi și șosele cum 
(Reizon) urmînd a fi instalat 
la Livezeni. In prezent se face 
revizia lui în atelierele I.U.T.- 
ului.

Incepînd din primele zile ale 
lunii iulie, constructorii vor în-

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

Randamente mari Ia mina Lupeni
Una din laturile pozitive ale 

activității minerilor din Lupeni 
o constituie creșterea substanția
lă a productivității muncii în a- 
bataie. La toate sectoarele au 
fost luate măsuri concrete me
nite ’ să asigure plasarea com
pletă a abatajelor, funcționarea 
în bune condiții a utilajelor 
mecanismelor.

Aplicarea acestor măsuri 
concretizează în faptul că 
mină randamentul depășește 
cum 1,020 tone pe post, în aba
tajele frontale este în jurul a 
3,5—4 tone pe post, iar în aba-

cepe lucrărjle de asfaltare a u-
1 este 

strada Cloșca din Petroșani, 
străzile din cartierele Livezeni- 
Petroșani și Viscoza IV-Lupeni, 
șoseaua de la ștrandul Petrila 
pînă la blocurile noi din Lonea 
și altele. .

------------ r—

Și

se 
pe 
a-

itajele cameră în jurul a 2,8—3,7 
lone pe post.

In fruntea luptei pentru o pro* 
ductivitate înaltă se află fronta- 
sliștri sectorului III. Aici s-au ob
ținut randamente de 3,900—4,100 
torte de cărbune de fiecare post 
prestat. Cu randamente înalte 
muncesc și minerii din sectorul 
IV A. Ei dau pentru fiecare post 
prestat cîte 2,890 tone de cărbu
ne în abataje cameră. Cei de la 
sectorul I A,, tot în abataje ca
meră, au dat pînă acum cîte 
3,777 tone de cărbune de flecara 
post prestat.
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Promisiunile au rămas... promisiuni
La începutul lunii iunie în sec

torul I al minei Aninoasa a fost 
înființată o nouă brigadă de mi
neri pentru lucrările de pregă
tiri din sector. Conducerea aces
tei brigăzi a fost 
minerului istrate 
tînăr destoinic și 
tor al muncii.

Cînd a luat în 
brigadă, minerul 
mit asigurări din 
cerii sectorului I 
va fi sprijinită în muncă

— Noi înțelegem că o briga
dă nouă are nevoie de ajutor 
tehnic --- i-a spus brigadierului 
atunci ing. Tarcea loan, șeful a- 
cestui sector. îndeosebi ea tre
buie să primească la timp ma
terialele și vagonetele goale de 
care are nevoie. Deci să nu-ți 
faci griji în privința asta deoa
rece vom lua măsuri ca să a- 
veți de toate la locul de muncă. 
Numai voi să lucrați cu hărni
cie. Transversala nr. 10 de pe 
stratul 3 unde ți-am plasat bri
gada trebuie terminată cît mai 
repede posibil.

— In ceea ce ne privește, vă 
asigurăm că nu vom precupeți 
nici un efort ca sarcina încre
dințată s-o ducem la bun sfîrșit. 
Ii cunosc bine pe ortacii din 
brigadă. Cu mulți dintre ei am 
lucrat timp îndelungat cot la cot 
și știu ce pot. Numai să nu a- 
vem necazuri cu goalele — a 
răspuns brigadierul Istrate.

Șeful de sector i-a spus încă 
odată brigadierului să nu-și fa
că griji pentru asta deoarece are 
el în vedere brigada.

...Au trecut cîteva zile de la 
această discuție. La galeria trans-

încredințată
Dumitru, un 

bun organiza -

primire noua 
Istrate a prj- 
partea condu

că brigada sa

Preocupări $1 propuneri ale oamenilor muncii

litieprlilmi ie iidiMI 
iMerntlte — №e№i

ANGAJEAZĂ
Ingineri constructori, in

gineri electricieni, ingineri 
mecanici, maiștri constructori 
și maiștri montaj.

Se asigură condiții bune 
de salarizare și cazare.
t Ofertele se vor adresa di* 

. rect Întreprinderii de con
strucții siderurgice — Hu
nedoara. servidul cadre și 
învățămînă, strada Molotov 
nr.

r
I

10 lucrările bateau
Din 10 m. de îna-

versală nr. 
pasul pe loc. 
intare în 5 zile cît prevedea pla
nul brigăzii lui Istrate nu se 
realizase decît 4 m. Care era 
cauza ? Răspunsul l-am aflat de 
la brigadier, lată ce a spus el:

— Dacă brigada noastră a 
mas atît de mult în urmă 
planul, aceasta se datorește 
jutorului" primit din partea con
ducerii sectorului. Chiar la două 
zile după ce am trecut să lucrez 
cu noua brigadă, am simțit „a- 
jutorul“ conducerii sectorului. 
Brigada a fost descomplectată, 
unii dintre ortacii buni fiind 
plasați la alte lucrări din sec 
tor. De asemenea, aproviziona
rea cu vagonete goale la locul 
nostru de muncă s-a făcut tare 
defectuos. Iată un exemplu : Din 
ziua de 5 iunie de Ia ora 21 
pînă a doua zi la ora 13 briga
da n-a primit nici un vagonet 
ca să încarce sterilul rezultat 
din pușcătură. Raporttnd condu
cerii sectorului situația în care 
ne găseam am primit din par
tea acesteia o altă asigurare că 
va lua măsuri să ni se trimită 
■goale. Ce măsuri a luat s-a văi 
zut: aproape două schimburi 
am așteptat din lipsă de vago
nete. Maistrul miner Bledea loan 
care răspunde de revirul nostru 
nu a mișcat nicf un deget ca să 
ni se trimită goale. El a avut și 
are mai multă grijă față de cei 
de la cărbune.

Brigada noastră, deși e răma
să în urmă cu planul, va face 
totul ca sa termine la timp și 
în bune condifiuni lucrarea în
credințată. Este de dorit însă ca 
și conducerea sectorului să trea
că de la promisiuni la fapte în 
privința sprijinirii brigăzii noas-

ră- 
cu 
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Completați-vă 
biblioteca personala 

Librăriile și difuzor» dă 
cărți din întreprinderii și in* 
stituțll vă oferă cărți din 
toate domeniile de activitate.

Pentru cumpărături de bi
blioteci personale ai 100 șt 
200 lei — plata In rate.

г ■■■", " sassaHB-

’ Pentru momii de vtri

ireliiill ШШіін 
oitarâ, еіщніі, leftiii 

ii Multi 
Magazinele O. C. L 

Produse Industriale 
sînt bine aprovizionate 
cu un variat sortiment 
de încălțăminte pentru 
femei, bărbați >i copii i

’i
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ANUNȚ*
La unitatea „CRAMA O- 

DOBEȘTi" din Petroșani, în 
afară de vinuri la butoi, veți 
găsi orice fel de băuturi ca: 
bere la sticlă, băuturi apăr-, 
toase și naturale, lichioruri 
precum și diferite vinuri lai 
sticlă.

In permanență diferite pre-«- 
parafe la grătar,

Vizitați cu încredere unită
țile TA.P.L.

.♦ 
♦ 
♦
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S-tr putea amenaja un parc
In Petrila s-au făcut multe 

lucruri pentru înfrumusețarea 
orașului. Pe ici-colo însă se 
mai găsesc „goluri" care aș
teaptă să fie completate. Așa, 
de exemplu, terenul din vecină
tatea exploatării miniere Pe
trila pe care pînă nu de mult 
erau niște bărăci.

Pe acest loc cu puțină preo
cupare din partea organelor 
competente și cu sprijinul bri
găzilor U.T.M. de muncă pa

triotică s-ar putea amenaja un 
parc. Astfel în Petrila ar apare 
încă un loc de destindere pentru 
mineri și familiile lor.

CONSTANTIN BADUȚA 
muncitor Petrila

unui

0 problemă 
a moto*amatorilor

Cu ani în urmă, lipsa 
teren anume stabilit pentru ini
țierea posesorilor de motocicle
te nu era o problemă, pe sim
plul motiv că aceștia erau pu
țini la număr. Odată însă cu 
creșterea nivelului de trai, viața 
nouă pe care o trăiesc oamenii 
muncii, a înlesnit cumpărarea

de motociclete și, ca urmare, 
numărul posesorilor de motoci
clete a crescut vertiginos.

Să privim de exemplu stră
zile Petroșanului. Zeci de mo
tociclete, scutere și motorete 
mișună necontenit. Sînt însă 
unii neinițiați în tainele con
ducerii. care vor să învețe și 
n-au unde decît pe străzi, pu- 
nînd în pericol viața cetățeni
lor. De ce această situație, cînd 
la marginea orașului Petroșani, 
...............................“se află un te

ar corespunde 
moto-amatori-

lîngă linia ferată 
ren care, nivelat, 
pentru instruirea 
lor.

Cred că acum
ția o cere, organele de circula
ție vor studia problema și vor 
trece la soluționarea ei cu atît 
mai mult că un astfel de teren- 
școală ar ușura pentru viitor 
munca lucrătorilor din circula
ție redueîndu-se numărul de ac
cidente.

GHEORGHE CRISTESCU 
str. Karl Mark nr. 22 Petroșani

cind și situa -

Dac-ar fi datele fixate...

Aprovizionarea cu bunuri de 
larg consum a țăranilor din co
muna Cîmpu lui Neșg se face

printr-un punct alimentar-tex- 
til și un bufet în general sa
tisfăcător. Distribuirea unor 
produse ca făină de mălai, pe
trol lampant se face însă- de
fectuos, din cauza că locuitorii 
comunei nu sînt încunoștiințați 
asupra zilelor în care se 
fac aceste produse, fapt 
creiază nemulțumiri.

Dacă I.C.R.A. și O.C.L. 
mentara ar studia situația a- 
provizionării și deservirii popu
lației din Cîmpul lui Neag, ar 
constata că aceasta șchioapătă 
și pe motivul că nu se asigură 
cantitatea cerută de mărfuri de
oarece nu se satisfac comenzile 
făcute.

Mai e un neajuns — curățenia 
localului în care este situat 
punctul alimentar lasă mult de 
dorit.
* Avem două propuneri de fă
cut : Să se fixeze zilele de dis
tribuire a petrolului, făinii de 
mălai și să se treacă cît mai 
urgent la spoirea și curățirea 
localului alimentarei.

DUMITRU CORNEA 
și GH. PETRESCU 
locuitori ai comunei 

Cîmpu lui Neag -

des- 
care

Ali

C. MATfeESCU
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Prima (onsfăloiie unionala a liiîiăloiiloi îiii#i 
din 0. R. S. S.

MOSCOVA' 12 (Agerpres), — 
TASS transmite :

La 12 iunie; în Palatul Mare 
al Kremlinului s-a deschis prima 
consfătuire unională a lucrătorilor 
științifici; la care participă aproxi
mativ 2.000 de oameni de știință, 
reprezentind toate instituțiile știin
țifice din țară.

La lucrările cosfătuirii iau parte 
conducători ai partidului comunist 
și guvernului sovietic în frunte cu 
N. S. Hrușciov.

Frol Kozlov, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C.U.S., a dat 
citire mesajului de salut adresat 
consfătuirii de Comitetul Central 
al P.C.U.S.

Mstilav Kledîș, specialist de 
seamă în mecanică și matematică, 
care a fost ales recent președinte 
al Academiei de Științe a U.R.S.S., 
a prezentat un raport despre reor
ganizarea activității instituțiilor 
științifice în legătură cu Hotărîrea 
din aprilie 1961 a Comitetului 
Central al P.C.U.S. și a Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
;,Cu privire la măsurile pentru îm
bunătățirea coordonării I lucrărilor 
de cercetări științifice în țară și 
a activității Academiei de Științe 
a U.R.S.S.".

In conformitate cu această ho- 
tărîre, a fost înființat Comitetul 
de Stat de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. pentru coor
donarea lucrărilor de cercetări 
științifice.

----- O— :

Linus Pauling
„Nu trebuie permisă 

o catastrofă" '
OTTAWA 12 (Agerpres).
Cunoscutul om de știință ame

rican dr. Linus Pauling, laureat 
al Premiului Nobel, care se află 
acum la Ottawa, a declarat unui 
corespondent al agenției TASS; 
„Guvernele Statelor Unite, Uniu
nii Sovietice și celorlalte țări tre
buie să desfășoare o activitate 
susținută pentru realizarea unui 
acord cu privire la dezarmarea 
generală și totală. Nu trebuie 
permisă o catastrofă- Cred că Fo
rumul Mondial al Tineretului, 
convocat la Moscova în lunile 
iutie-august, la care, printre alte 
teme actuale vor fi discutate și 
problemele dezarmării, va con
tribui la rezolvarea acestei sar
cini care afectează interesele în
tregii lumi. Convocarea Forumu
lui este o măsură foarte impor
tantă. Ii urez mari succese și sînt 
convins că va îndeplini țelurile 
nobile care îi stau în față".

In S. II. A. persecutarea „calatorilor libertății” continuă
NEW YORK 12 (Agerpres). — 

Agențiile americane de presă re
latează că alți șase „călători ai li
bertății" ■— patru negri și doi albi 
au fost arestați la Jackson, statul 
Mississippi. De la 24 mai și pînă 
în prezent 104 „călători ai liber
tății" au fost arestați la Jackson 
pentru că au intrat în localuri pu
blice rezervate exclusiv albilor. 
Agenția U.P.I. relatează că tot la 
Jackson, doi tineri negri au fost 
arestați și aruncați in închisoare 
pentru că s-au așezat pe o bancă 
în parcul zoologic al orașului. 
Deși acest parc este deschis tutu
ror locuitorilor orașului conform 
„obiceiurilor locale" numai albii 
au voie să ia loc pe bănci. La 
Memphis, statul Tennessee, 13 ne
gri au fost arestați în timp ce ma
nifestau pașnic împotriva segrega-

Comitetul va conduce activitatea 
tuturor instituțiilor de cercetări 
științifice din Uniunea Sovietică 
care se ocupă cu problemele teh- 
nico-științifice complexe foarte im-r 
portante și va coordona activitatea 
Academiei de Științe a U.R.S.S.,, 
academiilor de științe ale republici
lor unionale, ministerelor și depar
tamentelor care efectuează cerce
tări științifice, va urmări introdu? 
cerea rezultatelor obținute în urma 
acestor cercetări în economia na
țională. Comitetul va alcătui, de 
asemenea, planul de stat unic de 
cercetări științifice.

Activitatea Academiei de Știin
țe se va concentra de acum înainte 
asupra dezvoltării domeniilor știin
țifice cu cele mai mari perspecti
ve. Academia va asigura, de ase
menea, conducerea științifică și 
metodică a cercetărilor în dome
niul științelor naturii și științelor 
umaniste.

Rebelii laoțieni continuă să încalce 
acordul privitor la încetarea focului

XIENG KUANG 12 (Agerpres). 
Rebelii continuă să încalce a- 
cordul cu privire la încetarea fo
cului în Laos, trimit diversioniști 
și bandiți în regiunile eliberate 
și atacă posturile controlate de 
trupele aliate.

Postul de radio „Vocea Patet 
Lao“ relatează că la sfînșitul lu
nii mai rebelii au aruncat din 
avioane americane armament* 
muniții și alimente bandiților 
care s-au Suibărit în munții și 
junglele din Xiengț Kuang.

In Laosul inferior rebelii au 
ocupat oîteva localități aflate în 
zona controlată de forțele Patet 
Lao și terorizează populația lo
cală. Știri despre provocări simi
lare sosesc și din alte provincii 
și regiuni eliberate de trupele 
guvernamentale și de forțele Pa- 
tet-Lao.

J. Ouadros:

SAO PAOLO 12

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

„Poziția Braziliei în problema 
dreptului Cubei Ia autodeterminare 

nu se va schimba”
(Agerpres).

După cum anunță coresponden
tul din Sao Paoîo al agenției 
Prensa Latina, președintele 
Braziliei, J. Quadros, a declarat 
că „poziția Braziliei în pro
blema dreptului Gubei la auto-

ției rasiale în bufete și restau
rante.

„Asociația națională pentru pro
pășirea populației de culoare" a 
adresat o întîmpinare tribunalului 
din Jackson cerîndu-i să emită un 
ordin de interzicere a arestărilor 
de „călători ai libertății". Paul 
Dietrich, membru al organizației 
„Congresul pentru egalitatea ra
sială" a declarat că cei arestați 
sînt îngrămădiți în încăperi lip
site de ventilație. Agenția U.P.L 
realtează că oficialitățile din Mi
ssissippi intenționează să transfere 
pe „călătorii libertății" întemnițați, 
în lagăre de muncă situate în del
ta nesănătoasă a fluviului Missi
ssippi.

In cadrul unui miting care a 
avut loc la Washington, Marvin 
Rich, lider al Congresului pentru

Expoziția „40 do ani de la înființarea 
Partidului Comunist din Romînia” la Lodz
VARȘOVIA 12. Corespondentul 

Agerpres transmite :
La Muzeul Mișcării Revoluțio

nare din orașul Lodz a fost des
chisă într-un cadru festiv expo
ziția : „40 de ani de la înființa
rea 'Partidului Comunist din Ro- 
mînia".

Despre dezvoltarea mișcării 
muncitorești din Romînia și des
pre activitatea Partidului Comu
nist din Romînia a vorbit tova
rășul Heronim Rejnach, secretar 
al Comitetului orășenesc Lodz.

Expoziția a fost dteschisă de
----------------- O-------- ---------

Minerii englezi luptă pentru pace, 
solidaritate internațională și o viață mai bună

LONDRA 12 (Agerpres).
Cu prilejul sărbătorii tradițio

nale a minerilor, 40.000 de mi
neri și membri ai familiilor lor 
au manifestat la 10 iunie pe stră
zile orașului Cardiff, important 

Postul de radio „Vocea Patet 
Lao“ relatează că la 14 mai un 
detașaimenț de rebeli a atacat și 
a ocupat localitatea Hat-Kieng 
din provincia Vientiane, care se 
află sub controlul forțelor aliate 
(armata regală și forțele Neo 
Lao Haksat — N.R.).

La 20 mai, trupele aliate de 
la Nanok-Kume au fost supuse 
unui foc de artilerie de către re
beli. Au fost uciși și răniți 8 oa
meni.
>• La 4 iunie, un detașament al 
rebelilor a atacat trup’ele regale 
șî unitățile Neo Lao Haksat in 
localitatea Na-Nung situată la 
23 km. de Vientiane. Au fost 
uciși și răniți cîțiva locuitori.

In emisiunea postului de radio 
se arată de asemenea că după 
ocuparea localității Hat-Kieng, 
rebelii au început să pătrundă în 
regiunea Na-Fung.

determinare nu se va schimba".
Acea-stă declarație a fost făcu

tă de președinte după întrevede
rea sa cu reprezentantul preșe
dintelui Kennedy, A. Stevenson, 
care face o călătorie prin țările 
Americii Latine.

egalitatea rasială", a declarat că 
lupta „călătorilor libertății" pen
tru a obține lichidarea discrimi
nării rasiale în transporturile pu 
blice va continua în ciuda tuturor 
represiunilor. La același miting, 
James Carey, președintele Sindi
catului muncitorilor electricieni, a 
declarat că marii industriași și a- 
faceriști sprijină practicile discri
minatorii împotriva negrilor și a 
muncitorilor. „De ani de zile, a 
șpus Carey, atitudinea marelui 
business și marii industrii față de 
negri și de clasa muncitoare a -fost 
aceeași — represiunea". Carey a 
subliniat că dacă aceste cercuri nu 
ar mai sprijini pe guvernatorii ra
siști Paterson din Alabama și Bar
nett din Mississippi „s-ar pune ca
păt sfidării prevederilor constitu
ționale și a hotărîrilor Curții Su
preme". 

tovarășa Mikhailina Tartakowna, 
membră a C.C. al P.M.U.R., prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Lodz al P.M.U.P.

La deschidere au participat to
varășii : Ștefan Jedryszczak, prim- 
secretar al Comitetului voievodal 
al P.M.U.P.-Lodz, Edward Kaz- 
mierczak, președintele Sfatului 
popular al orașului, activiști de 
partid și de stat, ziariști.

Din partea Ambasadei R. P. 
Romîne la Varșovia a luat cu- 
vîntul Ion Rusu, însărcinat cu a- 
faceri adi-interim.

centru al industriei carbonifere 
din. Anglia.

Manifestația a avut loc sub 
semnul hotărîrii minerilor de a 
lupta pentru pace și solidaritate 
internațională, pentru interesele 
lor vitale, împotriva creării la 
Holy Loch a bazei de submari
ne americane înzestrate cu rache
te. „P’olaris", împotriva ofensi
vei asupra intereselor vitale ale 
oamenilor muncii.

După manifestație a avut loc 
un mare miting la care au par
ticipat aproximativ 60.000 de oa
meni.

Participant» la miting au a- 
doptat o rezoluție de protest îm
potriva creării bazei Bundeswehtu- 
lui în Wales. A fost adoptată de 
asemenea o rezoluție în care se 
cere îmbunătățirea condițiilor de 
muncă în mine, reducerea zilei de 
lucru, prelungirea duratei con
cediilor și majorarea pensiilor.

—— 1 -»—
Dispetniția ziarului englez 

„Sunday Dispatch*’
LONDRA 12 (Agerpres).
Lupta dintre monopolurile de 

presă din Anglia continuă. După 
recenta dispariție a ziarelor 
„News Chronicle", „Star", „Em
pire News" etc., un nou ziar en
glez a fost scos din rîndurile 
presei engleze.

De data aceasta victima este 
„Sunday Dispatch" care a îm
plinit 160 de ani de apariție și 
avea un tiraj de 2.000.000 de e- 
xemplare. ЕІ a fost înghițit de 
„Sunday Express", aparținînd 
lordului Beaverbrook.

Dispariția lui „Sunday Dis
patch" arată că în Anglia ca și 
în alte țări capitaliste,- crește 
tendința spre concentrarea ziare
lor în mîinile cîtorva mim opoluri
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PROGRAMUL I. 7,00 Radio 
jurnal și sumarul presei centrale 
7,45 Jocuri populare romînești. 
8,00* Din presa de astăzi, 9,00 
Muzică ușoară, 9,30 Muzică dc 
balet, 10,00 Teatru la microfon : 
„Volpone", comedie de Ben Jon
son, 11,34 Muzică ușoară, 12,4C 
Muzică populară din Oltenia, 13,0“ 
Muzică din operete, 14,00 Muzici 
ușoară sovietică; 14,30 Cîntece ș 
jocuri populare romînești și ah 
minorităților naționale, 15,10 In 
registrări primite de la Radiodifu 
iiunea din R.P. Ungară, 15,50 
Muzică ușoară, 16,15 Vorbești 
Moscova ! 16,45 Muzică de estra
dă, 17,15 Tineri soliști la micro 
fon, 17,30 In slujba patriei, 18,00 
Jurnal de întrecere, 18,15 Progran 
muzical pentru fruntașii în produc 
ție din industrie și agricultură 
19,15 Noi înregistrări de muzică 
populară din Africa, 19,30 Muzică 
ușoară de Florentin Delmar și Pe 
tre Firulescu, 20,20 Noapte bună, 
copii, 21,15 Muzică populară ro
mînească, 21,40 Muzică ușoară 
22,30 Muzică corală clasică, 22,45 

500 de medici căjăi 
trăiesc în libertate 

în R. F. G.
— Declarația profesorului 

american Vdovinski —
TEL AVIV 12 (Agerpres). — 

Corespondentul agenției France 
Presse .transmite : '

„Aproximativ 500 de medici care 
au participat în calitate de medici 
în armata germană și trupele SS 
la exterminarea evreilor și au efec
tuat experiențe criminale în la
gărele morții trăiesc acum în li
bertate. Majoritatea lor \practică 
încă medicina în Germania occi
dentală, iar unii predau în uni
versitățile din Germania Fede- ‘ 
rală", a declarat la 11 iunie la 

I o conferință de presă, Vdovinski. 
profesor de psihiatrie și psiho
logie la Centrul de cercetări so
ciale din New- York.

Vdovinski a luat parte la pro
cesul Eichmann ca martor al a- 
cuzării.

Dr. Vdovinski a arătat că gu
vernul federal și conducerea uni
versităților cunoaște trecutul cri
minal al acestor medici, dar nu 
i-au deferit justiției. ■ ■*<-

VIZITE»
PEKIN. La 12 iunie a sosit 

la Pekin, într-o vizită de prie
tenie, o delegație guvernamen
tală a R. D. Vietnam condusă 
de primul ministru Fam Van 
Dong.

WASHINGTON. La 11 iunie 
a sosit la Washington, într-6 
vizită neoficială, primul ministru 
al Italiei, A. Fanfani

care tind să-și impună opinia lor 
politică și ideile lor. de sprijini
re a alianțelor militare și a po
liticii „războiului rece“.

O dată cu dispariția lui „Sun
day Dispatch" peste 60 la sută 
din totalul cotidienelor din Апл 
glia (din Londra și orașele di» 
provincie) se găsesc concentrate 
în mîinile a patru mari monopo
luri engleze ale presei conduse 
de lordul Beaverbrook, magnatul 
Cecil King, lordul Rothermere și 
lordul Kemsley.

La 10 iunie la aflarea veștii 
încetării apariției lui „Sunday 
Dispatch" lucrătorii din redacția 
ziarului au declarat o grevă de 
protest împotriva acestei manevre 
care are drept consecință conce
dierea lor. fr

DE RADIO
iunie

Estrada melodiilor. PROGRAMUL 
II. 12,10 Cîntă la nai Fănică Lu
ca, 12,25 Cîntece din țări socialis 
te, 13,30 Radioreportaj : La drum 
cu brigada științifică, 14,30 Maț. 
orchestre de muzică ușoară, 15,36 
Muzică populară romînească, 16,15 
Muzică vocală, 17,00 Melodii « 
străbat lumea, 17,20 Răspundeir 
ascultătorilor, 17 35 Melodii popu 
lare romînești, 18,05 Concert ле 
muzică romînească, 19,30 Fapi 
divers, 19,40 Muzică populară ru
să, 20,30 In pas cu știința, 20,40 
Muzică ușoară, 21,50 Versuri in 
lectura autorilor, 22,00 Romanțe, 
cîntece și jocuri. ,

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

CINEMATOGRAFE
14 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Veneția, luna și tu; AL. 
SAHIA : Bîtă ieși din sac; PE- 

. TRILA: Ursul alb; AN1NOASA : 
Discipolul diavolului; VULCAN : 
Ursul alb; LUPENI : Setea; BAR- 
BATENI : Barbara.
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