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Duminică, a avut loc la Petroșani la clubul 

C.C.V.J. o ședință festivă pentru decernarea Me
daliei jubiliare „40 de ani de la înființarea* Parti
dului Comunist din Romînia** unor vechi rrriili- 
tanți ai mișcării muncitorești, precum și unor ac
tiviști de partid și ai organizațiilor de masă, con
ducători din economie și cultură — tovarăși cu 
o activitate îndelungată și cu merite deosebite în 
construcția socialismului.

Decorațiile au fost înmânate de către tovarășul 
Blaj Traian, membru al Biroului Comitetului oră
șenesc de partid, președintele Comitetului execu
tiv al Sfatului popular orășenesc Petroșani.
' Au luat cuvîntul din partea celor decorați, adu- 
cînd calde mulțumiri partidului, tovarășii Kerekes 
Adalbert și Cotoț Iosif, vechi militanți aj mișcării 
muncitorești, Kovacs Ștefan, rectorul Institutului 
de mine „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ din Petroșani, 
Raeeelc Nicolae, activist de partid și alți tovarăși.

Сел decorați au fost felicitați de către tovarășii 
Lazăr David, prim-secretar al Comitetului orășe
nesc de partid, Blaj Traian, președintele Comite- 
fuliti executiv al Sfatului popular orășenesc șî de 
către alți tovarăși.

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

bună calitate
lună de lună sarcinile de 
plan. La multe brigăzi, 
de pildă cele conduse de 
Timofte Spiridon, Teodo- 
rescu Stancu, Neamțu 
Viorel, Mischie Gheor
ghe, se obțin de regulă 
randamente de 6—7,400 
tone pe post și chiar mai 
mari.

La succesele în pro
ducție ale minerilor de 
la .Uricani trebuie adău
gate cele obținute in îm
bunătățirea calitativă a 
cărbunelui extras.

O

La mina fruntașă, randamente mari
Minerii petrileni luptă 

pentru a-și menține înal
tul titlu de colectiv frun
taș în întrecerea pe bazin. 
Jn luna curentă ei au pus 
la dispoziția 
naționale mai bine de 
3500 tone de 
peste plan, întreaga canti
tate extrasă avînd un pro
centaj de cenușă cu 0,1 
la sută sub norma admi
să. Ceea 
în munca 
leni este 
pe care o

Producție de
Buna organizare а шип' 

cii în toate compartimen
tele de activitate și-a spus 
încă odată cuvîntul la 
mina Uricani. Cu cele 
aproape 4000 tone de 
cărbune cocsificabil date 
peste plan în iunie, mi
nerii de aici dau cărbune 
în contul zilei de 18 iulie 

-ax. Deși de multe ori si
tuația de zăcămînt nu a 
fost bună, la toate bri
găzile s-au creat’ condiții 
bune de muncă, majori
tatea dintre ele îndepli- 
nindu-și și depășindu-și

a
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LUCRUL DE PROBĂ

> In ultimii 4—5 ani, împrejuri- 
: mile puțului Piscu de la Aninoa- 
; sa au devenit de nerecunoscu'. 
' Tehnica modernă a veacului nos- 
■ ttu nou fi minunat fi-a spus cu 
* Vântul fi în acest colț înconjurat 
de dealuri. Load haldelor de o- 
dinioară a devenit azi o a doua 
incintă a exploatării Aninoasa. 
Dantelăria de oțel a tericoanelor, 
clădirile sălilor 
de mașini, cons
trucția nouă a 
morii de piatră, 
pentru rambleu, ' 
imensele bazine 
de beton armat pentru cumula
rea apei refulante din mină fi re
țeaua sclipitoare a liniilor fe
rate au schimbat complet vechiul 
peisaj. De cîțiva ani, metoda 
învechită fi necorespunzăioare de 
a buta manual sterilul la haldă 
a fost înlăturată. Prin grija par
tidului fi a guvernului, mafim pu
ternice au venit să ajute omul. 
Intre timp, muncitorii hăldari, 
vtparanții, butaforii fi întrețină- 
torit de linii au devenit mecanici, 
lăcătuși, mampulanți. Ascunsă in
tr-un colț, rușinată parcă de pri- 
mitivismul ei, bătrîna moară de 
rambleu stă încremenită în tăcere. 
Alături, în bala uriașă a morii 
noii concasoarele n-au nici o cli
pă de odihnă. Ascensorul verti
cal abia prididește să urce la eta
jul superior vagonetele cu materie 
primă. — înghite la piatră ca un 
balaur, dar nici noi 
— spunea rîzind 
Bălică Constantin.

Intr-adevăr gura
J adbutortdui de aprovizionare con-
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глей fiecare om din echipa noas
tră să supravegheze continuu a- 
gregatele în mers — spune me
canicul de întreținere Feher Ghe- 
orgbe. Metoda a dat rezultate. în
tregul utilaj al morii poate fi fo
losit zilnic la capacitatea sa nor
mate.

La moara de rambleu a minei 
Aninoasa muncitorii se mîndresc 

și cu alte rezulta- 
_ te. Cu ajutorul

t-Lt- conducerii sectoru
lui ei au mon- 

• tat la ambele con- 
casoare ventil»

toate electrice ce absorb praful, 
pentru a ușura munca, liniile fe
rate din circuitul morii au fost 
revizuite dîndu-li-se o pantă de 
cădere liberă, iar în dreptul cui- 
butonului s-a montat o placă rota
tivă pentru manevrarea mai ra
pidă a vagonetelor încărcate. De 
asemenea, s-a conceput și cons
truit un suport care elimină din 
uz piatra măcinată sub dimensiu
nile cerute. Acum Brebeniță Nis* _ 
tor, Diaconescu Ioan, Banu Ludo- * 
vie, muncitori care lucrează 
subteran la rambleierea abatajelor 
sînt mulțumiți. Brigăzile de mi
neri nu se mai pling că stau cu 
lucrul din cauza lor.

De zece luni, colectivul secto
rului IX și-a depășit cu regula
ritate sarcinile de plan. La aceas
tă realizare o contribuție de sea-
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nu ne lăsăm 
manipsdantul

nesățioasa a

economiei

cărbune

ce se remarcă 
minerilor petri- 
grija deosebită 
acordă creșterii

productivității muncii în 
abataje. Pe mină în luna 
iunie s-au dat de fiecare 
post prestat mai bine de 
1,206 tone cu cărbune. 
Cu randamente mari, în 
jurul a 4,400—5 tone pe 
post, și mai mult, mun
cesc minerii sectorului I. 
Din abatajele brigăzilor 
lui Demeter Ioan și Cu- 
coș Gheorghe de pe fi
gurile brigăzii lui, Neagu 
Gheorghe, se extrag zilnic 
cîte 4,800—5,700 tone de 
cărbune de fiecare post 
prestat.

Nouă elevi ai școlii 
profesionale din Petro
șani au sosit să facă prac
tica de producție 
A.C.R.E. Vulcan. Toți 
rau elevi din anul II.

Opt dintre ei au 
fost repartizați la dife
rite brigăzi, în secțiile 
bobinaj ușor, ,, „bobinaj 
greu, curent continuu.

— Ce facem cu Che- 
leș, tovarășe inginer, e 
singurul rămas nereparti
zat ?

— Ce zici, să-i dăm 
un lucru de probă și anu
me confecționarea unei 
căni pentru baia de co
sitor.

— Bine dar la ce ne 
trebuie o nouă cană, doar 
cea de care ne servim e 
în perfectă. stare de func
ționare...

— Și de ce nu am 
utiliza o cană mai perfec-

la
e-

Și

ționată, ^are să se încăl
zească în locul lămpii de 
benzină printr-un arc vol
taic ? Zicând acestea in
ginerul îi arătă interlocu
torului său o schiță care 
ilustra concepția cănii cu 
arc voltaic.

...După schița și expli
cațiile date de șeful 
A.C.R.E.V.-ului, cu spri
jinul maistrului Lazar, 
ucenicul Cheleș Georgel a 
executat originalul lucru 
de probă — inovație a 
inginerului Crăciun. Așa 
l-a surprins fotoreporte
rul nostru, 
zar, văzînd 
cutată de 
exclamă cu 
rie.

— Nota

Maistrul La- 
inovația exe- 
elevul-ucenic, 
sipceră bucu-

zece 1 Atît 
pentru inovator cît și pen
tru exeautorul ei.

M. MICA

sumă în 8 ore cam 120 m3 de 
piatră dar cum Bălică cu echipa 
sa nu se lasă, balaurul primește

J în plus âte 20—30 m 3. Mecanis-
♦ mul morii funcționează ireproșa

♦

mul morii funcționează ireproșa
bil. In acest an nici o defecțiune 
nu a stingherit activitatea morari
lor de .la Piscu.

— Ne-ат împărțit astfel lucrul

4
4
г 

яй a adus-o colectviul de тип- " 
ctiori fi tehnicieni de la moara ♦ 
de rambleu. â

— Avem un plan de 1410 m 3 j 
pe luna iunie a.c., arată maistrul I 
rambleiator Stingă Eman oii, dar . 
noi vom realiza 8000. '

Holărit lucru, morarii de la J 
Piscu sînt puși pe fapte mari. ș 
Deși luna trecută au obținut o * 
depășire record : 400 rrr piață J
măcinată peste plan, ei vor aduce ♦ 
exploatării Aninoasa încă multe, 
surprize plăcute. I

A. NfCHIFOREL •
4

PE TEME ECONOMICE

In sprijinul extinderii micii mecanizări
Cel mai important indicator 

calitativ care caracterizează ac
tivitatea unei întreprinderi socia
liste, este realizarea planului pre
țului de cost al producției. A- 
cesta este indicele care oglindeș
te materializat în cifre concre
te efortul depus de colectivele de 
muncitori și tehnicieni pentru 
a da produse mai ieftine și de 
bună calitate. De aici rezulta 
gradul de folosire a resurselor 
materiale, nivelul folosirii înzes
trării tehnice, modul dfe organi
zare a producției, ca și rezul
tatele ridicării productivității

Pe strada
Nu s-ar putea spune 

că strada Ciobanilor se 
deosebește prea mult de 
celelalte' din cartierul, Ka- 
kasvar —- Vulcan. Poate 
șirurile de salcîmi ce în
cadrează strada, coborînd 
lin ca un canal; verde 
uriaș, să o deosebească 
în test aceleași case, po
duri, șanțuri, 
fiecare poartă, 
pentru ce au

deputatului gospodar

Intr-un abataj din sectorul I A al minei Lupe ni 
lucrează brigada minerului Grigor Nîcotae care 
de curind a trecut Ia aplicarea inițiativei „Nici un 
vagonet de cărbune rebutat pentru șist“.

Iată-1 pe unul dintre șefii de schimb din briga
dă, Fluieraș Teodor înainte de a intra în mină, 
disoutind cu ortacii săi Secară Ilie și Brilieț Ghe- 
răsim despre avantajele aplicării acestei inițiative.

bănci la 
Și' totuși 

ales mo- 
tocicliștii această stradă 
ca loc de antrenament, 
pentru conducere ? Doar 
pentru ei a fost rezervat 
o zi pe săptămînă stadio
nul ! întrebat, unul din 
tinerii care și-au cumpă
rat de curind motocicletă 
a răspuns : „Pe această 
stradă sînt foarte puține 
gropi, avînd unele locuri 
unde e mai dreaptă ca 
asfaltul". Dar celelelate 
străzi nu 
fel? Nu.
Alecsandri : șanțurile des
fundate de ploi nu au mai 
fost amenajate, iar unele 
poduri, luate de ape, stau 
și acum răsturnate pe tro
tuar. .Iată deci că în pri- 

, vînța îngrijirii, a curățe- 
> niei, a aspectului în gene-

sînt oare la 
De pildă V.

ral strada Ciobanilor se 
deosebește de celelalte.

Deși are o asemenea 
denumire, locuitorii ei nu 
au nimic cu pastoritul, în 
majoritate fiind mineri. 
Intre ei sînt cîțiva cunos- 
cuți și apreciați nu nu
mai pentru felul în care 
și-au amenajat curtea ci 
și pentru grija pe care o 
poartă întreținerii străzii, 
fiind agitatorii cei mai 
activi în mobilizarea oa
menilor la acțiunile de 
întreținere a străzii. De 
cîte ori Bodi Iosif, Kiss 
Matays și soția sa, n-au ■ 
ieșit ’pe stradă cu unelte, 
chemîtldu-și vecinii să 
curețe șanțurile, să astu
pe grbpile, să curețe po
mii ! Dar sufletul tuturor 
acțiunilor a fost deputa
tul străzii și anume Stoi
ca Ioan. De cînd oame
nii l-au' ales ca reprezentant 
al lor în'sfatul popular, 
pe stradă au apărut tă
blițe indicatoare, nume
re noi, un magazin ali
mentar, altul de legume 
și fructe, centru de carne, 
și altele. De fapt mese
ria lui Stoica loan este 
de gospodar la Uzina e-

lectrică. Pentru cartier în
să el este gospodar volun
tar la fel de harnic și 
priceput ca și la uzină. 
Tocmai pentru aceasta oa
menii l-au ales deputat 
și alături de el au fă
cut ca strada lor să fie 
uda din cele mai fru
moase. ' Locuitorii ei s-au 
îngrijit cu aceeași atenție 
și de parcul de la capă
tul străzii. De fapt, pă
duricii de brazi йц i se 
poate spune chiar parc 
lipsesc aleile, rondurile de 
flori, fîntînile arteziene 
etc., dar pentru minerii 
acestui cartier, ea este 
locul de liniște ,și odihnă 
preferat în timpul Li

ber. De aceea locuitorii 
străzii Ciobanilor (nu ar 
fi rău dacă locuitorii s-ar 
gîndi la un nume mai 
potrivit pentru strada lor, 
poate chiar „Gospodari- 
lor“) îngrijesc brazii de 
aici, iarba, ’ntreținînd lo
cul curat. De la oare și 
pînă la capătul străzii 
Ciobanilor se vede mina 
gospodarilor antrenați cu 
pricepere de gospodarul 
străzii — deputatul Stoi
ca.

D. MIHAIL

njuncii și conducerii întreprin- 
derj>

Pe primul plan se situează re
ducerea sistematică a prețului 
de cost, care este o necesitate 
obiectivă a dezvoltării economiei 
socialiste. A reduce prețul de 
cost înseamnă a economisi mun
ca materializată și vie, a spori 
acumulările socialiste, principala 
sursă de finanțare a economiei 
naționale. Ținînd seamă de ma
rea amploare a producției noas
tre, economii chiar în aparență! 
neînsemnate 
rea fiecărui 
economisirea 
Documentele 
lea 41. 
marile posibilități 
continuă șî sistematică a chel
tuielilor de producție, de creștere 

, a acumulărilor și îmbunătățire a 
. calității producției. Pentru a fo

losi,, însă toate aceste posibilități 
este necesar să se ridice nivelul 
muncii economice, să se inttensi- 
fice lupta pentru îmbunătățirea 

7 indicatorilor calitativi în toate 
ramurile industriale și de co
merț.

Este îndeobște cunoscut că 
pentru obținerea unui preț de cost 
favorabil, o contribuție de o im
portanță primordială aduce me
canizarea procesului de produc
ție, aceasta prin faptul că pon-

EUGEN POPP
directorul filialei B.R.P.R.

Petroșani

obținute la fabrica-; 
produs, determină 
unor valori mari. 
Congresului al III- 
. P.M.R. au arătat 

de reducere

(Continuare în pag. 3-a)

I' J1 v -a
angolezi continuă

zborurilor de 
ale avioanelor 

O acțiune care 
neliniște și in-

(Zitîti în pag.
• Patrioții 

lupta
• Reluarea 

spionaj 
„U. 2.“ 
provoacă 
dignare.

• încheierea lucrărilor Co
locviului în problemele a- 
părării libertății persoanei 
și a înfăptuirii dreptului 
poporului algerian la auto
determinare
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Echipa feminină Știința Petroșani 
campioană regională

JIUL A REINTRAT IN CATEGORIA A

rezultatelor
măsura ce se apropia

i
*
t 
f? Pe

transmiterii rezultatelor la 
f ciurile de fotbal, grupul de 
i meni din fața poștei se mărea 
i tot mai mult, ațungînd la un
* moment dat la cîteva sute
T Deodată, cu -viteza fulgerului, 
j vestea că Baia Mare a pierdut 
4 cu 4—1 întîlnirea de la Cîmpia 
4 Turzii s-a răspîndit tn tot orașul: 
4 Șansele noastre de a promova în 
i categoria A se măreau cpnside- 
ț rabil. Emoțiile și curiozitatea 
î față de rezultatul de la Țg. Mit-' 
? reș creșteau cu f 
4 tă că centralista anunță: „Mu~ 
4 reșul Tg.-Mureș—Jiul Petroșani
4 0—3“. Sute de oameni se feli- 
ț citi reciproc, bucurîndu-se pentru 
4 rezultatul obținut. In acel mc- 
4 rnent centralistele nu mai pridi-
♦ deau cu același răspuns la aceeași
* întrebare pusă de sute de simpa- 
î tizanți prin telefon. 
i Intr-adevăr victoria obținută de 
4 echipa Jiul este cu atît mai ms~ 
4 ritorie cu cit de-a lungul între- 
4 gutui campionat emoțiile nu
♦ încetat o clipă, echipa fiind 
ț același timp foarte aproape 
? promovare dar și pe punctul 
: a nu ocupa locul I. 
4 In prezent, Valea Jiului are 6 
I formații în primele categorii ale
♦ țării (două promovate în acest
♦ an). Echipele Minerul Lupeni
* (fotbal). Știința Petroșani (rugbi),
• Știința Petroșani (handbal în Ț— 
j băieți®, Jiul Petroșani (volei), 
4 vechi formații în primele catego- 
4 rii ale țării au primit în această 
4 vară alături de ele pe cea mai 
? înaltă treaptă a întrecerilor spor-
* tive din țara noastră, și tînăra e~
• chipă feminină de handbal în 7 
4 Elevul Petroșani, iar acum Jiul 
4 Petroșani la fotbal; iată un pal- 
4 mares deosebit de bogat pentru
♦ care atît antrenorii cît și toți 
? sportivii merită felicitări.
J

-------  --- w*1" 1 Л| 1 -------•Л
Concursurile cu (fur a l-sportive ale Asociației 

sportive teritoriale Jiul Petroșani
au întrecut pe colegii lor de la 
sculărie cu rezultatul de 4—1 
(0—1) prin golurile marcate de 
Șoșoi, Zarculea, Olteanu (2) și, 
respectiv, Wagner.

Parțida dintre selecționata 
U.R.U.M.P. și Sfatul popular o- 
rășenesc, organizată în cadrul 
aceluiași concurs (etapa intercer- 
curî) s-a terminat la egalitate 
2—2, golurile fiind realizate de 
Anisie (sfat) și Cordea, Voînea 
(U.R.U.M.P.).

întrecerile sportive vor conti
nua în cursul acestei săptămtni. 
cu participarea celorlalte cercuri 
din cadrul Asociației sportive te
ritoriale Jiul.

ora 
me-
oa- i 
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: Duminică dimineața pe stadio-, 
, nul Jiul Petroșani, Consiliul A- 
sociației sportive teritoriale Jiul 
a organizat primele fntîlniri în 
cadrul concursurilor cultural- 
sportive.

Partidele de fotbal, desfășura
te între secțiile cercului sportiv 
U.R.U.M.P. au fost urmărite cu 
viu interes de spectatori.

> In prima partidă secția tur
nătorie a întrecut reprezentativa 
secției mecanice cu scopul de 
3—i prin golurile marcate de 
Cenușe, Tița și Peștenaru. Pen
tru învinși a marcai Balogh.

In partida următoare, tinerii 
din secția construcții metalice

Echipa de fotbal Jiul la ultimul antrenament înaintea deplasării 
la Tg. Mureș (de la stingă la dreapta, rîndul de sus) Marian 
Bazil — (antrenor), Nertea, Cosmoc, Penu, Farkaș, Crăciun, Romo- 
șan, Crișan, Remmeny (antrenor), (rîndul de la mijloc) Cazan, Gabor. 
Ciurdărescu, Rotaru, Ghibea, Manea, Andrei (rîndul de jos) Crîsnic, 
Gram.

Din fotografie lipsesc : Țîlvescu (în acel moment la examene) și 
(accidentat — în tratament).Toth

Relatări de la Tîrgu Mureș
prezența a peste 8,000 spec-In prezența a peste 8,000 spec

tatori, pe stadionul „2x5 August" 
din Tg. Mureș, echipa Jiul Petro
șani, prin victoria obținută cu 3—0 
asupra echipei gazdă, a realizat 

reveni
4
4 marea performanță de a

л 1 din nou în categoria A spre bu-
țirte miiloMe raportori din Va- 
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4

lea Jiului.
Partida desfășurată la un nivel 

tehnic superior, începe în nota de 
dominare a echipei noastre.

După ce la pauză rezultatul 
ne era favorabil prin golul marcat 
de Gabor în urma unei acțiuni

O primire caldă — 
meritată

Aseară, la ora 19,50, ctnd pe 
peronul gării din Petroșani in
tra personalul de Simeria, un ma
re număr de iubitori ai fotbalu
lui aștepta cu nerăbdare să fe
licite pe acei care au făcut ca 
formația Jiul să reintre în ca
tegoria A. Echipa de juniori, cei 
care mîin^ vor duce mai departe 
succesele obțigute azi, precum și 
un grup de pionieri au înmînat 
buchete dte flori, îmbrățișînd 
„unsprezecele" care a adus marea 
bucurie și satisfacție.

Primirea deosebit de caldă, fe- 
și îmbrățișările sînt 

de
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*> licitările
f răsplata eforturilor depuse
i antrenori și jucători dar și In
i' demn pentru viitor, chemare că-4 

tre eforturi și mai mari pentru 
ca în viitor echipa să și mențină 
fără emoții tradiția sa de cea 
mai „bătrînă" în categoria A.

din viteza, repriza a doua găsește 
echipa noastră în plină dominare 
impunînd un joc organizat cu 
țiu ni pe extremei

, Rezultatul dominării noastre 
întârzie să se arate ; o nouă 
țiune frumoasă pe extremă

ac-

nu 
ac- 

și 
Toth reușește să ridice scorul la 
2—0.

Rezultatul părea că mulțumește 
echipa noastră, dar jucătorii apre
ciind că revenirea în categoria A 
este condiționată și de rezultatul 
partidei, dintre Cîmpia Turzii și 
Baia Mare, continuă să domine 
insistînd mai mult, iar în minutul 
79 reușesc să urce scorul la 3—0 
prin golul marcat de Nertea.

Fluierul final atrage aplauzele 
spectatorilor pentru jocul prestat 
de ambele echipe precum și pen
tru succesul Jiului care promovase 
în categoria A.

Partida odată terminată, jucă
torii se îmbrățișează; se felicită.

Pentru jocul prestat, pentru ma
rea performanță de a reveni în 
prima categorie a țării, colectivul 
de antrenori și întreg lotul de ju
cători merită toată lauda.

Una din cauzele principale ale accidentelor 
de circulație

răul obicei de a consuma în tim
pul serviciului băuturi alcoolice, 
lucru care în marea majoritate 
a cazurilor a dus la accidente de 
circulație.

Deși articolul 26 din Decretul 
418/58 prevede că conducerea pe 
drumurile publice în stare de e- 
brietate a unui vehicul cu trac
țiune mecanică, se pedepsește cu 
închisoare corecțîonală de la 6 
luni la 3 ani, far dacă vehiculul 
este destinat transportului de 
persoane sau materiale, ori este 
proprietate obștească, pedeapsa 
este închisoare corecțîonală de la 
1—5 ani, iar carnetele de condu
cere se anulează, totuși mai sînt 
unii conducători auto care neso
cotind această dispoziție, conduc 
autovehiculele sub influenta al
coolului constituind un perma- 

securitatea 
publice. 
Г-au o- 
Șandru 
autoca- 
șoseaua

Analiza accidentelor de circu
lație a demonstrat că beția este 
una din cauzele principale care 
le dau naștere.

Marea majoritate a accidente
lor de circulație ce s-au comis 
în ultimul timp, au fost provo
cate din cauza conducerii auto
vehiculelor în stare dte ebrietate 
sau sub influenta alcoolului, iar 
consecințele acestora au fost din 
cele mai grave — autovehicule 
distruse sau avariate, persoane 
rănite și chiar pierderi de vieți 
omenești.

Nici un conducător auto nu 
trebuie șă uite că cel mai mare 
dușman în activitatea sa este al
coolul. Experiența a demonstrat 
că cel mai neînsemnat consum 
de alcool este suficient pentru a. 
modifica reflexele necesare bunel 
conduceri. Atenția, conștiinciozi
tatea, prevederea, grija perma
nentă pentru buna funcționare a 
mașinii și dragostea față de pro
fesiunea aleasă sînt calități in
dispensabile pentru un bun con
ducător auto.

Practica în munca de regle
mentare a circulației a constatat 
că mulți conducători auto au

O nouă formație din Valea 
Jiului, mai puțin cunoscută pînă 
acum, vine să îmbogățească pal
maresul îmbucurător al rezulta
telor frumoase obținute de spor
tivii Văii Jiului : echipa de vo
lei Știința Petroșani a devenit 
campioană regională și prin a- 
ceasta a dobîndit și dreptul de 
participare 'la faza de zonă a 
campionatului R.P.R. de califi
care.

Timp de trei zile la Petroșani 
s-a desfășurat faza regională a 
campionatului de calificare la 
volei feminin. Sutele de specta
tori ce s-au perindat de-a lungul 
celor 8 întîlniri au apreciat mai 
mult dîrzenia cu care s-au dis
putat întîlnirile decît nivelul teh
nic destul de modest la majo
ritatea meciurilor. Formația noas
tră, Știința Petroșani a reușit 
să cîștige toate întîlnirile clasîn- 
du-se pe primul loc, Iată rezul
tatele și clasamentul : Dinamo 
Barza — Corvinul Hunedoara

--------- --------- O-------------------
RUGBI

[. F. 6. firiîfîa HoțieM Реішзаі — I
Bucoieții 22-29 (6-16)

Ultima etapă a turului cam
pionatului republican de rugbi 
— categoria A — s-a consumat 
duminică programînd la Petro
șani partida dintre campioana 
țării C.F.R. Grivița Roșie și Ști
ința Petroșani. Pentru cei peste 
3000 de spectatori, vemți pe sta
dionul Jiul, acest meci va rămî- 
ne mult timp întipărit în minte. 
Ei au asistat la o partidă de un 
înalt nivel tehHic, disputată în- 
tr-un ritm foarte rapid — cu 
faze frumoase, șarje pe trei sfer
turi, deschideri splendide și o ga
mă întreagă de procedee tehni
ce, foarte bine executate de ju
cătorii odor două echipe. Rînd 
pe rînd V. Moraru, A. Mateescu, 
C. Stănescu, Wusek, S. Nicoles- 
cu și-au arătat măestria în con
ducerea balonului. ’Acești „maeș
tri" ai balonului oval au trans
format meciul într-un adevărat 
spectacol.

Știința a pierdut dar meritul 
ei rezidă în aceea că în compa
nia celei mai puternice formații 
din țara noastră a reușit să scoa
tă un rezultat foarte bun : timp 
de 10 etape, campioana țării nu 
a primit decît 20 puncte, iar Ști
ința i-a înscris duminică 22 
puncte.

La calitatea partidei a contri
buit în mare măsură și arbitra
jul bun prestat de N. Galîcovski 
din București.

După terminarea partidei spec
tatorii i-au îmbrățișat cu căldu
ră pe cei „30“ care le-au oferit 
acest minunat spectacol, i au 
purtat pe brațe și i-au aplaudat 
minute în șir.

nent pericol pentru 
circulației pe drpmurile

Un asemenea exemplu 
ferit conducătorii auto: 
Aurel care, 'Conducted 
mionul nr. 25.859 Dv. pe 
Lupenî—Uricani în stare de e- 
brîefate a losrt balustrada unui 

0—3; Ardealul Alba — Corvinul 
Deva 0—3 (forfait); Corvinul 
Hunedoara — Ardealul Alba 3—0 
(forfait); Știința Petroșani — 
Dinamo Barza . 3—0; Ardealul 
Albă — Știința Petroșani 0—3; 
Corvinul Deva — Corvinul Hu
nedoara 3—0; Știința Petroșani 
— Corvinul Deva 3—1; Ardealul 
Alba — Dinamo Brad 3—0; 
Corvinul Deva — Dinamo Brad 
3—0; Știința Petroșani — Cor
vinul Hunedoara 3—0. Pe locul 
II s-a clasat formația Corvinul 
Deva urmată de Corvinul Hune
doara. Cele mai bune jucătoare 
au fost Crivăț Магія. Simnicea- 
nu Crista, Manea Elena (Pe
troșani), Pop Ligia (Hunedoa
ra), Rebat Eugenia (Deva), Mf- 
cuda Constanța (Brad).

Organizarea turneului precum 
, și arbitrajele tov. Barabaș Nici7 
lae, Szilagyi Tudor și Ciorteâ 
Ioan au fost foarte bune contri
buind la buna desfășurare a în- 
tîlnirilor.

Partida începe într-o ușoară 
superioritate a oaspeților care în 
minutul 9 deschid scorul printr-o 
încercare realizată de Moraru și 
transformată de Tibuleac. Un 
minut mai tîrziu. ei măresc a- 
vantajul la 10—0 (Rusu încer- 
care și Țibuleac transformare).

Știința atacă și în minutul 23 
Ureche reduce din handicap prin- 
tr-o lovitură de pictor. Wusek 
înscrie din nou, dar Mateescu 
transformă o lovitură de pe
deapsă și scorul devine 13—6 în 
favoarea oaspeților. înainte de 
sfîrșitul reprizei, Rotarii mai în
scrie o încercare care rămîne 
netransformată.

După pauză Știința are citeva 
momente de cădere. Ureche ^.în
scrie o lovitură de picior căzută 
dar oaspeții măresc avai іа/til 
prin punctele înscrise de Țibu-; д 
leac (încercare și transformare)’, 
Wusek — încercare și C. Stănes- 
eu transformare.

In minutul 61 în urma unei 
șarje pe trei sferturi, Chiosea 
înscrie la centru și tot el trans^ 
formă. Scorul: 14—26.

Cîteva minute mai tîrziu Bu- 
rac reduce din handicap printr-d 
încercare înscrisă în stilul său 
caracteristic iar în ultimul mi
nut de joc Ciornei mai înscrie 
o încercare pe care o transformă 
Mateescu: scor final 29—22 în 
favoarea oaspeților.

De remarcat deplina sportivi
tate în care s-a desfășurat pare 
tida. '4

I. IU DOR 
corespondent

pod, s-a răsturnat în Jiu și după 
rfteva zile, din cauza rănirii gra
ve, a decedat. Boga Zoltan care 
a condus motocicleta 75.328 Dv. 
pe șoseaua Luperii— Vulcan sub 
influenta băuturilor alcoolice a 
lovit pe biciclistul Bîrzan Dumi
tru pe care l-a accidentat ușor 
— Lăzărescu Petre care condu- 
cînd autoturismul 700 Dv. în o- 
rașul Petroșani, sub influența 
alcoolului șri circuited și cu vi
teză excesivă s-a tamponat de 
un stîlp de telegraf, provocînd 
avarii grave la mașină.

Asemenea exemple constituie 
grave încălcări ale regulilor de 
circulație și tot atît de grave 
primejdii pentru circulația pe 
drumurile publice. Pentru a pre
veni asemenea fapte și a contri
bui la asigurarea desfășurării 
normale a circulației pe drumu
rile publice, toți conducătorii 
auto sînt chemați să respecte cu 
strictețe normele circulației.

Respectînd normele de circula
ție, ne apărăm viața de acciden
te și contribuim la buna desfă
șurare a transporturilor pe dru
murile publice.

CONSTANTIN ȚEPEȘ
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In sprijinul
(Urmare din pag. l-a)

derea cea mai mare în realizarea 
prețului de cost o au salariile, a- 
dică munca vie depusă de oa
menii muncit. Dar gradul de me
canizare mai contribuie și la o 
producție uniformă și constantă 
și la o calitate superioară a pro
duselor. Introducerea tehnicii noi 
își are asigurată finanțarea prin 
mijloacele bănești pe care statul 
Ie pune la dispoziția întreprin
derilor în cauză. Rezultate deo
sebite șe pot obține și prin cre
ditele pe care Banca de stat le 
pune la îndemînă, pe plan local, 
unităților care le solicită pentru 
Introducerea micii mecanizări. In 
acest an, prin acordarea unor 
astfel de credite s-au obținut ri
nele rezultate încurajatoare dte 
unde rezultă că cea mai mare 
parte a colectivelor de muncă a- 
preciază acest sistem de finan- 

'y>- tare. Astfel Combinatul carboni
fer Valea Jiului a recurs la cre
dite bancare pentru confecționa
rea a 5 vagonete de transportat 
pietriș la exploatarea minieră 
Lonea, în valoare de 29.000 lei. 
Dip calculul făcut reiese că va 
rezulta o economie de 41.000 lei 
din care se va face rambursa
rea împrumutului. Se așteaptă 
noi cereri de credite țintnd cont 
de volumul mare de producție al 
acestei întreprinderi și lupta per
manentă pe care o duce pentru 
obținerea unui preț de cost cît 
mai scăzut. O grijă mai tnare 
și o preocupare permanentă în- 
tîlnim la termocentrala din Pa- 
roșeni unde atît conducerea cît 
și întregul colectiv de muncă 
este mereu în căutarea de noî 
obiective de mecanizat, deși este 
o întreprindere construită după 
ultimele cuceriri tehnice. Anul a- 
cesta uzina a obținut un credit 

.. de 23.000 lei pentru mecaniza.
rea , operațiunilor de încărcare a 

’ morilor cu bile, realizînd într-un 
timp relativ scurt economii care 
vor duce la achitarea creditului. 
La Filatura Lupeni, lucrările de 
reutilare parțială începute în ul
timul trimestru al anului trecut 
j‘nt în progres și în decurs de o 

ч! 'șă de zile vor fi terminate. In- 
ffeaga lucrare se finanțează din 
creditul de circa un milion lei 
ce î s-a pus la dispoziție, iar e- 
conomiile pe care le va realiza 
vor fi de circa 1.800.000 lei în 
decurs de un an. totodată ducînd 
și la sporirea cantitativă a pro-

Calitatea cărbunelui — in atenția 
colectivului nostru

extinderii micii
ducției cu circa 400 tone de fibre, 
precum și la îmbunătățirea ca
litativă a producției. întreprin
derea forestieră însă nu a reușit 
să realizeze acele obiective care 
au fost identificate si s-au pre
văzut în planul dte măsuri întoc
mit, deși și la aoeasită întreprin
dere mica mecanizare a dat re
zultate foarte bune și a contri
buit la realizarea de economii 
peste plan la prețul de cost. Prin
tre întreprinderile tutelate de 
Sfatul popular al orașului regio
nal Petroșani, numai întreprin
derea 6 August a solicitat și a 
obținut un credit în valoare de 
37.000 lei în vederea măririi ran
damentului stației dte concasare 
prin instalarea unui ciur vibrant 
care-i va aduce economii de 
84.000 lei într-un an. întreprin
derea comunală orășenească stu
diază în momentul de față mă
rirea capacității de producție a 
serelor existente în vederea ob
ținerii de plante și flori pentru 
înfrumusețarea parcurilor și stră
zilor din Valea Jiului, precum 
și pentru deservirea populației 
cu aceste produse, mărimea cre
ditului fiind de circa 100.000 lei.

Și comerțul de stat a fost be
neficiar de credite pentru mica 
mecanizare și anume: I.C.R.T.I. 
a fost creditat cu 8.000 lei pen
tru confecționarea a 5 cărucioare 
pentru manipularea mărfurilor 
în interiorul depozitelor sale, rea
lizînd economii în timp de 2 anî 
în valoare de 15.000 leî. Trus
tul alimentației publice a obți
nut 81.000 lei pentru procura
rea unei autodube T. V. pentru 
o mai bună aprovizionare a lo
calurilor din Valea Jiului deci 
pentru o mai bună deservire a 
consumatorilor, obținînd în 2 
ani rambursarea creditului din 
beneficiile de aceeași valoare.

In centrul atenției organiza
țiilor comerciale stă practicarea 
unui comerț civilizat. In spriji
nul realizării acestui scop vin și 
creditele bancare. Astfel O.C.L. 
Industrial și-a procurat mobilier 
în valoare de 38.000 lei pentru 
magazinul nr. 45, a solicitat și 
a primit 48.000 lei pentru ame
najarea magazinului motosport, 
110.000 lei pentru amenajarea, 
depozitului mic-gros, toate ram
bursabile în dof anî. Ca sursă de 
rambursare vor fi beneficiile pe 
care le vor realiza peste plan. In 
același scop și T.A.P'.L. a obți
nut un credit de 35.000 pentru

ANDREI COLDA 
președintele 

comitetului sindicatului 
E. M. Aninoasa

ziarele la comitetul sindicatului. 
Aici, la comitet sînt totdeauna 
activiști obștești, mineri și șefi 
de brigăzi. Am luat ziarul și, cu
rioși să vedem ce noutăți sînt în 
bazinul nostru carbonifer, am 
citit știrile. Așa am aflat de 
inițiativa comunistului Ghioancă 
Sabin: „Nici un vagoneț de căr
bune rebutat pentru șist”.

Studiind în mod amănunțit 
articolul ce trata această pro
blemă importantă, comitetul sin
dicatului, sub îndrumarea direc
tă a comitetului de partid și în 
colaborare cu comitetul U.T.M. 
a trecut la prelucrarea lui cu 
toate brigăzile de mineri din a- 
batajele și de la pregătirile în 
cărbune. în urma prelucrării și 
popularizării prin toate mijloa
cele a acestei valoroase inițiati
ve. comitetul sindicatului a in
dicat conducerilor sectoarelor să 
studieze în mod amănunțit posi
bilitățile ce le au în ceea ce pri
vește îmbunătățirea calității căr
bunelui.

Astfel, în cursul săptămînii 
trecute Ta comitetul sindicatului 
a fost convocată o ședință de 
lucru cu toti șefii de brigăzi din 
cadrul sectorului I unde condu
cerea sectorului a prezentat un 
scurt referat asupra posibilită
ților ce le are sectorul nentru 
îmbunătățirea- calității cărbune
lui.

mecanizări
amenajarea bufetului expres. Du
pă cum se observă, lipsește 
O.C.L. Alimentara, care în pri
mul semestru al acestui an nu 
a recurs la nici un credit, deși 
există obiective suficiente, dacă 
rje gîndim la produsele ușor al- 
terabile, (frigidere) sau cîntare 
automate. Nici cooperația meș
teșugărească nu a fost beneficia
ră de credite pentru mica meca
nizare sau dezvoltarea secțiilor 
de producție, deși se știe că pe 
linia deservirii populației mai 
sînt multe de făcut în centrele 
muncitorești ale Văii Jiului.

De modul cum înțelegem să 
îndeplinim sarcinile cu privite 
la mecanizarea procesului1 de 
producție, cum se aplică tehnica 
nouă în întreprinderile noastre, 
depinde la ce treaptă anume vom 
ridica calitatea producției, ce pro
ductivitate a muncii vom obține, 
o mai favorabilă realizare a pla
nului prețului de cost. Cu cît a- 
cest efort este mai mare, cu atît 
și acumulările socialiste vor a- 
vea un volum m&i ridicat, răs- 
frîngîndu-se în final asupra în
tregii societăți sub forma creș
terii nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

1 Ptentru a se achita cu cinste 
de sarcinile trasate de Directi
vele C.C. al P.M.R., minerii din 
Aninoasa depun eforturi sporite 
pentru a da cărbune peste plan 
și în același timp de cea mai 
bună calitate. Pînă în prezent, 
exploatarea noastră a primit de 
la preparația Petrila suma de 
800.000 lei bonificații pentru re
ducerea procentajului те cenușă 
admis în cărbunele livrat. De a- 
semenea, rezultatele obținute pî
nă acum arată că la umiditate 
bonificațiile au crescut de la lu
nă la lună, în schimb la gra
nulase ș-au plătit penalizări în 
luna aprilie și mai. Pe luni, bo
nificațiile se prezintă, astfel: 
84.273 lei; 48.005 lei; 90.484 lei; 
7.733 lei și 7.373 lei iar la gra
nulate, penalizări de 31.013 lei 
pe aprilie și 117.382 lei pe luna 
mai.

Pentru aceasta, comitetul sin
dicatului nostru, în colaborare 
cu conducerea administrativă a 
făcut un studiu amănunțit asu
pra posibilităților ce le avem 
pentru îmbunătățirea calității și 
în special a granulației și umi
dității. Pe baza propunerilor fă
cute de minerii noștri și pe ba
za angajamentelor luate de bri
găzi, comitetul sindicatului, în 
colaborare cu conducerea exploa
tării, a luat unele măsuri pentru 
a asigura îmbunătățirea calității. 
Cu toate aceste măsuri, nu reu
șim să îmbunătățim situația la 
nivelul posibilităților ce le are 
mina noastră.

Dar iată că într-o zi din săp- 
tămînile trecute vine factorul .cu

★<

J In întrecerea care se desfășoară la preparația Pețrila în- 1
t tre brigăzi și schimburi, brigada de lăcătuși a tovarășului j 
î Matei Vaier de la întreținerea spălătoriei deține locul I. î 
î IN CLIȘEU: O parte din membrii brigăzii după termi- * 
t narea lucrului tinînd sfat cu șeful lor. •

In urma prezentării acestui 
material, brigadierul David Ioan 
șef de brigadă la abatajul fron
tal, a spus: „Citind în presa 
locală dtespre inițiativa briga
dierului Ghioancă Sabin de la 
E. M. Lupeni, eu o îmbrățișez 
cu căldură și chem la întrecere 
socialistă cu acest obiectiv toate 
brigăzile din cadrul sectorului 
nostru și exploatare”.

Chemarea la întrecere a tutu
ror brigăzilor din cărbune, a fost 
primită cu multă bucurie de că
tre toți ceilalți prezenti. Astfel, 
au răspuns brigadierii Cristea 
Aurel, Mujnai Nicolae, Mănăilă 
Vâsile și multi alții. Pe baza 
chemării la întrecere cu acest o- 
biectiv, conducerea sectorului I 
a chemat la întrecere socialistă 
toate sectoarele productive de la 
E. M. Aninoasa.

Astfel, putem arăta că astăzi 
la mina noastră toate brigăzile 
au îmbrățișat valoroasa iniția
tivă a comunistului Ghioancă 
Sabin. In urma aplicării acestei 
inițiative, rezultatele nu au în- 
tîrziat să se arate. Dacă la bri
găzile conduse de tovarăși ca 
David Ioan. Bud Gheorghe, To
ma Ioan, Marcu Remus si altii,_ 
Ta probele ce se făceau zilnic se" 
găseau în vagonet 175—300 kg. 
șist, astăzi procentajul de șist 
s-a redus sub cel admis, adică 
sub 50 kg. șist în vagonet.

Astăzi se pot vedea extrase pe 
putui principal numai vagonete 
cu cărbune curat. Șefi de briga
dă ca David Ioan. Mănăilă Va- 
silea, Cristea Aurel, Schneider 
Fțancisc, Doroghi Floreao ai

Pe urmele materialelor publicate
M&suri concrete

Referitor la articolul intitulat 
„Dac-ar fi datele fixate" publicat 
în ziarul „Steagul roșu“ nr. 
3828 diin 13 iunie a. c. în legă
tură cu distribuirea defectuoasă 
a unor mărfuri în comuna Cîmpu 
Iui Neag, serviciul comercial 
O.C.L, Petroșani comunică că a 
luat următoarele măsuri: Pentru 
normalizarea distribuirii petrolu
lui lampanț în comuna Cîmpu lui 
Neag, comitetul executiv al Sfa
tului popular al orașului regio
nal Petroșani, de comun acord 
cu baza Competrol a fixat o dată 
precisă de distribuire — ziua de 
21 a fiecărei luni. Sfatul popu
lar din comuna respectivă are 
sarcina de a face cunoscut popu
lației din comună această dată. 
In ce privește aprovizionarea cu 
celelalte mărfuri s-au luat mă
suri ca acestea să fie asigurate 
în permanență. De asemenea 
clădirea magazinului (unitatea 
85) a intrat în reparație gene
rală cu data de 19 iunie a. c.

Propunere înfăptuită
In urma notei „O propunere 

pentru I.C.O.” apărută în ziarul- 
„Steagul roșu” din 10 iunie 

mulți alții dau cărbune de bună 
calitate.

Pentru a contribui din plin la 
îmbunătățirea calității cărbune
lui, a granulației și umidității, 
brigadierii noștri au făcut o se
rie de propuneri și și-au luat 
angajamente. Astfel, ei vor puș
ca separat piatra și cărbunele, 
vor face lăzi unde vor depozita 
șistul, iar maistrul minier va 
controla felul cum se face ale
gerea pietrei în abataje. La fel, 
s-a făcut propunerea ca condu
cerea sectorului VI transport să 
ia măsuri de curățire a vagone- 
telor ce vin de la haldă pentru 
a nu fi introduse în mină cu 
resturi de piatră sau murdărje, 
la brigada la care se găsesc vago
nete cu conținut dte șist vizi
bil peste procentul admis aces
tea să se tragă pe o linie sepa
rată și din ele să se trimită a- 
casă minerilor, brigadierului și 
tehnicianului ce răspund de bri
gada reșpectivă, alocația de căr
bune cuvenită.

Aceste propuneri au fost cu
prinse în planul de măsuri al 
conducerii exploatării și se va 
ține cont de ele. Comitetul sin
dicatului, prin comisia cultura
lă, a trecut la popularizarea che
mării la întrecere lansată de că
tre brigada condusă de mi
nerul David Ioan prin ra- 
dio-televizor, stația de radioam
plificare și gazeta de perete. Sîn- 
tem convinși că brigăzile noas
tre, minerii, tehnicienii, sînt pă
trunși de importanta ce trebuie 
să o dea îmbunătățirii calității 
cărbunelui, a lucrărilor miniere 
și vor lupta cu hotărîre pentru 
traducerea în viată a Directive
lor C.G al P.M.R. cu privire la’ 
îmbunătățirea calității cărbune
lui. ........................  

1961 Întreprinderea comunală o- 
rășenească Petroșani aduce la 
cunoștință că orarul de plecare 
a autobuzului pe ruta Petroșani 
— Lupeni a fost modificat. Ple
carea se va face la ora 6,40 în 
loc de 6,30 dimineața evitîndu- 
se. astfel pe viitor nemulțumirile 
călătorilor.

Neajunsurile 
vor fi remediate

Apreciind fust criticile aduse 
prin articolul „Gînd măgurile ră- 
mî® dbar pe hîrtie“ publicat în 
ziarul „Steagul roșu“ nr, 3620, 
conducerea Uzinei de reparat u- 
tilaj minier din Petroșani a luat 
următoarele măsuri pentru re
medierea lipsurilor. In secția de 
turnătorie au fost formate două 
cercuri pentru ridicarea califică
rii — unul pentru muncitorii for
matori și altul pentru muncitor 
rli topitori. Zilnic un colectiv de 
tehnicieni analizează rezultatele 
obținute în procesul de produc
ție și ajută practic și. operativ 
Ia lichidarea unor eventuale de
ficiențe în secția de turnătorie.

Pentru ■ mărirea productivității 
muncii s-au pus în funcție două 
mașini de format' unde se execută 
piese pentru stîlpi de abataj, iar 
în vederea eliminării pierderilor 
de otel s-au elaborat instruc
țiuni pentru zidirea oalelor de 
turnare, lucru ce va duce la lun
girea duratei lor de folosire și la 
economii.

Aportul inovatorilor
Inovatorii mineri din Valea 

Jiului aduc un aport prețios la; 
introducerea tehnicii noi în sub
teran, la realizarea de cît maL 
mari economii. De la începutul!- 
anului, la cabinetele tehnice ale 
exploatărilor, miniere au fost în
registrate 378 propuneri de ino-; 
vații dintre care 217 se aplică 
deja în procesul de producție. 
Economiile antecalculate, prin 
aplicarea acestor inovații, s;e ri-j 
dică la 1.317.000 lei. Printre irio-; 
vatorii fruntași din Valea Jiului 
se numără și cei de la mina Lu-, 
peni, In acest an ei au depus lai? 
cabinetul tehnic 21 de propunerii 
de inovații din care 19 au fost 
aplicate, aducînd astfel exploată
rii economii anuale antecalculate 
în valoare de peste 350.100 Tei.

PROGRAM DE RADIO
28 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul; 
medicului, 8,00 Din presa de as-; 
tăzi, 9,00 Muzică ușoară, 10,00 < 
Teatru la microfon: Casă de o- 
dihnă „Bine ați venit !“. Come
die de M. Șatov, 12,00 Concert 
de muzică din opere, 13,05 Mu-> 
zică din operete, 14,00 Muzică 
ușoară romînească, 15,10 Pro’ 
gram de suite, 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,30 In slujba рач 
itriei, 18,15 Program muzical pen
tru fruntași în producție din in
dustrie și agricultură, 19,05 So
liști de muzică populară romî
nească, 19,30 Fragmente din o- 
pera „Orfeu“ de Gluck, 21,15 
Muzică ușoară. PROGRAMUL 
II. [ 12,25 Muzică distractivă in
terpretată de fanfară, 13,30 O zi 
cu excursioniștii — radiorepor- 
taj, 14,03 Arii din operețe, 14,30 
Potpuriuri de muzică ușoară,.
15.30 Melodii populare romi- 
nești, 16,50 Curs de limba rusă, 
17,00 Muzică ușoară, 17,35 Mu
zică populară din Moldova,
19.30 Mîndtia cea .mare — ver
suri închinate partidului, 2C,00 
Vitrina cu noutăți muzicale (re
luarea emisiunii din 25 iunie)',
20.30 In pas cu știință, 21,15 
Mari interprefi ai muzicii lui 
Chopin, 22,00 Concert de muzică 
populară romînească.

CINEMATOGRAFE
28 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Socoteli greșite; AL. SA-i 
HIA : Dincolo de centura orașu-. 
lui; PETRILA : Generație salva
tă; ANINOASA : Portretul unui 
necunoscut; VULCAN : Congo în 
luptă; LUPENI Enricc Caruso; 
BARBĂTENI; Pasărea ceruluL
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Patiwfiî angolezi continuă lupta
LUANDA 26 (Agerpres). —
Nu s-au îndeplinit speranțele 

autorităților coloniale portu
gheze de a lichidai răscoala pa
triciilor angolezi odată cu sfâr
șitul sezonului ploios. Dimpo
trivă, după cum relatează a- 
gențiile de presă, răsoulații an
golezi continuă lupta. Ei con
trolează în prezent regiuni în
tinse din nordul țării și prac
tic întreaga junglă.

Corespondentul agenției Fran
ce Presse, anunță că răscttlații 
șu aruncat în aer un important 
pod din beton de pe rîul Sa- 
comiba. Pe acest pod trecea șo
seaua care leagă localitatea 
Macocola de Santa Gruz. Pa- 
trioții angolezi au blocat ap’oi 
toate drumurile care duc spre 
localitatea Macocola. Totoda
tă ei au atacat câteva eșaloane 
militare portugheze pie calea fe
rată care leagă localitățile Ne- 
gage și Garmona.

La 24 și 25 iunie forțele răs
culate au continuat să atace lo
calitatea ©angola din nordul 
țării, aruncând în aer două po
duri. In această regiune, anun
ță corespondentul, a fost obser
vată o importantă concentrare 
de forțe ale răscu'laților. „Au
toritățile portugheze — scrie 
corespondentul agenției Fran
ce Presse — sînt neliniștite pe 
de altă parte de situația din re-

PARIS 26 (Agerpres).
Ltnd cuvîntul la Colocviul în 

problemele apărării libertății per
soanei și a înfăptuirii dreptului 
poporului algerian la autodeter
minare-. organizat la Lille, fos
tul prim-ministru al Franței, 
Mendes-France, a criticat cu as
prime actuala politică a guver
nului francez care, după păre
rea sa, este „un fel de șărlătă- 
nie în problema autodtetermină-1 
rii“ Algeriei.

tern din Laos. Caporalul 
Fong a declarat că la 8 
adică după încetarea focului în 
Laos, el, împreună cu alți sol
dați din batalionul 10 a fost tri
mis cu un avion american din 
Paksane la Padong. Zilnic avi
oane și elicoptere americane a- 
duceau la Padong alimente, mu
niții, noi grupuri de soldați al 
clicii rebele și consilieri ameri
cani.

‘1

nu au putut zdruncina autorita
tea guvernului legal al lui Gi
zenga.

Eric Rouleau, corespondent în 
Congo al ziarului „Le Monde" 
relatează că guvernul condlus de 
Gizenga este stăpîn pe situație 
în Provincia Orientală. „Nu am 
observat absolut nimic de natură 
să confirme imaginea descrisă în 
mod tendențios în legătură cu 
situația de la Stanleyville. Pre
tutindeni aici populația este trup 
și suflet devotată guvernului le
gal. Viața la Stanleyville este 
întrutotul normală, incompara
bil mai liniștită și mai' bună 
decît la Leopoldville".

Uneltirile și manevrele de tot 
felul puse la cale de puterile 
colonialiste, nu au putut' Infringe 
hotărîrea poporului conlogez de 
a lupta pentru unitatea și inde
pendența țării. Astăzi se recu
noaște pînă și în unele cercuri 
politice din occident necesitatea 
de a pune capăt amestecului co
lonialiștilor în treburile interne 
ale Congoului, retragerea trupe
lor belgiene în conformitate cu 
hotărîrea Consiliului de Securi
tate, convocarea imediată a par
lamentului, organul suprem le
gal ales de poporul congolez și 
singurul în drept să hotărască 
viitorul Republicii Congo.

Marea majoritate a deputaților 
congolezi s-au pronunțat pentru 
convocarea parlamentului. In fa
ța entuziasmului general deter
minat în întreaga țară de iniția
tiva lui Gizenga de a se convoca 
imediat parlamentul Kasavubu 
și adepții luî nu au mai îndrăz
ni să se opună, în continuare

„In Franța — a declarat Men- 
des-France — toată lumea știe 
că Algeria luptă pentru indepen
dență. Se știe de asemenea că 
guvernul provizoriu al Republi
cii Algeria va fi, cel puțin la în
ceput', guvernul Algeriei... Trata
tivele trebuie să înceapă cu asi
gurări politice care să permită 
guvernului provizoriu al Repu-f 
blicii Algeria să accepte armisti
țiul fără teama că ziua de mîine 
îi va aduce o deziluzie".

Pierre Cot, liderul Uniunii re
publicanilor progresiști, s-a pro
nunțat pentru decolonizarea Sa- 
harei unde milioane de oameni 
trăiesc „în condițiile unei crunte 
mizerii, rezultat al regimului co- 
lonial“.

După cum 
France Presse, 
a Colocviului,

r

anunță agenția 
la ultima ședință 
care s-a încheiat

Ai IX-lea Congres 
al P. C. din Columbia

BOGOTA 26 (Agerpres). \: 
. TASS transmite :

La 25 iunie în capitala Go- 
lumbiei s-a deschis cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist din Columbia.

La lucrările congresului par
ticipă 160 de delegați. Gilber
to Vieira, secretar al G. G. al 
Partidului Comunist din (Co
lumbia, a prezentat raportul de 
activitate. 

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA В .Petaușani, Sic. Gt Gheorghîu-E)ej ос. 56. TeL interurban 322 automat 269.

giunea Ambriz, situată la 100 
km. nord de Luanda, care a fost 
.izolată de restul țării după ce 
podul peste rîul Nezo a fost dis
trus de răscalați".

La lupta pentru independen
ță dusă de poporul angolez, au
toritățile portugheze răspund 
cu represiuni crunte, poegătin- 
du-se în același timp pentru ac
țiuni îndelungate și necruță
toare. „Se desfășoară un răz
boi total și nimeni nu va găs; 
cruțare" — a declarat nottl gu
vernator general al Angolei, 
Deslandes, care, după cum â- 
nunță ziarul britanic „Daily 
Telegraph", ă sosit la 23 iunie 
lai Luanda'. Numirea acestuia 
în împrejurările actuale ca gu
vernator general al Angolei nu 
este întâmplătoare.

Metodele războiului total îm
potriva populației pașnice sînt 
bine cunoscute generalului de 
aviație Deslandes. In timpul 
războiului civil din Spania el a 
fost pilot în aviația’ deUomba-r- 
darnent a lui Franco și a luptat 
în rîndurile mercenarilor aces
tuia împotriva poporului spa
niol. In prezent Salazair i-a în
credințat acțiunea criminală de 
a înăbuși în sânge mișcarea de 
eliberare națională a poporului 
angolez, a cărei amploare a 
speriat pe colonialiștii portu
ghezi.

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

încheierea iucrărilor [olouiiiloi In proteinele apSrăFit 
libertății persoonei si a înfăptuirii dreptului pnpornloi 

algerian la autoletemtinare
la 25 iunie, a fost adoptată o re
zoluție care cheamă „toate for-: 
țele democratice să se unească 
tot mai mult pentru a zădărnici 
toate atacurile ultracolonîaliștilor 
folosind în acest scop toate mljj 
loacele de protest'*.

UN AN DE LUPTA IN CONGO
A trecut un an de dnd prin 

lupta sa dîrză poporul congo
lez a impus colonialiștilor bel
gieni proclamarea independenței 
Congoului. Dar, chiar a doua zi 
după proclamarea independenței 
colonialiștii belgieni au pus la 
cale noi planuri menite ca prin 
diferite metode și mașinațîuni să 
mențină sub forme noi domina
ția lor în Congo.

Colonialiștii și-au îndreptat 
principala lovitură împotriva gu
vernului legal în frunte cu neîn
fricatul luptător antîcolonialîst 
Lumumba. In această privință 
colonialiștii belgieni și ameri
cani s-au înțeles de minune. Con- 
siderîndu-1 pe Lumumba princi
pala piedică în realizarea planu
rilor lor, colonialiștii au organi-1 
zat asasinarea mișelească a luî 
Patrice Lumumba. Răspunderea 
pentru comiterea acestei crime 
monstruoase revine atît cercuri
lor imperialiste din S.U.A. și 
Belgia cît și interpusului lor 
Hammarskjoeld,. ale cărui mîinî 
sînt pătate de sîngele eroicului 
fiu al poporului congolez.

Anul care a trecut a demascat 
în întregime politica criminală a 
colonialismului față de poporul 
congolez. Urmărind exclusiv a- 
capararea uriașelor bogății ale 
țării, precum și înrobirea po
porului congolez iubitor de li
bertate, cercurile colonialiste au 
supus unor, grave lipsuri și pri
vațiuni viața poporului. Săptă
mânalul indian „Blitz" arată că 
„se depun eforturi pentru trans
formarea Congoului într-o colo
nie a N.A.T.O.".

La un an de la proclamarea

Reluarea zborurilor de spionaj ale avioanelor americane „U.2”

0 atțiaiie tare ріоім
LONDRA 26 (Agerpres). — 
Sub titlul „U-2" zboară din 

nbu“, ziarul englez „Evening 
News" publică o corespondență 
din Alaska semnată de Mac Do- 
rtald. „La 13 luni după inciden
tul cu Powers, scrie corespon- 

1 denttJF, aceste avioane indepli- 
nesc din nou o activitate „va- 

’ loroasă" deasupra Alaskăi". Ele 
zboară de-a lungul litoralului la 
numai 55 mile de teritoriul so
vietic și „fotografierea oblică a 
teritoriului sovietic nu reprezin
tă pentru ele o dificultate...4.

După cum scrie autorul, avi
oanele decolează de Ia o bază din 
California și zboară deasupra 
Atlanticului de nord, Canadei și 
Alaskăi, apoi la sud, spre in
sulele Hawai. Potrivit unor sur-

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

O treime din populația 
din Rio de Janeiro locuiește 

în condiții îngrozitoare
RIO DE JANEIRO 26 (Ager- 

pres). —
După cum relatează ziarul bra

zilian „Tribuna", o treime din 
populația din Rio de Janeiro lo
cuiește în condiții îngrozitoare de
oarece 800.000 de oameni tră
iesc in cocioabe și alte 400.000 în 
case aproape dărimate.

Cocioabele nu au apă curentă, 
dispun de canalizare.au

Amestecul direct al S. LI. A. 
în conflictul intern din Laos

— Declarațiile unui prinzonier —
XIENG KUANG 26 (Agerpres). 
După cum anunță postul de 

radio „Vocea Patet Lao" în 
cursul lichidării punctului de 
sprijin de la Padong al diver- 
sioniștilor, trupele guvernului 
legal al Laosului și ale Partidu
lui Neo Lao Haksat au luat pri
zonier printre alții pe caporalul 
Nat Fong, care a făcut declara
ții referitoare la amestecul di
rect al S.U.A. în conflictul in-

independenței Congoului, în re
giunile aflate sub controlul cli
cii de marionete Kasavubu-Mo- 
bufu-Ileo-Kalonji domnește foa
metea și mizeria ca și în vre
mea colonialiștilor belgieni. Si
tuația economică a acestor re
giuni a dteven.it dezastruoasă. 
Numărul șomerilor reprezintă 
jumătate din numărul oamenilor 
apți de muncă; prețurile au cres
cut cu peste 25 la sută; venitul
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦***♦♦♦♦♦♦♦♦««-

Comentar extern
național a scăzut și el în mod 
catastrofal. Nedele. directorul 
Băncii Naționale din Leopold
ville, este nevoit să recunoască 
situația deosebit de grea în care 
se află economia regiunilor de 
sub controlul marionetelor. El a 
declarat că actualul deficit se ri
dică la aproximativ 5.400 mili
oane dte franci congolezi.

Cu totul altfel se prezintă si
tuația în regiunile controlate de 
guvernul legal condus de An
toine Gizenga, guvern recunos-' 
cut de țările socialiste — prin
tre care și R. P. Romînă — și 
de majoritatea țărilor africane. 
Toate încercările colonialiștilor, 
ale agenților lor din Congo'de a 
submina autoritatea guvernului 
legal al Congoului au eșuat. 
Nici asasinarea mișelească a mai 
multor tovarăși de luptă ai lui 
Lumumba, nici mașinațiunile cu 
faimoasa majoritate de voturi la 
O.N.U. și nici blocada economi
că împotriva Provinciei Orien
tale, bastion al guvernului legal,

neliniște și indignare
se, în aceste scopuri sînt folo
site cinci avioane „U-2" și apro
ximativ șapte piloți. Unele in
stalații experimentale în aceste 
zboruri sînt destinate sateliților 
spioni ai forțelor armate ameri
cane „Samos" șl „Midas".

Nu este exclusă posibilitatea, 
scrie „Daily Worker", ca avioa
nele „U-2“ să aibă la bord dis
pozitive electronice speciale, avînd 
ca scop să perturbeze funcționa
rea instalațiilor radar sovietice. 
Această „muncă" murdară, a- 
mîntește ziarul, „a fost executa
tă de Powers, pînă la doborîrea 
avionului său de o rachetă so
vietică".

In încheiere, ziarul subliniază 
că zborurile de spionaj care con- 
tinuă „vor stîrni o uriașă Indig
nare în Anglia".

Comentând informațiile apărute 
în presa engleză în legătură cu 
reluarea zborurilor avioanelor a- 
mericane de spionaj „U-2", zia
rul italian „Avânți" scrie că este 
vorba de o „demascare răsună
toare".

„Această știre extrem de gra
vă nu poate să nu provoace neli
niște", scrie la rîndul său ziarul 
„II Paese".

Reluarea acestor zboruri, ara 
tă „Unita", vădește tendința de
liberată a Statelor Unite de a a 
grava serios situația internațio
nală.

Nai 
mai,

ȘTIRI DIM U.R.S.S.
Sateliții artificiali 

și emisiunile de televiziune
MOSCOVA 26 (Agerpres).
Folosirea sateliților artifi

ciali ai Pamîntului pentru te
leviziune și pentru legăturile 
radio-telejon-telegraf- inter
continentale va da posibilita
tea să se renunțe la numeroa
se aparate voluminoase și 
scumpe folosite în prezent în 
telecomunicații, arată Vladi
mir Siforov, membru cores
pondent al Academiei de Ști
ințe a U R.S.S.

După părerea lui Vladimir 
Siforov, emisiunile de televi
ziune vor putea fi recepționa
te pe întregul glob cu ajuto
rul a trei sateliți ai Păm1 jiu
lui. Unul din ei va recepționa 
semnalele, iar ceilalți doi — 
ie vor amplifica pentru a le 
transmite pe întregul Pămînt.

--- о----
Pregătiri pentru deschiderea 

Forumului mondial al tineretului

MOSCOVA. La Moscova au 
început pregătirile în vederea 
deschiderii clubului Forumului 
mondial al tineretului. El va 
funcționa la Casa prieteniei cu 
popoarele țărilpr străine din 
Moscova cu începere de la 26 
iulie, a doua zi după deschide
rea Forumului.

----- O-----

I

Primul atlas din lume 
cu privire la planeta Marte

MOSCOVA. Editura Acade^^t 
de Științe a U.R.S.S. a ргеЛмт 
primul atlas din lume cu privire.... 
la planeta Marte. Cele 470 de de
sene executate în perioada apro
pierii lui Marte de Pămînt 
(1956) prezintă starea atmosfe
rei și a suprafeței planetei Marte 
în diferite momente.

convocării acestuia temîndu-se 
să nu-și submineze „prestigiul" 
și așa destul de scăzut.

După cum se știe la tratati
vele de la Leopoldville dintre 
reprezentanții guvernului Gizen
ga și împuterniciții autorităților 
de la Leopoldville s-a ajuns la 
un acord care prevede convoca
rea cît mai apropiată a Parla
mentului.

Dar iată că în ajunul convc 
cării parlamentului a intervenit 
eliberarea lui Chombe, la „ares
tarea" căruia s-a făcut ma-re zar
vă de către marionete, și reînnoi
rea cîrdășiei dintre marionetele 
de la Leopoldville și cele de la 
Elisabetnville înrăutățește situa 
ția și periclitează acordul inter 
venit în legătură cu convoca re - 
parlamentului congolez.

Poporul congolez întîmpină a- 
niversarea unui an de la procla 
marea independenței naționale cu 
noi eforturi în lupta sa împotri
va planurilor colonialiștilor ș> 
agenților acestora de înrobire a 
Congoului. Opinia publică inter
națională se pronunță pentru în
cetarea amestecului colonialiștilor 
în Congo și cere să fie create 
condițiile cele mai prielnice con
vocării și desfășurării activității 
parlamentului congolez — aceas
ta fiind calea cea mai indicată 
pentru lichidarea crizei congole
ze care de un an de zile a adus 
numai suferință și mizerie popu
lației tînărului stat congolez și 
au complicat situația din Africa.

Nu încape nici o îndoială că 
lupta dreaptă pentru independen
ță și libertate а poporului con- 
golez va fi încununată de suc
ces, această luptă fiind sprijinită 
de întreaga omenire progresistă.

I. DRAGUȘANU
____________________________________ i
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