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Economii la lemnul de mină

In secția de bobinaj greu de la A.C.R.E. — Vul
can lucrează și acest tînăr care se bucură de res
pectul și dragostea tovarășilor săi de muncă — 
Simedre Constantin — care execută lucrări dintre 
cele maț. grele, avînd o bună pregătire profesională.

IJțjj.CLIȘEU: Sirriedre Constantin excutînd pro
ba-unui electromagnet.

Minerii desfășoară bă
tălia pentru reducerea 
prețului de cost al cărbu
nelui folosind toate re
zervele interne de cate 
dispun. Una din aceste 
rezerve, de mare impor
tanță economică, este scă
derea consumului specific 
de lemn de mină. Luna 
trecută, colectivele exploa
tărilor miniere au repurtat 
succese de seamă 
recția economisirii 
lui de mină. La 
tarea Lupeni, de 
extinderea susținerii me
talice în abataje și gale
rii, susținerea cu inele de 
bolțari a unui însemnat 
volum de lucrări de des
chidere a dus la obține
rea celui mai scăzut con
sum de lemn de mină 
din Valea Jiului. La Lu
peni s-a consumat pentru 
fiecare o mie tone de

în di- 
lemnu- 
exploa- 

pildă.

cărbune extrase doar 
35,10 m.c. lemn și 11,05 
m.c. cherestea. Economia 
de material se ridică la 
501,4 m.c. lemn de mi
nă și 111,4 m.c. cheres
tea. »

Consumuri specifice re
duse față de plan au ob
ținut și minerii de la U- 
ricani, Anihoasa și Lo- 
nea. La mina Lonea la 
fiecare o mie torie de 
cărbune extrase s-au 
nomisit pe aceleași baze 
ca la Lupeni, câte 
m.c.
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Cum rezolvăm problemele ridicate 
in consfătuirea

Spre deosebire de . sectoare, 
unde consfătuirile de producție 
au loc lunar, la nivelul exploa
tărilor carbonifere consfătuirile 
de producție au loc odată la trei 
luni, după încheierea fiecărui tri
mestru. Constituind un mijloc e- 
ficace de atragere a colectivului 
minei la conducerea producției, 
dte dezvoltare a întrecerii socia
liste în vederea îndeplinirii sar
cinilor economice 
fața întreprinde
rii, consfătuirile 
de producție, or
ganizarea lor te
meinică, creșterea 
contribuției lor 
la îmbunătățirea 
producție, trebuie 
trul atenției comitetului sindica
tului minei.

La mina Petrila, ultima con
sfătuire de producție la nivelul 
exploatării a avut loc la începu
tul lunii mai, cu care prilej s-a 
analizat cum a muncit colectivul 
exploatării pentru realizarea pla
nului la toți indicii în primul tri
mestru, s-a făcut bilanțul între
cerii pe profesii.

Ne aflăm acum în cea de-a 
doua jumătate a lunii iunie, lu
nă la 
și cel 
acestui 
rioade 
de producție pe mină în cadrul 
căreia se va analiza, alături de 

. desfășurarea l.uptei pentru reali-...‘rie de-abataje lăzi în .case-să *se 
zarea sarcinilor economice pe 
trimestrul II, modul cum au fost

, înfăptuite propunerile făcute de. 
' mineri și tehnicieni în consfătui

rea anterioară.
De pe acum se poate spune 

că o parte dlin propuneri, apli
cate în viață, și-au arătat din 
plin roadele. Brigadierul Mihaî 
Ștefan a criticat în consfătuire 
modul defectuos în care se fă
cea distribuirea la magazie a 
sculelor și uneltelor pneumatice 
pentru minerii din abataje. Se 
pierdea timp, unele brigăzi du
ceau lipsă de scule. Comitetul 
sindicatului a urmărit rezolva
rea acestei probleme și la ma
gazie a mai fost pus un distri
buitor de scule.

O altă propunere a fost aceia 
privind folosirea din olin a ma
șinilor și utilajelor, deoarece în 
cadrul exploatării erau unele u- 
tilaje nefolosite. In acest scop a 
fost formată o comisie care a 
analizat folosirea utilajelor, lu- 
îndu-se pe loc măsuri. Unele uti
laje au fost introduse în mină, 
la locurile de muncă, altele au

de producție ?
fost date la reparație. Au fost 
și cazuri cînd unele utilaje nu 
erau folosite din neglijență. Ast
fel, deși îi fusese repartizată o 
bandă reîncărcătoare, brigadierul 
Fleșcan Constantin care efectuea
ză lucrări de investiții nu o fo
losea. Tovarășii din comitetul 
sindicatului au stat de vorbă cu 
tov. Fleșcan, i-au arătat necesi
tatea folosirii acestui utilaj pen
tru creșterea productivității mun-

Din activitatea 
sindicatelor

care stau în
cii, iar acum, 
banda reîncărcă
toare e folo
sită.

Multe propu
neri valoroase, în

tre care mărirea capacității de 
haldare, luarea de măsuri pentru 
utilizarea judicioasă a lemnului 
de mină, folosirea din plin a 
timpului programului de lucru 
etc au fost aplicate, și prin a- 
ceasta comitetul sindicatului, 
conducerea exploatării, dovedesc 
preocupare pentru rezolvarea 
problemelor ridicate de mineri, 
muncitori și tehnicieni în consfă
tuirile de producție.

Sînt și probleme ridicate în 
consfătuirea de producție, unele: 
deosebit de importante, în a că
ror rezolvare comitetul sindica
tului, precum și conducerea mi
nei, au muncit la suprafață. Așa 
de pildă, în vederea îmbunătăți
rii calității cărbunelui, s-a pro- 
dus să se confecționeze la o ■ se-

6,76 
lemn și 0,540 m.c. 

cherestea. Cu toate ;ă la 
unele mine (Petrila, Vul
can) consumurile au fost 
mai mari decât cele pla
nificate, pe bazin econo
mia medie este de 
m.c. lemn de mină oentru 
fiecare mie tone de 
bune extrase.

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

Se extinde
Către sfîrșitul lunii 

trecute, cînd au preluat 
de la sectorul III iniția
tiva „Nici un Vagonet de 
cărbune rebutat pentru șist 
vizibil", unii mineri și 
tehnicieni de la sectorul 
IV A de la Lupeni încli
nau . să creadă că ea va 
duce . la scăderea produc
ției. Rezultatele obținute 
în luna iunie de minerii' 
acestui sector dovedesc 
că se poate da cărbune 
curat și ț»t mai mult. 
Pe sector s-au extras in 
perioada 1—17 iunie 
430 tone .de cărbune coc- 
sificabil peste plan, fără 
ca nici un vagonet să fie 
rebutat pentru șist vizi
bil. Minerii din brigăzi
le

procesului de 
să stea în cen-

car-

inițiativa
Ștefan, Rusu Vasile, Dia
na Chițu, Sfitlic loan și 
din celelalte 
sectorului se 
succesul de 
pentru că el 
cam 90 la sută din an
gajamentul pe luna iu
nie.

La. mina Lupeni "iniția- 
■ tiva celor de • la secto
rul’ III este aplicată și 
la sectorul I A. Colec
tivul acestui sector dă 
■Arbune foarte curat și 
mult. In luna aceasta fă 
și-a depășit planul cu 482 
tone de cărbune, între- 
cîndu-și astfel cu 82 tone 
de cărbune angajamen
tul luat pe întreaga lu
nă, fără a avea vreun va
gonet rebutat pentru șist.
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navelor cosmice și deci • 
nu se compară cu reali- | 

. zarea lui 1. A. Gagarin. ț
Rindurile scrisorii pri

mite exprimă calde fe
licitări întregului nostru 
colectiv de muncă și 
urează noi succese în 
deplinirea sarcinilor 
senatului.

In nota redacției 
gazetei de perete în 
legătură cu această 
scrisoare: „Colectivul
de muncitori, maiș
tri, tehnicieni, ingineri și 
funcționari de la prepa- 
rațid^etrila aduce elogii 
gloriosului popor sovie
tic și eroului acestuia, 
cosmonautul luri Alexe
evici Gagarin, în legă
tură cu evenimentul de 
la 12 aprilie a.c., reali
zare de o importanță 
excepțională pentru în
treaga lume.

GH. ECOBESCU 
membru al colectivului 

gazetei de perete 
„Preparatorul’’

O scrisoare neobișnuită 
și un portret cunoscut

’ »
i 
i
♦
■»
* Zetei de perete „Prepa- 
» ratorul" de la prepara-
* ția cărbunelui Petrila, a 
-î apărut o scrisoare neo-
• bișnuită și un 

Este vorba de o 
re primită din 
Radioteleviziunii 
Moscova, de către tova
rășul Băduță Constantin, 
muncitor la secția spălă
torie a preparației Petri
la

...Printre miile de oa
meni din lumea 
care au felicitat

■ și pe 
^■ cosmonaut din 
i maiorul luri Alexeevici
* Gagarin, cu ocazia efec- 

tuării primului zbor în 
Cosmos s-a numărat și 
muncitorul Băduță Cons
tantin.
soarea
primit 
mului

♦ Gagarin.
I Іп scrisoare se spune :
I „Am primit scrisoarea
♦ dumneavoastră
i
i
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In ediția nr. 11 a ga-
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portret, 
scrisoa-
partea 

din

întreagă 
poporul 

primul 
lume.

brigăzi ale 
mîndresc cu 
pînă acum 

reprezintă
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împreună cu scri- 
de răspuns el a 
și. portretul pri- 
cosmonaut, lun

și vă 
mulțumim din toată ini
ma pentru felicitările a- 
dresate poporului sovie
tic în legătură cu aceas
tă nouă victorie a știin
ței și tehnicii sovietice, 

♦ care constituie un succes 
.? excepțional al întregului 
І lagăr al socialismului".

.»

In continuare scrisoa
rea face o comparație 
între zborul căpitanului 
american pînă la înăl
țimea de 115 mile Cu 

■ racheta proiectil, pe o 
traiectorie balistică, care 
n-are nimic comun cu 
zborurile pe orbită ale

ne 
în- 
șe-
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conduse de Novac 
----------------- O------------------

Aproape 100, tone de cărbune 
peste plan în fiecare zi

In zilele trecute, normatorul sectorului II al mi
nei Uricani a socotit că din abatajele sectorului! 
s-au extras în luna iunie aproape 100 tone dte căr
bune peste plan în fiecare zi de muncă. ■ Așa și 
este. Sectorul și-a depășit planul lunar la zi cu 
peste 1250 tone de cărbune cocsificabil. Aici mun
cesc brigăzi dintre cele mai bune de. la mina Uri
cani cum sînt cele conduse de Șiklodi Beniamin, 
Poloboc Constantin, Uliu Gheorghe, Chiriac Con
stantin. Din abatajul nr. 1 blocul IV, condus de 
Șiklodi Beniamin s-a dat peste plan mai bine de 
200 tone de cărbune de bună calitate, iar de la. a- 
batajul lui Chiriac Constantin la recepție s-au în
registrat aproape 300 tone de cărbune peste sar
cina planificată. 
Pentru luna iu
nie colectivul 
sectorului se an
gajase să ex
tragă 1000 tone 

cărbune pes- 
plan. După 

zile de mun- 
el și-a depă- 

angajamen- 
luat cu pes- 
25 la sută !

de 
te
15 
că 
Șit 
tul 
te

Rodul promovării progresului tehnic
La mina Vulcan 

se acordă atenția 
cuvenită îndeplinirii 
sarcinilor din pla
nul tehnic. Minerii 
și tehnicienii de aici 
s-au convins din 
propria experiență 
că aplicînd tehnica 
nouă își fac munca 
mai ușoară, mai 
rodnică. Luna tre
cută, de exemplu, 
față de 530 m. ga
lerie cît au avut 
sarcina să sape și 
să susțină cu armă-

turi de fier, minerii 
vulcăneni au reali
zat 685 m. galerie. 
Din abataje susținu
te metalic 
sarcină să 
puțin 7500 
cărbune și 
9.249 tone, 
au deschis 
tal armat 
peste prevederile de 
plan. Rezultatul s-a 
concretizat în creș
terea productivității 
medii pe mină care 
a atins peste 1,020

au avut 
dea cel 

tone de 
au dat 
deoarece 

un fron-
în fier

tone
peste plan 
tras

In
rezultatele 
teaptă să fie și 
bune deoarece 
sectorul II s-a 
de curînd în 
ploatare un 
frontal pe stratul 3 
cu susținere metali
că, iar toate lucră- 

. rile de pregătire de 
la sectoarele I și II 
se susțin numai cu 
metal sau bolțari.

pe

4.014 
luna

post, i 
s-au ex- 
„tone.

aceasta, 
se

capătul căreia se încheie 
de-al doilea trimestru ăl 
an. La capătul acestei pe- 
va avea loc consfătuirea

depoziteze șistul ales din cărbu
ne chiar la tăierea de către mi
neri și să se țină evidența șistu
lui ales. Tovarășul Giurgiu, pre
ședintele comitetului sindicatului, 
spune că și în această direcție 
s-au luat măsuri : au fost con
fecționate două lăzi pentru depo
zitarea șistului. Dar la o exploa
tare carboniferă cu atîtea locuri 
de'muncă se poate considera ca 
suficient numai a.tît, avîndu-se 
mai. ales în vedere că îmbunătă
țirea calității cărbunelui consti
tuie obiectivul nr. 1 în minele 
noastre? Tot la același nivel s-a 
muncit și cînd a fost vorba de 
sprijinirea brigăzilor rămase în 
urmă. In luna trecută, precum și, 
în prima decadă, a lunii iunie. 
17 la sută din brigăzi nu si-au 
realizat planul. Comitetul sindi
catului s-a mărginit doar la cî- 
teva brigăzi care rămîrreau sub 
normă, fără să inițieze acțiuni 
cuprinzătoare pentru înfăptuirea 
lozincii de întrecere „Nici o bri
gadă de mineri sub Dlan“. Chiar

I. BRANEA4,

(Continuare în pag. 3-a)
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Lucrările de construcție se desfășoară cu intensitate pe toate șantierele Van Jiului, 
unele locuri se deschid noi șantiere, în altele se predau blocurile deja terminate.

IN CLIȘEU: . Pe. strada С. I. Parhon din Petroșani1 a început un nou șantier, Acuru se fac 
săpări de fundații, canalizări, drumuri, un ajutor prețios dînd excavatorul pe pneuri. Aici se vor 
construi 5 noi blocuri cu 184 apartamente, (stingă). Cam tot la fel a arătat în anii trecuți și șan
tierul Viscoza IV de la Lupeni. Acum însă cele 9 blocuri cu 264 apartamente sînt deja în fini
saj, iar pînă la sfîrșitul lunii primul din ele, blocul 23 avînd 32 apartamente și ,995 m.p. supra
față locativă, va fi dat în folosința minerilor (dreapta).
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2 STEAGUL ROȘU

Minerul a învins $1 a rămas 
In categoria A

Iată-ne la capătul campionatu 
lui republican al categoriei A de 
fotbal, ediția 1960—1961. Răsu
flăm ușurați pentru că Minerul a 
învins cu 1—0 formația Știința 
Timișoara, duminică pe teren pro
priu în, timp ce Farul Constanța 
a pierdut cu 3—2 la Cluj. Astfel, 
în mod categoric Minerul va acti
va în categoria A și în ediția vii
toare.

Deobicei în ase
menea situații se 
fac bilanțuri, cal- 
cAiie, analize, încer
ci nd u-se pe cit po’ , 
sibil a se învăța 
din ediția trecută, 
numai astfel 
tîndu-ee 
viitor 
»ă nu 
moții, 
facții.
tens 
pauza 
pentru 
cu cîțiva 
tori cerîndu-le pă
rerea asupra com
portării echipei în 
campionat. Aproa
pe unanim oamenii 
au fost 
că deși 
au fost 
jucători 
talentați 
ciu, Mihăilă, Dan II totuși, în an
samblu, echipa nu а înregistrat un 
progres în ceea ce privește o 
tactică mătură de jac, față de anul 
trecut. Ba dimpotrivă,.. Prima 
concluzie : cei doi antrenori, Bă- 
Iăuescu și Marki, nu au reușit ca 
în funcție de posibilitățile jucă
torilor să stabilească și un sistem 
de joc propriu, eficace și la înăl
țimea categoriei A. „In cele mai 
multe cazuri ne-au dat emoții îna
intașii și nu apărătorii", au spus 
suporterii. Dacă într-adevăr Crei
niceanu și Cucu sînt jucători de la 
care poți aștepta rezultate bune, 
indiferent de parteneri, ceilalți 
înaintași ca Țurcan, Sima II, Ni- 
sipeanu șt chiar Szoke uneori nu 
sînt la înălțimea tuturor partene
rilor din categoria în care acti
vează. O a doua concluzie: re
împrospătarea înaintării cu acei 
juniori locali crescuți cu grijă și 
pricepere pentru care antrenorul 
lor Groza merită felicitări. Ar mai 
fi desigur multe concluzii...

Intîlnirea de duminică cu Știința 
Timișoara nu oferă posibilitatea 
unui amplu comentariu. Miza mare 
a făcut ca Minerul sâ joace ti
morat, înaintașii în special gtpșind 
de fiecare dată finalizarea nume
roaselor acțiuni sau ultimul pas. 
De aceea meciul în ansamblu a 
fost lipsit de nivelul tehnic co-

Stîinfa Petroșani 
campioana orășenească 

Campionatul orășenesc (raio
nal) de fotbal * luat sfîrșit. iată 
clasamentul general: 
O

respunzător categoriei A deși lo
calnicii au depus eforturi deose
bite. Știința s-a apărat supranu- 
meric, bazîndu-se pe contraatacuri 
uneori destul de reușite.

Minerul a ratat multe ocazii de 
gol, a dominat aproape majorita
tea timpului, dar de fiecare dată 
mingea a trecut... puțin peste ba
ră (Szoke minutele 20 și 23, Gri-

pu- 
în 

care
lua 

măsuri 
ducă la e- 
ci la satis- 
In acest 

am folosit 
meciului 

I a discuta 
specta-

de acord 
în echipă 
promovați 
tineri și
ca Stan- atac al lui Lereter.

Stanciu cei mai bun de pe teren încearcă să 
oprească un

gore minutul 55)..; puțin pe lîngă 
bară (Szoke, Creiniceanu, Țurcan) 
...în bară (Creiniceanu minutul 
51). In minutul 50 Sima II trimite 
înainte, Creiniceanu urmărește, din 
poartă iese Curcan care respinge 
cu piciorul, mingea se lovește de 
proprii apărători și de Creinicea
nu și-- intră în poartă. Acesta 
a fost golul victoriei. Peste cîteva 
minute prin tribune a trecut un 
val de entuziasm La radiourile 
portative aduse de spectatori se 
anunțase : La Cluj Știința conduce 
la pauză cu 3—0. Abia din acest 
moment jocul a devenit mai le
gat, mai organizat creîndu-se și 
cele mai frumoase faze. Intîlnirea 
a luat sfîrșit cu victoria Minerului 
și cu satisfacția miilor de spec
tatori care vor avea și la anul 
echipă de fotbal în categoria A. 
A arbitrat corect' Eugen Cruțescu 
— București.

MIHAIL DUMITRESCU

Știința Petroșani
16 14 0 2 61: 7 28

Preparați» Petrila
16 14 0 2 57:14 28

3) Retezatul Uricani
15 8 2 5 41:21 18

<) Preparatorul Lupeni
15 7 1 7 29:34 15

5) Minerul II Vulcan
16 7,1 8 34:43 15

6) Unirea Banița
16 5 3 8 26:43 13

T) Utilajul Petroșani
16 4 2 10 25:40 10

8) 6 August-Livezeni
16 3 2 11 15:42 8

9) Rapfd Petroșani
16 2 1 13 12:62 5

Ultinla întîlnire 
în campionatul regional

Stadionul din Aninoasa a găz
duit duminică ultima întîlnire 
din cadlrul campionatului regio
nal de fotbal dintre Minerul 
ninoasa și Minerul Ghelar.

Luînd jocul ușor, jucătorii 
la Aninoasa nu au reușit să 
scrie în prima repriză declt 
două ori prin Golgoțiu Maraal. 
La reluare oaspeții reduc din 
handicap, făcîndu-i pe localnici 
să înțeleagă că victoria se poate 
cuceri numai printr-un joc sus
ținut, modest și serios. Intr-ade- 
văr, jucînd apoi la adevărata sa 
valoare echipa din Aninoasa ri
dică scorul la 5—1. Din nou oas
peți reduc : 5—2, pentru ca în- 
tîlnirea să ia sfîrșit cu rezulta
tul de 8—2 pentru Aninoasa. Cu 
această victorie, echipa din Ani
noasa și-a stabilit locul II în 
clasamentul general al seriei I-a.

A-

de 
în
de

„Cupa 2 iulie” interorașe la tir
In zilele de 17 și 18 iunie a. C. 

poligonul Jiul Petroșani a găz
duit concursul celor mai bune e- 
chipe de tir din Valea Jiului ca
re s-au întrecut în cadrul „Cu
pei 2 iulie", 4 ani de la înfiin
țarea U.G.F.S;

La concurs s-au prezentat mai 
bine echipele Jiul Petroșani și 
Parîngul Lonea. Iată rezultatele 
tehnice :

Armă liberă: 1 Jiul Petroșani; 
primele 3 locuri la femei (3X30 
focuri) : Hlopețchi Maria I — 
785 p. (Jiul), Hlopețchi Maria 
II — 765 p. (Jiul) și Podosu E- 
lena — 702 p. (Parîngul).

Băieți (3X40 focuri): 1. Iones-
cu Gelu — 1009 p.; 2. Gtță Ni
colae — 1002 p.;. 3. Boșca Nico
lae — 996 p. toți de Ia Jiul.

Pistol viteză (60 focuri): 1.
Coman loan — 552 p., 2. Peterfi

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

Eugen -L 547 p., 3. Bar Teodor 
— 530 p., toți de la Jiul.

La arma sport 3X10 focuri) 
locul I pe echipe a fost ocupat 
de Parîngul Lonea. Pe primele 
trei locuri la individual s-au cla
sat : Ionuț Traian — 205 p.. Po- 
dosu Ștefan — 195 p., Pințzker 
Rudolf — 192 p., toți de la Lo- 
nea.

La proba 3X20 focuri, locul I 
a fost ocupat tot de Ionuț Tra
ian din Lonea cu 425 puncte, iar 
pe locul II s-a clasat Laczko Zol- 
tan cu 412 puncte.

Demn de remarcat este felul în 
care s-au pregătit echipele de tir 
Jiul și Parîngul Lonea pentru a- 
ceastă competiție tradițională or
ganizată prin corespondență.

IOAN ZOROCL1U 
corespondent

LA LUPENI

î
NOTA

Și noi vrem 
să jucăm fotbal

Cel mai popular sport este, du
pă cum se știe, fotbalul. Nu este 
deci de mirare că și noi, tinerii 
din Paroșeni și chiar cei virst- 
nici vrem nu numai să asistăm, 
dar să și practicăm fotbalul. Ne 
lipsește însă lucrul cel mai impor
tant, și anume terenul. Se orga
nizează uneori meciuri intre sec
țiile uzinei, pe un așa zis teren 
între blocurile coloniei Sohodol, 
dar condițiile sînt cu totul ne
prielnice. Așa că rezultatele îrt- 
tîlnirilor de fotbal nu pot fi la 
fel de bune în ceea ce privește 

т antrenarea unui mare număr de 
J tineri ca cele de la volei și șah, 
4 unde existînd condiții sînt atrași
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ț și multi tineri. ■
• Și în anii trecuți am solicitat
• ajutorul conducerii termocentralei 
r și a asociației sportive Energia 
4 pentru amenajarea unui teren de 
î fotbal. Revenim din nou cu rugă- 
J mintea noastră, promițind că șl
• noi tinerii vom da un mare ajutor,
• voluntar, la amenajarea lui.

C. BULAI 
corespondent

Minerul Vulcan
Intîlnirea de fotbal dintre Mi

nerul Vulcan și Minerul Deva 
desfășurată duminică la Vulcan, 
considerată baraj deoarece desem
na campioana regiunii, s-a carac
terizat printr-o luptă dîrză, 
mult prea mulți nervi 
țin fotbal.

Niciodată stadionul 
nu a cunoscut o afluență așa mare 
de spectatori (4.000) atrași de im
portanța mare a acestui meci dar, 
care la sfîrșit au părăsit dezamă
giți terenul.

Chiar de la începutul meciului 
s-a observat că jucătorii ambelor 
echipe au intrat timorați pe teren. 
Cu toate acestea cei care atacă 
mai mult sînt vulcănenii. In minu
tul 2 Cotroază centrează la Rîș
niță și acesta șutează puternic spre 
poartă. Treptat jucătorii de la De
va își revin și inițiază contraatacuri 
periculoase. In minutul 13 Vaida 
șutează puternic dar pe lîngă poar
tă.

Jucătorii de la Vulcan se orga
nizează, atacă tot mai insistent și 
,doar forma bună a portarului Ște
fan (Deva) salvează echipa de a 
primi goluri.

AstFeT Goliș (min. 33), Bendea- 
nu (min. 38), Roff (min. 40) și

CU
și mai pu-

din Vulcan
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A neînceput activitatea pugilistică
Sîmbătă seara, la Lupeni în 

sala sporturilor, a avut loc o 
gală amicală de box între pu- 
giliștii din localitate și cei de la 
Minerul Oravița, în revanșă la 
gala disputată cu o săptămînă 
în urmă la Oravița, unde lupe- 
nenii au fost învinși.

Și de data asta oaspeții, pre- 
zentînd o echipă mai omogenă, 
mai bine pregătită fizic și teh
nic, au cîștigat cu scorul de 
13—9.

Lupenenii au păcătuit prin lip
sa condiției fizice, lucru ce s-a 
evidențiat în majoritatea întîlni- 
rilor pe care le terminau epui
zați. In afară de asta conside
răm o greșeală a antrenorului 
Barbu de la Minerul Lupeni, fap
tul că a acceptat ca elevii săi să 
susțină meciuri cu adversari ce 
le depășeau greutatea cu cîte 
3—4 kg. Astfel handicapați au 
pornit lupta Smiguleț loan . șl 
Sărăcin Nicolae.

In primul și cel mai specta
culos meci, lupeneanul Brezoianu 
loan, cîștigă la puncte în fața 
lui Nosec loan (Oravița), după 
o luptă dîrză.

In limitele categoriei cocoș, 
Popovici Ștefan (Oravița), care 
s-a dovedit a fi un boxer vir
tuos, obține victoria în repriza 
H-a, prin abandonarea lui Tam- 
ba Alexandru (Lupeni), care ni 
s-a părut obosit și nepus la punct 
cu antrenamentul. /

Un meci extrem de dur au 
furnizat Toma loan (Lupeni) șl 
Moldovan Aron (Oravița). Lu
peneanul lovește foarte puternic, 
dar... primește și multe lovituri 
ce ar fi putut fi evitate. In final 
Toma loan obține o muncită și 
clară victorie la puncte.

Smiguleț loan, setnifinalist al 
campionatului R.P.R. din acest 
an, a avut de înfruntat pe boxe
rul de categoria l-a Szabo Ca-

T

Minerul Deva 1-1 (0-0)
Rîșniță (min. 44) șutează puternic, 
dar portarul reține în ultimul mo
ment. In această primă parte, jo
cul s-a desfășurat nervos, jucătorii 
dedîndu-se la brutalități. Se cre
dea că în pauză antrenorii îi vor 
tempera pe jucători. Dar și în re
priza a doua întâlnirea a fost pli
nă de durități și ieșiri nesportive 
din partea jucătorilor.

Fină în minutul 54 vulcănenii 
atacă mai mult, dar șutează im
precis. Primul gol cete înscris în 
minutul 55, de către Minerul De
va. Vaida se apropie cu mingea 
de careul de 16 m., șutează pu
ternic, Brinză plonjează dar scapă 
mingea aproape de linia porții. 
Mai mulți jucători se reped la 
minge și Ferică o împinge ușor 
cu piciorul în poartă : 1—0.

Din acest minut, jucătorii de 
la Deva se retrag în apărare. Mi
nerul Vulcan inițiază atacuri după 
atacuri, dar înaintașii șutează im
precis la poartă. In minutul 78 
survine egalarea. Cotroază, execu
tă o lovitură de colț, mingea trece 
peste portarul devean care sărise 
fără. să o atingă și ajunge la Chi - 
ceanu care o introduce cu capul 
în plasă* 1—1. Animație în tri
bune. Vulcănenii s-au încălzit. Dar

încălzirea lor a fost de scurtă du
rată. Minerul Deva trece ia atac, 
șutind puternic și de la distanță. 
Cu toate încercările jucătorilor de 
a modifica scorul el a rămas ne
schimbat. Sub aspectul general al 
jocului, rezultatul de egalitate e 
just. A condus 
arbitrul Suluțiu

cu multe scăpări, 
Petre — Cugir.

C. COTOȘPAN

★

de ta Vulcan au
■i" ca

La întâlnirea 
fost cîțiva așa-ziși „suporteri1 
re s-au dedat la acte de huliga
nism, bruscînd arbitrii. Aceasta nu 
a ajutat cu nimic echipa, locală, 
ba dimpotrivă, echipa Vulcanului 
va avea de suferit. Inadmisibilă 
este și atitudinea unor organiza
tori și oameni de ordine care în 
loc să tempereze jucătorii 
spectatorii recalcitranți, au devenit 
ei înșiși „nervoși".

Organele în drept și secția de 
fotbal a asociației vor trebui să ia 
măsurile necesare și împotriva u- 
nor jucători (în special Pali) care 
jucînd brutal au încurajat ieșirile 
unor spectatori.

și pe

rol (Oravița) precum și... 4 kg. 
handicap. După trei reprize de 
luptă încordată, juriul consem
nează un rezultat de egalitate.

Alte rezultate: Abodi (Lu- 
peni) meci nul cu Truichici Mi- 
lufin; Salomon Francisc (Lu- 
peni) meci nul cu Gîlcescu Iu
lian; Florea Constantin ^Lupeni) 
este învins la puncte de Todoca 
D.; Tucana Dumitru, Bartfiâ'Ni- 
colae și Dinu loan (toți din Lu- 
peni) sînt învinși de adversarii 
lor, respectiv, Sidea Vaier, Cor
alei Gheorghe și Popa Gheor- 
ghe. Sărăcin Nicolae (Lupeni), 
cîștigă prin descalificarea ad
versarului — Bora Iosif.

Trebuie subliniat că sala spor
turilor din Lupeni. plină pînă la 
refuz de spectatori, dovedește că 
boxul se bucură de multă popu
laritate printre mineri. In legă
tură cu aceasta, am vrea să puj 
nem din nou întrebarea : oare în 
Petroșani, unde există atîta ti
neret, studenți, ucenici, mineri, 
muncitori etc., nu se poate prac
tica acest sport ?

Răspunsul 
fapte) de la 
ției sportive 
troșani.

îl așteptăm (în 
conducerea Asocia- 
teritoriale Jiul Pe-;

C. VIRLAN 
corespondent

Se noate face înot?A
Atît pentru insigna G.ă|(A. 

cft și pentru dezvoltarea Multi
laterală a fizicului și întărirea 
sănătății, înotul este unul din 
sporturile importante. Și tinerii 
din Valea Jiului îndrăgesc acest 
sport dorind în același timp să 
facă și plajă. Dar în fiecare an 
cele două ștranduri de la Petrila 
și Lupeni se amenajează numai 
toamna, dnd timpul nu mai este 
favorabil. Ori, avînd în vedere 
vremea capricioasă din Valea 
Jiului este necesar ca de pe a- 
cum ștrandurile să fie pregătite 
pentru a-și primi oaspeții. Fie
care zi frumoasă trebuie folosită 
de asociațiile sportive pentru tre
cerea normelor G M A.

IN PATRU RINDURI
concursului în

de atletism 
I Kusoclnski"

In cadrul < 
ternațional 
..Memorialul 
de la Varșovia, sărind 1.88 
metri, lolanda Balaș 
borît pentru я 12-a 
recordul mondial Ia 
tura în înălțime.

săritura-n înălfime 
Lucrurile ies cam pe dos: 
Sare lolanda-п sus, vezi bine, 
Iar

a do
nară 
sări-

La

recordul. . cade jos.

In deschiderea medului 
dintre Minerul Vulcan si 
Minerul Deva, urma să se 
desfășoare înlî’n’rea de 
fotbal dintre Stiinta Pe
troșani și Retezatul Uricani. 
Meciul nu s-a putut dis- 
nuta din cauza neorezen- 
tărîi echinei din Uricani.

Vinovății sînt doar ei 
Fiindcă faptul s-a-ntîmplat; 
Să nu devină obicei
Ar trebui... RETEZAT.

D. CRIȘAN
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tliliili gazetei di perele 
(olettivfllOi

Gazeta de perete „Minerul* 1" de 
la exploatarea minieră Lupeni des
fășoară o activitate fructuoasă 
pentru mobilizarea minerilor, in
ginerilor și tehnicienilor la spori
rea producției de cărbune, la ief
tinirea și îmbunătățirea calității 
producției, acumulînd o experien
ță bogată în muncă. Cu ocazia 
concursului organizat între gaze
tele de perete din regiune de re
dacția ziarului „Drumul socialis- 
mului“, colectivul gazetei de pe
rete „Minerul"" de la mina Lupeni 
a hotărît să-și îmbunătățească și 
mai mult activitatea, să contribuie 
mai substanțial la mobilizarea co
lectivului exploatării la îndeplini
rea sarcinilor de plan, la înfăptui 
rea angajamentelor luate în între
cerea socialistă.

pregătiri, primind un real sprijin 
din partea cohducerii sectorului, 
reușesc să obțină realizări în
semnate. Bunăoară, brigada mi
nerului Tiucă Joan lucrînd la o 
galerie*de cercetare de pe stra
tul 18 a obținut o viteză de a- 
vansare de aproape 60 m. pe lu
nă. Pe întregul sector avansarea 
medie obținută la lucrările în 
steril în luna trecută și în pri
mele 10 zile de muncă din luna 
iunie se ridică la peste 40 m., 
iar la lucrările în cărbune la 52 
m. De remarcat, de asemenea, e 
faptul că minerii din acest sec
tor își realizează ritmic planul 
la pregătiri, fiind fruntași pe mi
nă în această privință.

Volumul producției de cărbune
la mina Vulcan este în continuă 
creștere. Cu atît mai mult se im
pune minerilor și tehnicienilor 
vulcăneni să-și realizeze ritmic, 
planul lucrărilor de pregătiri 
care au ca scop deschiderea de 
noi frouturi din care se va ex
ploata cărbunele.

Să se acorde deci toată aten
ția îndeplinirii planului lucrări
lor de pregătiri în sectoarele 
productive ale minei Vulcan I

C. MATEESCU

\ Din inițiativa comitetului dc 
/"partid al minei, colectivul de re

dacție a organizat o ședință îm
preună cu colaboratorii voluntari 
ai gazetei, stabilind un plan pe 
toată durata concursului. Iată câ
teva din obiectivele cuprinse în 
planul de perspectivă : mobiliza
rea colectivului exploatării la în
deplinirea angajamentelor luate în 
întrecerea socialistă : prin depăși
rea planului anual de producție 
cu 25.000 tone de cărbune cocsi- 
ficabil. realizarea unei economii 
în valoare de 800.000 lei și a u- 
nui randament de 1.020 tone pe 
posfA extinderea la fiecare briga
dă a inițiativei „Nici un vagonet 
de cărbune rebutat pentru șist"", 
popularizarea efectivă a rezultate- 

, lor obținute în întrecerea socialis- 
tă, publicarea de rubrici pe tema 
ridicării calificării profesionale a 
muncitorilor mineri, ridicarea fie
cărui colectiv la nivelul celor frun
tașe etc. Comitetul de partid al 
exploatării și colectivul de redac
ție au luat, de asemenea, măsuri 
pentru completarea corpului de 
corespondenți voluntari și colabo
ratori ai gazetei de perete cu to
varăși din rîndul minerilor, ingi
nerilor și tehnicienilor, fruntași în 
producție din fiecare sector.

In lumina planului de muncă 
s-a întocmit și planul tematic al 

, edițiilor. Iată tematica unei ediții 
л~' apărută recent. Lupta pentru îm

bunătățirea calității producției de 
cărbune, extinderea inițiativei 
„Nici un vagonet de cărbune re- 
butat“ ocupă un loc important în 
ediție. Intr-un articol redacțional, 
colectivul exploatării este infor
mat asupra rezultatelor obținute 
ii\ cursul lunii trecute în întrece
rea pentru îmbunătățirea calității 
cărbunelui. Articolul evidențiază 
colectivele sectoarelor I A, III și 
IV A care au redus substanțial 
conținutul de cenușă din produc
ția extrasă, contribuind la îmbu
nătățirea calității cărbunelui pe

îndeplinirea planului de pregătiri — 
in centrul atenției I

Colectivul minei Vulcan, deți- 
> nător al drapelului dfe mină frun

tașă pe țară în ramura cărbu
nelui brun, a obținut în acest an 
însemnate succese în activitatea 
sa. Din abatajele cameră și fron
tale au fost extrase peste plan 
mii de tone de cărbune cocsifi- 
cabil și energetic. Productivita
tea muncii planificată a fost de
pășită cu circa 4 la sută, iar pro
centul de cenușă din cărbunele 
extras a scăzut cu 1,3 la sută 
față de norma admisă.

Dacă în privința îndeplinirii 
planului de producție, a creșterii 
productivității muncii și îmbu
nătățirii calității cărbunelui la 
mina Vulcan s-au obținut rezul
tate frumoase, nu același lucru 
se poate spune despre realizarea 
planului la pregătiri. In luna tre
cută, de exemplu, planul la lu
crările de pregătiri în steril și 
cărbune a fost îndeplinit în pro
porție de numai 79,9 la sută, Jar 
în prima decadă a lunii iunie 
planul fixat a rămas în urmă cu 
aproape 10 procente.

O serioasă rămînere în urmă 
a planului de pregătiri există în 
sectoarele II și III. Minerii de 
aici sînt codașii exploatării la 
lucrările de pregătiri, avînd un

- iti№ legali de sarneHe 
exploatării
întreaga exploatare, adică la scă
derea procentajului de cenușă cu 
0,6 la sută. Colectivele sectoarelor 
I В, II, IV В și V sud, care nu 
s-au încadrat încă în norma de 
cenușă admisă, sînt chemate să-și 
intensifice eforturile pentru îmbu
nătățirea calității producției, prin 
aplicarea inițiativei „Nici un va
gonet de cărbune rebutat"". Intr-alt 
articol, comunistul Ghioancă Sa
bin, responsabilul brigăzii de 
frontaliști, care a pornit inițiativa 

un vagonet de cărbune rebu- 
tat“ împărtășește experiența mine
rilor din brigada pe care o con
duce. Tot de calitatea producției 
se ocupă și articolul „Pc drumul 
îmbunătățirii calității cărbunelui" 
semnat de tov. Hidaș Aurel, mais
tru minier în sectorul I A. „Mi
nerii sectorului nostru acordă o 
deosebită atenție îmbunătățirii ca
lității cărbunelui. Ei au însușit cu 
toții inițiativa „Nici un vagonet 
de cărbune rebuțaț". Drept rezul
tat în cursul lunii mai noi am 
extras o producție cu peste 8 la 
sută mai puțin șist decît norma 
admisă"" — arată articolul.

Ediția a cuprins, de asemenea 
articole consacrate convorbirilor 
recapitulative în cadrul învățămân
tului de partid, organizării între
cerii socialiste și a consfătuirilor 
de producție în cadrul grupelor 
sindicale și pe sectoare și trei ca
ricaturi care satirizează citeva a- 
bateri dc la disciplina de muncă. 
In luna iunie va apare o nouă 
ediție care va cuprinde de asemenea, 
articole strînș legate de sarcinile ce 
revin exploatării în cursul acestui 
an. „Să luptăm pentru ca planul de 
producție să fie îndeplinit ritmic 
și la toți indicii"", semnat de ing. 
Meiuș Dumitru, șeful sectorului 
II, „Tinerii mineri participă la în
deplinirea angajamentelor luate 
de colectivul exploatării"", semnat 
de tov. Stoiculescu Marin, secre
tarul comitetului U.T.M., „Schim
bul se' face ia fața locului de muir 
că“, scris de tov. Huda Mifiăi, 
șer de brigadă din sectorul de in
vestiții.

Atît articolele publicate cît 
și caricaturile au caracter viu, com
bativ, sînt axate pe principalele 
preocupări ale minerilor și între
gului colectiv al exploatării, pe 
sarcinile ce le revin în privința spo
ririi producției de cărbune, îmbu
nătățirea și ieftinirea cărbunelui 
cocsificabil. Această orientare a 
colectivului gazetei de perete asi
gură îndeplinirea de către gazeta 
de perete „Minerul"" a rolului ei 
de mobilizator și agitator al mine
rilor lupeneni la înfăptuirea impor
tantelor sarcini ce le stau în față.

1. DUBEK

minus pe luna trecută și în pri
ma decadă a lunii curente dte 50 
la sută din planul fixat. In a- 
ceste sectoare deși lucrează bri
găzi de mineri cu o bogată ex
periență în lucrările de pregătiri 
viteza medie de avansare în ga
lerii nu depășește 32 m. lunar. 
Se poate numi oare bună viteza 
de avansare realizată de briga
da minerului Jurca Emil din sec
torul III care în luna trecută a 
atins doar 22 m. de galerie, sau 
cea realizată de brigada condu
să de Șerban Nicolae din secto
rul II care în aceeași perioadă 
a obținut doar 25 m. galerie?

Una din cauzele care fac ca 
brigăzile miniere de la lucrările 
de pregătiri să obțină avansări 
mici este slaba lor aproviziona
re cu vagonete goale și materia
lele necesare precum și contro
lul insuficient al muncii acestor 
brigăzi din partea personalului 
tehnico-ingineresc. Dacă condu
cerile sectoarelor ar sprijini în 
aceeași măsură brigăzile de la 
pregătiri cum Ie sprijină pe cele 
de la cărbune rezultatele desigur 
ar fi altele. Un bun exemplu în 
această direcție îl constituie sec
torul IV. Aici brigăzile de la

VESTI DE LA MINA PETRILA
. • ■"!» ------------------------ —--------------------------------------------- ----------------------------------

• PUBLICITATE
Frecvența bună, 

discuții vii
Incepînd de la Kh iunie, nu

meroase cercuri și cursuri ale 
învățământului de partid de ia 
mina Petrila și-au ținut prinlele 
setninării și convorbiri recapitu
lative consacrate încheierii anu
lui școlar al învățămîntului de 
partid. Frecvență ridicată, la 
peste 90 la sută, discuții intere
sante, vii, la care au participat 
marea majoritate a cursanților 
— iată ce a caracterizat ședin
țele de învățămînt ale cercurilor 
de economie politică (propagan
dist tov. Kovașanski loan), Is
toria P.M.R. anul I (propagan
dist tov. Costea Traian), Istoria 
P.M.R. anul II (propagandist 
tov. Tabaki Pavel), cura seral a- 
nul I (propagandist tov. Bogyi 
Carol). Primele convorbiri s-au 
desfășurat, de asemenea, cu suc
ces în cercurile și cursurile con
duse de propagandiștii Cosma 
Rudblf și Istrate Dumitru. Parti- 
cipanții la discuții au dovedit, 
cu prilejul convorbirilor recapi
tulative, o vie preocupare pentru 
ridicarea nivelului lor politic și 
ideologic, pentru cunoașterea te
meinică a politicii partidului în 
perioada desăvîrșirli construcției 
socialiste și a modului cum tre
buie luptat pentru traducerea ei 
în viață. In caietul său de în
semnări, propagandistul Bostan 

Cum rezolvăm problemele ridicate 
în consfătuirea de producție ?

(Urmare din pag. l-a)

dacă în prima decadă a lunii se 
semnalează rămîneri în urmă, 
tovarășii din comitetul sindica
tului nu aftalizează situația, nu 
cer conducerii minei să ia mă
suri operative.

încă un aspect. Tov. Tenczler 
Ștefan a arătat în consfătuirea 
de producție că unele elemente 
înapoiate trag chiulul cu foi de 
concediu medical în buzunar. Și 
a venit cu un exemplu: Buta 
Ioan a primit două zile scutire 
medicală pe motiv că... era beat. 
Este bună măsura cate s-a luat 
de anulare a concediului medical, 
meritoriu este, de asemenea fap
tul că tovarășii <Йп comitetul sin
dicatului au depistat și alte ca
zuri, luînd măsurile cuvenite. 
Dar nu s-a mers pînă acolo unde 
trebuia, anume» pînă la tragerea 
Ia răspundere a acelor medici 
care, din superficialitate, din lip
să de răspundere, dau apă la 
moara chiulangiilor, creindu-le 
în același, timp posibilitatea de 
a beneficia pe nedirept de fondul 
asigurărilor sociale.

Constantin a apreciat cu califi
cativul' „foarte bine"" discuțiile 
purtate de .tovarășii Strună Con
stantin, Ftildp Ludovic, Zona A- 
dalbert.

In contul zilei 
de 17 iulie...

...Dau astăzi cărbune minerii 
sectorului I de la mina Petrila, 
sector fruntaș în întrecere pe 
bazin. Minerii acestui sector își 
datoresc succesul acesta exclusiv 
muncii ritmice pe care o duc și 
condițiilor bune de muncă ce și 
le crează. Din prima lună a a- 
nului și pînă acum nici o bri
gadă de mineri din sector, atît 
de la abataje cît și de la pregă
tiri, nu a cunoscut rămînerea în 
urmă. Productivitatea muncii în 
abataje a sporit continuu acum 
la multe locuri de muncă, mai 
ales la brigăzile lui Peter Vic
tor, Neagu Gheorghe, Cucoș 
Gheorghe, extrăgîndu-se peste 
4,5—5 tone de cărbune pentru 
fiecare post și chiar mai mult. 
Ceea ce caracterizează munca a- 
cestui colectiv harnic este grija 
pentru calitate. Cărbunele extras 
din raza sectorului are cu 2—4 
la sută mai puțină cenușă decît 
este admis, lat lucrările de pre
gătiri executate de brigăzile lui 
Rohozneanu Mihai, Szekely Ște
fan, Mihai Ștefan, Androane Io
sif sînt întotdeauna corect și bi
ne. executate.

—O—--------------

Comitețul sindical trebuie să 
persevereze mai mult în rezolva
rea problemelor ridicate în con
sfătuirile de producție, să nu se 
mulțumească cu aspecte de su
prafață.

Este, de asemenea, bine să 
se atragă atenția asupra necesi
tății de a se analiza mai temei
nic, în consfătuirile de produc
ție, problemele organizării și 
dezvoltării întrecerii socialiste. 
De obicei, în consfături, se pune 
accent pe întrecerea pe profesii. 
Este un lucru bun, și preocupa
rea țn această direcție trebuie 
întărită. Dar trebuie să se anali
zeze în același timp desfășura
rea întrecerii socialiste, ce s-a 
făcut pentru lărgirea caracteru
lui ei de masă, măsurile luate 
pentru extinderea experienței îna
intate, publicitatea în jurul între
cerii. deoarece în aceste domenii 
există lipsuri. Ținînd seama de 
aceste laturi importante ale ac
tivității sale, comitetul sindica
tului minei Petrila, va pregăti 
mai temeinic consfătuirea de 
producție care va avea loc luna 
viitoare, va face să crească rolul 
consfătuirilor de producție în rea
lizarea sarcinilor ce stau în fața 
colectivului.

T О V A. R Ă S I

TEHH1CIEM

NU
DE LA LOCUL 
DE aaumca; 
PÎNĂ NU AȚt 

PRECIZAT
MUNCITORILOR

MĂSURILE
CE TREBUIESC IUATE IUSCOPUt-

PREVENIRII ACCIDENTELOR

PENTRU SEZONUL DE 
VARĂ, magazinele de țesă
turi ale O.C.L, Produse In
dustriale au pus în vîazare 
UN BOGAT ȘI VARIAT 
SORTIMENE DE IMPRI
MEURI DE BUMBAC, MĂ
TASE $1 NYLON.

Vizitați expozițiile cu vîn- 
zare, organizate Ia magazi
nele de țesături din Petro
șani, Lupeni și Vulcan.

:| anunț :
Atelierul de zonă j 

| C. F. R. Petroșani, an- |
* gajează cu dată ime- j

1 diată ♦
I LĂCĂTUȘ I

ș, SUDOR »
* Cei inferesafi se vor »
* prezenta la Atelierul *
* de zonă Petroșani. g

♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦

Întreprinderea le ronstmeii!: 
siderurgice — Hunedoara' 

angajează
Ingineri constructori, in- , 

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

Se asigură condiții bune | 
de salarizare și cazare. ;

Ofertele se vor adresa di
rect întreprinderii de con- < 
ștrucții siderurgice — Hu- J 
rtedoara, serviciul cadre și > 
învățămînt, strada Molotov j 
nr. 8. <

1.1. P. I. РЕШЦІІ
ANUNȚĂ

La unitatea „CRAMA O- 
DOBEȘTI" din Petroșani, în 
afară de vinuri la butoi, veți 
găsi orice fel de băuturi ca: 
bere la sticlă, băuturi spir
toase și naturale, lichioruri 
precum și diferite vinuri la 
sticlă.

In permanență diferite pre
parate la grătar.

Vizitați cu încredere unită
țile T.A.P.L.
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4 STEAGUL' ROȘU

Orașul Bologna 
l-a invitat pe I. Gagarin 

să viziteze Italia
BOLOGNA (Agerpres!). т

Bologna — unul din cele mai 
vechi orașe din Italia — l-a in
vitat pe primul cosmonaut 1. A. 
Gagarin să viziteze Italia. In nu
mele Consiliului Municipal al o- 
rasului, primarul G.. Dozza a 
adresat lui Gagarin o scrisoare 
în care se spune

Toți locuitorii orașului Bologna 
au aflat cu un uriaș entuziasm și 
cu admirație despre fapta dv. de 
eroism.

Orașul Bologna ar considera ca 
o mare cinste de a vă saluta per
sonal.

Invitația de a vizita Bologna 
se spune în scrisoare, este ;,o ex
presie a simpatiei și prieteniei 
profunde și călduroase pe care 
concetățepii mei o nutresc față 
de dv.".

Pentru încheierea tratatului de pace 
cu Germania

BERLIN 19 (Agerpres).
Participanții la cea 

conferință din regiunea 
sindicatului oamenilor 
tă i-au adresat lui W. 
președintele Consiliului 
al R.D.G., o scrisoare în care de
clară că aprobă propunerile so
vietice cu privire la încheierea 
tratatului de pace cu cele două 
state germane și cu privire la 
transformarea Berlinului occiden
tal într-un oraș liber, demilita
rizat

Sîntem ferm convinși, scriu oa
menii de știință, că aceasta este 
singura cale reală pentru a se 
asigura pacea poporului german 
Și

de-a 5-a 
Berlin a 
de știin- 
Ulbricht, 
de Stat

pentru a se lichida focarul de

război din Berlinul occidental. 
La Erfurt a avut loc o adu

nare organizată de Comitetul 
permanent al tineretului munci
tor din Germania, la care au 
luat parte 3.000 de tineri și ti
nere din ambele state germane. 
Zi Hein, președintele comitetu
lui, care a luat cuvîntul la adu
nare, a adresat tineretului ape
lul de a depune toate eforturile 
pentru reglementarea pașnică a 
problemei germane. Participanții 
la adunare au adresat cancela
rului Adeunauer o scrisoare în . 
care propune guvernului Germa- ! 
niei occidentale să înceapă tra
tative cu privire la încheierea 
tratatului de pace.

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

ATENA 19 (Agerpres). TASS 
transmite:

In parlamentul Greciei conti
nuă dezbaterile privind adopta
rea moțiunii de neîncredere în 
guvern, prezentată de opoziție.

Liderul fracțiunii parlamentare 
a Partidului Uniunea democra-tă 
de stînga (E.D.A.), Iliu, a criti-

grec mizerie, iar alătu-

spre

in s.v.a. Se intensifică activitatea 
organizațiilor fasciste

Penlru reglementarea 
problemei laofiene

ZURICH (Agerpres).
La 18 iunie a avut loc la Zu

rich o întîlnire între Suvanna 
Fumma, primul ministru al gu
vernului legal al Laosului, Su- 
fanuvong, președintele C.C. al 
Partidului Neo Lao Haksat, și 
Boun Oum, liderul rebelilor lao- 

1 țieni.
' După această întîlnire s-a dat 
• publicității un comunicat.

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Paralel cu întețirea represiunilor 

împotriva Partidului comunist și 
a organizațiilor progresiste, în 
S. U. A., se intensifică activitatea 
organizațiilor și elementelor 
ciste.

In numărul din 18 iunie al 
rului i,New York Times" se 
latează despre participarea activă 
la aceste manifestări cu caracter 
fascist a unui mare număr de ofi
țeri superiori. Ziarul scrie că a- 
cești ofițeri își „îndoctrinează" uni
tățile și populația civilă din jurul 
garnizoanelor respective cu teorii

fas-

zia- 
re-

Dovadă a „libertăților’* din Italia
ROMA 19 (Agerpres).
La Catania s-a terminat pro

cesul a 43 de cetățeni care la 
8 iulie 1960 au participat la de
monstrația de masă îndreptată 
împotriva neofasciștilor precum 
și împotriva guvernului Tam- 
broni. 27 de acuzați au fost con
damnați la pedepse totali’zînd 23 
de ani de închisoare, iar 16 au 
fost achitați. Sentința cea mai 
grea a fost pronunțată împotri
va muncitorului Luigi P'atola, 
care a fost condiamnat la 13 luni 
și 10 zile închisoare.

Ziarul „Unixa" amintește că 
în timpul demonstrației de la 8

iulie 1960 poliția a ucis un de
monstrate ,§i a rănit alte cîfev i' 
persoane.

Comentînd. sentința, „Unita" 
subliniază că completul de Ju
decată a socotit drept „rebeliu
ne" lupta din iulie a oamenilor 
muncii din Catania și a pronun
țat o sentință aspră împotriva 
celor care, în condiții de legiti
mă autoapărare, au dat o ripostă 
actelor inadmisibile dte violență 
din partea poliției. Persoanele 
vinovate de cruntele represalii 
dezlănțuite în Catania, scrie zia
rul, au rămas nepedepsite.

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

Macmillan intenționează să procedeze 
la remanieri în cabinetul său

cîrdășie cu clica rasistă a lui 
Welensky în vederea restrîngerii 
și mai mult a drepturilor deja 
ciuntite ale populației africane 
din Rhodesia de nord.

LONDRA 19 (Agerpres). — 
TASS transmite :

înrăutățirea situației economi
ce și^ politice care s-a înregis
trat în Anglia în ultima vreme 
a dat naștere din nou unor zvo
nuri persistente despre eventua
litatea unei remanieri a Cabine
tului de Miniștri. După cum re
latează Sandoîl, comentatorul 
ziarului „Sunday Express", Mac
millan intenționează să procede- 

: ze la remaniere în toamna aces
tui an.

„Sunday Express" însoțește 
informația despre apropiata re
maniere printr-un amplu articol 
al deputatului conservator Lamb- 
ton care, criticînd cu asprime po
litica externă a guvernului, se 
întreabă: „Este oare Macmillan 
omul care trebuie astăzi să ne 
conducă

Lambton îi reproșează lui Mac
millan printre altele faptul că a- 
cesta, străduindu-se în fel șî chip 
să intre în grațiile Statelor U- 
nite, nesocotește independența An
gliei.

Potrivit relatărilor apărute în 
ziare, în ultimele zile în guvern 
s-au accentuat disensiunile 
problema 
niile din 
problema 
de nord, 
guvernul

în 
politicii față de colo- 

Africa șî, în special, în 
Constituției Rhodesiei 

In această problemă 
Angliei acționează în

ÎNOTA EXTERNA
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦ 
♦ 
* 
♦ 
♦ 
♦ 
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* 
♦ 
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Adlai Stevenson e un om sus 
pus, care are un cuvânt greu în 
politica dusă de Statele Unite ale 
Americii. De curînd el a primit 
spinoasa misiune de trimis spe
cial al președintelui Kennedy în 
cîteva țări din America Latină.

Oameni cu tact, de o vreme în
coace guvernanții S.U.A. nu mai 
anunță cu surle și trîmbițe ase
menea vizite de „curtoazie". Ex
periența fostului șef al Departa
mentului de Stat, Herter a cărui 
salvare de furia sutelor de mii de 
japonezi a fost un helicopter; s-a 
dovedit bună doar pe jumătate. 
Cu toate că anunțarea vizitei lui 
Stevenson s-a făcut în surdină, 
pentru un oaspe așa „drag", boli
vienii au făcut o demonstrație de 
mari proporții.

Ca nu cumva să i se întîmple 
ceva de pe urma prea multei

♦«
♦ „iubiri" ce i-o poartă poporul,
♦ autoritățile bolviene s-au străduit
♦ din răsputeri să evite întîlnirea

porului
rarea Greciei la „piața comună' 
împinge economia Greciei 
catastrofă.

Această politică stîmește 
' potrivirea maselor populare, 

vernul încearcă să înăbușe 
potrivirea maselor populare 
teroarea polițistă.

Iliu a cerut demisia imediată 
a guvernului, crearea „unui gu
vern de tranziție", care să orga
nizeze noi alegeri parlamentare.

Au adus 
guvernului 
(„Mișcarea 
națională")

Ministrul
Averoff, a 
politica externă

îm- 
Gu- 
îm- 

prin

j cat guvernul pentru că promo
vează o politică externă de răz
boi rece, strîns legată de poli
tica internă de înăbușire a de
mocrației'. Iliu 
prime cercurile guvernante pen
tru alianța cu 
nauer, adeptul 
războiului rece.

E.D.A. aonsideră, a 
Iliu, că interesele Greciei recla
mă o politică de neutralitate, 
prietenie șî dezvoltare a relații
lor economice, politice și altele, 
cu toate țările lumii, o politică 
de transformare a Greciei într-o 
țară a păcii și prieteniei.

Politica economică a guver
nului!, a spus Iliu, a adus po-

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

a criticat cu as-

î

i 
I
I

asemănătoare celor ale asociației 
reacționare „John Birch". Această 
asociație a fost înființată în a- 
nul 1959 de fostul fabricant de 
bomboane John Welsh și are a- 
depți în toate cercurile influente 
ale societății americane și chiar 
și în Congresul american.

După cum arată ziarul ameri
can, acești ofițeri superiori ;,au a- 
cordat sprijin în public unei di
versități de așa-zise școli și se- 
minarii preocupate de idei politi
ce radicale de dreapta".

Principalul conținut al acestor 
idei, subliniază „New York Ti
mes", îl constituie „anticomunismul 
activ". Ziarul scoate, de aseme
nea, în evidență faptul că prota
goniștii acestor idei „se opun pro
gramelor de colaborare internațio
nală, ca de pildă conferințelor = 
pentru dezarmare, precum și tu
turor eforturilor de a se ajunge 
la aranjamente cu Uniunea So
vietică".

I

O-

ШІа a litleiat aa aari 
senei peana a uri 

leealHtouea lirei slerllee
LONDRA 19 (Agerpres),
Ziarul „People" relatează că 

între Anglia și țările „pieței co
mune" a intervenit un acord fi
nanciar secret. Potrivit acestui a- 
cord, Franța, Germania occiden
tală și Italia au început să e- 
fectueze mari achiziții de valută 
engleză cu scopul de a opri de
precierea cursului lirei sterline, 
care în ultimul timp a devenit 
catastrofală pentru Anglia.

regimul 
cel mai

lui Âde- 
zelos ai

subliniat

de asemenea critici 
deputății Kotris 

pentru transformarea , 
și Kitsikis (E.D.A.H 
Afacerilor Externe, 
încercat să justifice 

a guvernului, 
mai cu seamă alianța cu Ger
mania occidentală. „In actuala 
Germanie, — a pretins el igno- 
rînd politica Bonnului care este 
condamnată de popoarele Euro
pei — nu există nici urmă de spi
rit militarist'.

inangola: Detașamentele de patrioți 
își intensifică acțiunile

LUANDA (Agerpres).
In ciuda puternicelor concen

trări de forțe militare și poliție
nești, patrioțiî angolezi continuă 
lupta împotriva colonialiștilor 
portughezi. Potrivit relatărilor 
săptămînalului sud-african „Con
tract", detașamentele angoleze 
care erau active, mai ales în re
giunile din nordul acestei colo
nii, au declanșat atacuri și în 
regiuni din sudul țării, Revista 
menționează atacarea localității 
Ondjiva, centrul administrativ al 
acestei regiuni, precum șî a pos
turilor de poliție Namakunde și 
Ompanda. De asemenea, au avut 
loc lupte la nord de rîul Cunene.

Agenția portugheză de știri 
Lusitania transmite că un sol
dat portughez a fost ucis și alțî 
opt răniți în urma unui atac 
lansat de angolezi împotriva u- 
nui convoi militar portughez în 
apropiere de Ucua, la 60 mile 
distanță de Luanda. Lupte în
verșunate între patrioții 
șî trupele colonialiste 
loc și în apropierea 
strategic Lucunga, la 
Carmona.

După cum transmite i 
dentul din Luanda al agenției 
Reuter. comandantul militar 
al districtului Caxițo a anunțat 
că doi portughezi au fost uciși 
în urma unui atac asupra unei 
coloane militare. Agenția subli
niază, de asemenea, că insurgen-

■»
ții au atacat mai multe posturi 
militare în apropiere de Quim-,^ 
bele și au aruncat în aer podul 
peste care trece șoseaua dintre 
Negage și Maquela.

Intre timp, guvernul Salazar 
continuă să trimită trupe în An
gola. 4000 de soldați au fost îm
barcați pe bordul a două nave 
de război, iar alte două vase au 
fost încărcate cu arme și muni
ții,.. O altă navă, încărcată cu 
soldați și muniții, a fost trimisă 
spre Guineea portugheză unde, 
potrivit agențiilor de presă, si
tuația este, de asemenea, încor
dată.

angolezi 
au avut 
postului 

nord de

corespon-

Musafirul n e dor i t
lui Stevenson cu masele. In acest 
scap au folosit un vechi truc de 
fofilare. Pfnă la reședința sa, 
Stevenson, a fost escortat pe un 
alt traseu decît cel stabilit. Da 
pas de te ascunde de cei ce do
resc atît de mult să-ți vadă ochi
șorii. Vrei, nu vrei, ești găsit și 
în piatră seacă.

Masele au , făcut o mare de
monstrație în fața palatului pre
zidenției. Manifestații au avut loc 
și în fața ambasadei Statelor Uni
te din La Paz.

Spre a înăbuși o asemenea ma
nifestare, a fost necesară interven
ția masivă a poliției. Au intrat 
în funcție grenadele lacrimogene, 
iar bastoanele de cauciuc mânuite 
cu dibăcie de polițiști; au început 
să lovească în toate părțile spre 
a împrăștia pe demonstranți. 
Muncitorii și studenții demons
tranți ce au protestat pașnic aflînd 
despre sosirea lui Stevenson au 
ripostat împotriva acestor barba

rii ale poliției. încercarea de re
primare a demonstrației s-a trans
format într-o încăerare generală. 
Bilanțul încăerării: 5 morți și 14 
demonstranți grav răniți. Morții 
nu mai protestează împotriva so
sirii lui Stevenson, dar masele 
largi de asupriți din Bolivia pro
testează cu tărie. Prea mult au 
jefuit yankeii bogățiile Boliviei, 
prea au oropsit cozfle lor de to
por poporul ca el să stea pasiv 
față de asemenea vizite care po
trivit obiceiului au drept scop 
înăsprirea jugului economic. Po
porul nu are nevoie de asemenea 
musafiri, iar după cum spune 
un vechi proverb „nepoftitul 
scaun n-are"-; trimișii S.U.A. 
în țările aservite dolarului Sînt 
priviți cu tot mai multă ostilitate. 
Cu fiecare filă scrisă, istoria le 
dă o nouă lecție. Se vede însă că 
le vine tare greu s-o învețe. Cu 
timpul însă se vor vedea siliți s-o 
facă.

C. D.
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PROGRAM DE RADIO
21 iuniie

PROGRAMUL I. 7)30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, ltkOO 
Teatru la microfon: „Take, bîti- 
ke și Cadîr". Comedie de Victor 
Гоп Popa, 11,36 Muzică ușoară, 
13,05 Muzică din operetele lui 
Iurii Miliutin, 13,25 Muzică u- 
șoară, 14,30 Din folclorul po
poarelor, 15,10 înregistrări pri
mite din partea Radiodifuziunii 
din Kiev, 16,15 Vorbește Mosco
va 1 17,30 In slujba patriei, 18,15 
Program muzical pentru frun
tași în producție din industrie și 
agricultură, 19,30 Muzică din o- 
pere, 21,15 Cine știe, cîștigă 
(reluare). PROGRAMUL II. 
12,25 Ansambluri corale studen
țești, 12,50 Muzică de estradă, 
13,40 Jocuri populare romînești, 
14,03 Muzică din opereta „No, 
no, Nanette" de Youmans, 14,30 
Muzică ușoară, 15,30 Din cele 
mar cunoscute melodii populare 
romînești, 16,30 Muzică de ba
let, 16,50 Curs de limba rusă, 
17,00 Cîntă Aida Moga și Luigi 
Ionescu, 17,35 Muzică populară 
romînească, 20,00 Vitrina cu 
noutăți de muzică ușoară (relua
rea emisiunii din 18.VI). 20,30 
In pas cu știinta, 21,35 Muzică 
din operete, 21,50 Din lirica u- 
niversală contemporană, 22,00 
Muzică populară din R. P. Un
gară.

------O——

CINEMATOGRAFE
21 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Pescuitori în ape tulburi; 
AL. SAHIA: Garibaldi; PETRI- 
LA: 
SA: 
veste 
pas;
stînci; URICANI: Eroii vii.

Socoteli greșite; ANINOA- 
Dr. Soim; VULCAN: Po- 
nordică; LUPENI: Pas cu 
BARBĂTENI* Oameni șt

Tiparul: (,6 August" — Poligrafie


