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Minerii aninoseni 
iși sporesc

In 15 zile — 1900 tone 
cărbune peste plan

Printr-o organizare mai bu
nă a muncii cît și prin ridi
carea calificării profesionale a 
muncitorilor și aprovizionarea 
ritmică a brigăzilor cu mate
riale, minerii aninoseni au dat 
în prima jumătate a lunii mai 
1.900 tone cărbune peste sar
cinile de plan.

Cele mai frumoase realizări 
le-au obținut brigada comu
nistului Moisiu Remus care a 
extras mai bine de 200 tone 
cărbune peste plan, precum și 
minei ii din brigăzile conduse 
de Biro ștefan, Ianc Victor, 
Steț Petru și Ungureanu Va
sile care au trimis la ziuă în
tre 40—137 tone cărbune peste 
clan.

realizările
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și-au depășit planul cu aproia 
pe 700 tone de cărbune. Cali
tatea cărbunelui livrat indus 
trie! a crescut simțitor, 
granulația producției s-a 
bunătățit cu 2,8 la sută 
de indicatorul de plan.

In fruntea întrecerii pe
tor se situiază minerii Petrlc 
Nicolae, Popescu Dumitru, Karl 
Gheorghe, Dobre Alexandru. 
Brădățan Ilie și alții care, în 
frunte cu comunistul Cristea 
Aurel, șeful lor de brigadă, au 

o productivitate a 
de 6,56 tone cărbune 
față de 5,40 tone căr- 
post cît aveau plani- 
baza creșterii produc- 
muncii, minerii lui

realizat 
muncii 
pe post, 
bune pe 
ficat. Pe 
ti vitatii 
Cristea Aurel au trimis prepa- 
rației din Petrila în prima ju
mătate a lunii curente mai mult 
de 300 tone cărbune peste 
plan, situindu-se astfel în frun
tea întrecerii socialiste pe sec
tor. Succese frumoase în intre - 
cerea socialistă au mai obți
nut și brigăzile conduse de 
Mănăilă Vasile și Szasz Teodor 
care îfripreună au extras în a- 
eecaȘi perioadă aproape 200 
tone de cărbune în afara pla
nului de producție.
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Brigada con- 
dusă de cornu 

‘ ’ Oprea
e cu

noscută la mi 
na Lupeni ca 
harnică și pri 
cepută la ex
tragerea căr 
bunelui de pe 
stratele subțiri din sectorul IB.

IN CLIȘEU : Un schimb al 
brigăzii tov. Oprea Nicolae 
îndreptîndu-se spre puțul 
Ștefan pentru a coborî în 
mină.

Toate forțele colectivului unite 
în lupta pentru indici înalți

De la preparația Lupeni plea
că zilnic numeroase trenuri cu 
cărbuno cocsificabil către Hu
nedoara — contribuția colec 
tivului preparației la dezvol
tarea economică a patriei noas 
tre.

Muncitorii, tehnicienii- și in
ginerii preparației muncesc cu 
dragoste pentru realizarea sar
cinilor ce le revin, întețindu-și 
eforturile în direcția obținerii 
unor indici la producție din ce 
în ce mai mari. In legătură cu 
aceasta am solicitat pe ingi
nerul șef al preparației Lupeni. 
tov. Piso Pompiliu, să ne vor
bească despre activitatea de 
pusă de colectiv în cele patru 
luni trecute din anul curent 
și despre rezultatele obținute 
Tată ce ne-a relatat :

..Anul acesta, atenția colec 
tivului nestru s-a îndreptat 
atît spre realizarea indicilor 
Cantitativi cît și a celor cali
tativi ai cărbunelui supuși pre
parării și livrați beneficiarilor.

In acest scop, s-a trecut la 
întărirea echipelor de lăcătuși 
mecanici și organizarea unei 
revizii preventive sistematice a 
utilajelor, pentru a reduce cît 
mai mult numărul de avarii- 
defecțiuni. Au fost luate măsuri 
pentru executarea a o seamă 
de lucrări, printre care repa
rarea elevatoarelor de gris — 
ca să se poată lucra cu toate 
bele 3 elevatoare —, repararea 
și punerea în funcțiune a în- 
groșătorului nr. 2, a unei cis 
teme de colectare a scurgeri 
lor de pe planșeul de încărca 
re, a silozului nr. 2 pentru șlam 
cocsificabil, a 2 locomotive de 
manevră și îmbunătățirea e- 
tanșării segmenților de Ia fil
trul’flotației, ca și o seamă de 
alte lucrări mici.

Rezultatele nu au întârziat 
Să se arate: capacitatea de 
prelucrare și recuperare a cres
cut cu 95 tone pe zi, recupe 
rarea globală în cărbune a fost 
îmbunătățită cu 1 punct față 
de cea planificată, cenușa glo
bală a scăzut cu 0,3 puncte, cea 
în cărbunele special cu 0,2

puncte și, ce este deosebit de 
important pentru noi, pentru 
prima dată după doi ani de 
strădanii am reușit să coborîm 
umiditatea în cărbune cu 0,1 
puncte față de cea planifica 
tă. Pentru reducerea umidității 
am aplicat o seamă de măsuri 
printre care amintesc oprirea 
intrării' apei odată cu cărbu
nele în siloz (la pornire), îm
bunătățirea sistemului de cap
tare a apei de Ia scurgerile de 
siloz și altele. In această acti
vitate s-au evidențiat o seamă 
de echipe fruntașe ca cele de 
la spălare, conduse de Gorgyi 
Ștefan, Avasiloaie Dumitru, de 
la flotație a lui Wilk Emil, se
parație — Bălășoiu Constantin, 
încărcare — Moskovici Leopold 
și mecanicii locomotivei nr. 4 
— Burdali Vasile. Păcurar Ioan 
și Sava loan.

Succesele repurtate pînă în 
prezent constituie pentru noi 
un puternic imbold în muncă. 
Colectivul nostru se străduiește 
în prezent să asigure termina
rea mai devreme a reparației 
la îngropătorul nr. 3 ceea- ■ ce 
ne va da posibilitatea de a li
chida diferitele pierderi de apă, 
înlocuirea parțială a bateriei 
de șist de flotație — măsură 
importantă in lupta pentru re
ducerea cheltuielilor de pro
ducție — montarea celui dfc-al 
3-lea ciur cu rezonanță pentru 
clasare, în scopul îmbunătăți
rii activității tehnologice, și al
tele.

In viitor, colectivul nostru 
iși va uni și mai strîns forțele 
în activitatea zilnică pentru 
realizarea unor indici tot mal 
înalți la producție''.

In sectorul cu cea mai mare 
pondere în producția minei
Ca îtatea de cărbune extra

să de sectorul I al minei Ani
noasa, sectorul cu cea mai ma
re pondere în producția minei, 
sporește pe zi ce trece îndeo
sebi pe seama introducerii teh
nicii noi și perfecționării con
tinue a procesului de produc
ție. Dacă în urmă cu cîțiva ani, 
în abatajele sectorului, cărbu
nele era transportat cu vago 
netul, acum acest lucru se face 
mecanizat, cu transportoare cu 
raclete, iar susținerea majori
tății fronturilor de lucru se 
face metalic. Acest lucru a fă
cut ca munca minerilor din 
sector să’ fie mai ușoară, mai 
spornică.

Deși sarcinile de plan pe a- 
nul 1962 sînt sporite față de 
anul trecut, colectivul sectoru 
lui obține lună de lună reali
zări tot mai importante în 
procesul de producție. In pri 
ша jumătate a lunii mai a. c., 
de exemplu, minerii de aicî
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Aportul celor 
de la suprafață

Colectivul de electricieni șî 
(ăeătușl din sectorul VIII al 
minei Aninoasa desfășoară o 
muncă însuflețită pentru spri
jinirea continuă a procesorul1 
de producție. In frunte eu co
muniștii, muncitorii din ate- 
I ierul" electric au dat zilele 
trecute în exploatare un nou 
tablou de distribuție care de
servește sectoarele Piscu, III șl 
IV. Totodată ei au montat o 
instalație de semnalizare cu 
echipament de fabricație ro-

(Continuare in pag. 3-a)

Strungar de frunte, inovator 
și elev sîrguincios la școala 
medie serală din localitate, u- 
temistul Lorencz Nicolae de la 
atelierul mecanic al termocen 
tralei Paroșeni este mult apre
ciat de colegii și superiorii săi.

IN CLIȘEU: Utemistul Lo
rencz Nicolae Jucrind la strung.

istoria unui tînăr cartier
de 448 familii; în 1959 numărul 
blocurilor s-a ridicat la 25; î 
1960 la 55 ; în 1961 la 61 blocuri, 
iar acum noul cartier Livezoni 
cuprinde deja 63 de blocuri cu 
992 apartamente, 2 centrale ter
mice, o școală cu 16 săli de cla
să, 3 pavilioane comerciale... Pes
te cîteva săptămâni în acest car
tier se va preda al 64~lea bloc 
— blocul A 2 — la care apar
tamentul 8 din scara l-a este AL 
1000-lea APARTAMENT cons
truit în acest nou cartier al Pe

8
8
8
!
A
§
8
8
8

din g
8o
8O
8
8
8

troșaniului. In aprilie, aici s-au 
pus în construcție alte 5 blocuri 
noi cu cîte 32 apartamente și în
călzire centrală, avînd termen de 
predare acest an, iar. în curînd 
vor începe alte obiective.

Cartierul Livezeni, unul
numeroasele cartiere noi ridicate 
în anii puterii poptdare în Valea 
Jiului, se dezvoltă pe an ce trece. 
Și în curînd, constructorii din Pe
troșani vor ridica aici al 2000-lea 
sau al 3000-lea apartament...

ȘT. MIHAI

1956. La marginea sudică a o~
rașului Petroșani, cîțiva oameni
opriți pe șosea, priveau lung la
cîmpia ce li se așternea în față.
Pe pajiștea verde o turmă de oi
păștea nestingherită.

— Acesta-i terenul de construc
ție — spuse un inginer construc
torilor care~l însoțeau, schițînd cu
mina întinderea cîmpiei.

A început apoi bătălia construc
torilor pentru transformarea acestei
âmpii în cartier modern de locuin
țe. Excavatoare puternice au tăiat în 

g jurul noului cartier un șanț adînc 
8 pentru drenaj în care au 
8 „prinse" apele venite de pe dea- 
8 luri. S-au săpat fundații s-au 
8 turnat betoane zi și noapte. 
8 Cîte metode, utilaje și materia- 
8 le noi n~au folosit constructorii 
8 Găvan Petru, Dobrică Marin, An- 
8 draș Ștefan, Andreevici loan, Mo
ft ga Aurel, Berciu Gheorghe și alții 
8 pe acest șantier pentru a clădi 
8 mai repede noi locuințe pentru oa- 
8 menii muncii! 
8 1962. Unde este cîmpia de la
8 marginea Petroșaniului, de acum 
8 șase ani ? Ea a dispărut aproape 
8 complet. Pe acele locuri se înalță 
8 acum blocuri moderne cu mai 
8 multe etaje, o școală nouă, cen- 
8 trale termice, se întind 
o largi, ronduri de flori, se văd 
8 copii, foarte multi copii — adevă- 
8 rații stăpîni ai acestui tînăr cartier. 
§ Munca entuziastă a constructo- 
5 rilor a dat roade frumoase. In 
o 1957 s-a predat în folosință în 
o noul cartier ;
g 1958 erau deja 14 blocuri locuite 
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Cartierul Livezeni, cel mai tînăr cartier al Petroșaniului, crește continuu. Anul acesta, 
primul bloc; în aici vor fi date în folosință alte cîteva sute de noi apartamente

Clișeul nostru înfățișează una din străzile noului cartier.
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Lonea 
se înfrumusețează
Lenea, veche așezare muncito

rească din Valea Jiului, cunoaște 
în anii noștri o puternică înnoire. 
După redeschiderea minelor Cim 
pa l și II, închise de capitaliști, 
în Lonea au luat avînt lucrările 
de, construcție. Aici au fost înăl
țate 30 de blocuri, un cinemato
graf, o sală de spectacole, o școa 
tă cu 16 săli de clasă, clădiri tn 
care funcționează spitalul, restau
rantul „Cărbunele", iar anul tre
cut s-a executat asfaltarea șoselei 
de la Petrila pînă la noul cartier 
de blocuri.

De curînd brigada de pavătorî 
« lui Stoica Ilie din cadrul șantie
rului 6 construcții a început lu
crările de amenajare a trotuarelor 
Pe strada principală a localității.

Organizînd bine munca, pri 
mind, un sprijin temeinic din partea 
conducerii șantierului, brigada pa. 
vaierului Stoica Hie a reușit să 
execute pjnă acum sute de metri 
pătrați de trotuare și cea. 500 m.l. 
șanțuri pereiate, ajungînd deja cu 
lucrările în centrul Lonei. Anga
jamentul brigăzii este ca pîna la 
23 August să termine complet lu
crările respective pe toată lun
gimea străzii principale.
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2 STEAGUL ROȘU

Dlnano Pitești 2-0
Deși amicală, întîlnirea de fot

bal de la Lupeni dintre Mine
rul și Dinamo Pitești a fost ași 
teptată cu viu interes de spectatorii 
din localitate

Și de această dată jucătorii din 
Lupeni au demonstrat un joc fru
mos, elan, resurse fizice și multă 
voință.

Meciul a fost deosebit de dis * 
petat, contribuind la aceasta am
bele echipe.

Prima parte a jocului a aparținut 
jucătorilor dinamoviști care au ata
cat mai periculos, au avut o legătu
ră mai bună între compartimente. 
Ambele echipe au -ratat ocazii de 
a înscrie. De remarcat faptul că 
echipa Minerul a încercat pe unii 
Jucători pe alte posturi de cum 
ne obișnuisem sâ-i vedem (de 
exemplu: pe Coman la înaintare) 
și probabil și aceasta a fost o 
cauză că echipa din Lupeni nu 
și-a impus superioritatea încă din 
prima parte a jocului

ln schimb. în repriza a doua, 
cu jucătorii pe posturile lot» for
mația minerilor din Lupeni. a 
mers mult mai bine, a fost mult 
superioară dinamovistilor si ca ur
mare și“a adjudecat si victoria 
prin Cele doul goluri înscrise de 
Mihăilă și Mihafy,

Victoria obținută de gazde e 
pe deplin meritată lucru ce dă spe
ranța că și în viitoarele meciuri, 
echipa Minerul din Lupeni va iu- 
Câ la adevărata ei valoare, adu- 
cînd numai satisfacții înflăcărați- 
lor săi suporteri.

Jiul s-a calificat in sferturile 
Cupei R. P. R. la fotbal

Duminică, campionatul catego
riei A de fotbal a fost întrerupt 
pentru a se desfășura meciurile 
din cadrul cupei R.P.R. la fot
bal.

Jucînd la Cluj in 
finală ale cupei, 
dispus de C.S.O. I
scorul de 3—1 califieîndu-se ast"

fel in sferturile de finală, jucăto
rii pctrileni au desfășurat un joc 
frumos, in viteză, avînd inițiativa 
majoritatea timpului.

Victoria obținută în cupă de e- 
chipa de fotbal Jiul, vine să con
firme forma bună a jucătorilor 
noștri din ultimul meci.

©---------------

întreceri sportive la Lupeni și Vulcan
Duminică in orașele Lupeni 

și Vulcan au fost organizate 
mai multe manifestări sport! 
ve ale tineretului. Cu aceasta 
ocazie, au avut loc mai multe 
întreceri sportive intre tinerii 
din oraș.

LA LUPENI: Concursul a 
fost deschis de elevii școlii 
profesionale din Lupeni care 
au executat mai multe exer 
clții de gimnastică. Apoi a ur
mat partida de volei dintre e 
lovii Școlii profesionale și ele
vii Școlii medii serale, cîștî 
gata de primii cu scorul ds 
3-1 (15-13; 10—15; 15—14. 
15—12).

In același timp, pe stadionul 
Minerul din localitate s-au dis 
putat partidele de fotbal din
tre Minerul Lupeni (pitici) — 
Selecționata școlilor din Lu 
peni — scor 4—1, reprezenta
tiva sectorului Vil — repre

CAMPIONATUL REGIONAL

PefpHenii au cîștigat la scop
întîlnirea de fotbal dintre 

Jiul II Petrila și Metalurgia 
tul Cugir a atras un mare nu
măr de spectatori. Fotbaliștii 
din Petrila au dominat cu su
perioritate aproape 
partidă, obligînd pe 
giști să facă un joc 
apărare.

Jiul II, cu o linie 
cași eficace, cu o apărare la 
post șl o înaintare în vervă a 
dispus de cugireni cu catego
ricul scor de 4—1.

Jocul începe intr-un ritm 
Vioi, cu faze rapide de la o 
poartă la alta. Treptat însă 
petrilenil pun stăpînire pe joc 
și în minutul 18 obțin o lo
vitură de colț. Bine condusă, 
pe partea stingă, mingea este 
urmărită de mezinul echipei, 
Sereș, care reia direct: 1—0

După gol, jucătorii echipei 
gazdă, prinzlnd parcă aripi, 
.prestează un joc clar, cu pase 
ln atilncime. reușind în minu 
tul 35 să ridice scorul la 2—0 
prin același Sereș.

Tn continuare asistăm la cl
teva contraatacuri sporadice 
din partea oaspeților dar pe -

întreaga 
metalur- 

de strictă

de mijlo-

trllenli le resping și in minutul 
40 de joc Dinache șutează de 
la 20 m. spectaculos in colțul 
drept- al porții : 3—0. Ou a» 
fleasta ia sfîrșit repriza.

La reluare, tot jucătorii din 
Petrila sînt aceia care domină, 
fidlcînd tribuna în picioare In 
minutul S3 cînd șutul lui Foca 
întîlnește bara oaspeților. Oas 
peții depun eforturi tot mai 
susținute încercihd să modifi
ce scorul dar in minytul 67 de 
joc același Foca ia jocul pe 
cont propriu, trece de apără 
torlî a d verși. deschide frumos 
pe extrema dreaptă Constantin 
care trage fulgerător : 4—0.

După aceasta jocul alternea
ză 'de la o poartă la alta.

înainte cu 5 minute de ter 
minarea partidei, la o ezitare 
a apărării gazde, metalurgiștll 
reduc din scor prin Albu 4—1.

Jocul la sfîrs’t prin nota de 
dominare a gazdelor.

s-au evidențiat de ia oas
peți in parte mijlocașii, iar de 
la gazde 
Borohdel,

zentativa sectorului IX — scor 
3—1; clasa a VIII-a — clasa 
a X-a — 2—0 și clasa a IX - 
clasa a X-a de la școala medie

La club 21 de șahiști s-au 
adunat ln jurul meselor. Dis
puta a fost clștlgată de Ale 
xandrescu Gheorghe (prepara
torul Lupeni) urmat de Căli 
noiu Ștefan și Costea Petru de 
la E. M. Lupeni.

LA VULCAN: întîlnirea de 
volei dintre Minerul din loca
litate și Energia Paroșeni a 
fdst clștlgată de vulcănenl cu 
scorul de 3—2.

Pe arena de popice a avut 
loc o dispută între selecționata 
de popicari a orașului și cea 
a minei Vulcan. A ciștlgat se 
lecțlonata orașului cu 1254 p.d 
față de 1251 p.d. cel mal buni 
au fost Buclu Anton cu 331 
p.d., Doja Eduard cu 319 p.d. 
din selecționata orașului șl 
Munteanu Pavel cu 342 p.d. șl 
Olaru Petru cu 317 p.d. din 
selecționata minei.

Tot duminică, pentru prima 
dată ln ultimii ani, in orașul 
Vulcan s-a organizat un con 
ours de motocros pe circuit 
deschis pe o distanță de 1200 
m. La motociclete de 125 cmc., 
locul I a fost ocupat de Co- 
chlnă Constantin urmat în ori 
dine de Albescu Ștefan și Nicâ 
loan, iar la motociclete de 350 
cmc., locul I a fost ocupat de 
Leufer Haine, urmat de Borodi 
Olimpiu și Papuc Vasile.

Pe terenul de fotbal s-a des 
f&șurat partida dintre Minerul 
iî Vulcan șl Preparația Petrila. 
scor 5—0 (2—0) pentru primii.

HANDBAL IN 7

Știința Petroșani — învingătoare la scor

devină 
cel care 
Meciul se 
echilibrat 
două din

In cadrul „ultimului act“ al 
campionatului republican de 
handbal în 7, duminică s-au 
întîlnit pe terenul Elevul din 
localitate Știința Petroșani șl 
Tehnometal Timișoara. Intere
sul stîrnit de această întîlnire 
în rîndurile înflăcărațllor su
porteri ai studenților a făcut 
ca terenul Elevui să 
neîncăpător pentru 
doreau s-o vizioneze, 
anunța ca foarte 
deoarece se întîlneau
cele mai valoroase echipe din 
seria П a campionatului. Pe 
de o parte Știința Petroșani 
trebuia să confirme „tradiția" 
ca invincibilă pe teren pro 
prfu in actualul campionat, 
iar pe de altă parte Tehnome 
tal trebuia să-și apere poziția 
de lider al clasamentului.

După cum au început jocul, 
s-a văzut că cele două echipe 
vor arunca în luptă cunoști n 
țele tehnlco-tactice pentru a-și 
adjudeca victoria. Astfel se ex 
plică de ce in primele minute 
jucătorii se pripesc și ratează 
clteva ocazii favorabile.

Gei care înscriu primii 
studenții în minutul 4 prin 
Pintea (de două ori), in 
tinuare Știința joacă din ce în 
ce mal bine și prin acțiuni 
spectaculoase sau șuturi pu
ternice reușește să ridice sco 
irul la 7—3 (min. 13). Timișo-

slnt

con-

renii reduc din handicap însă 
localnicii își măresc avantajul 
din nou (se remarcă tinerii 
Keul și Suvăială care înscriu 
de două ori flecare). Superio
ritatea petroșănenilor este con
cretizată șl în minutele urmă
toare astfel că scorul ajunge ; 
la 17—7 (în minutul 26). Pînă ' 
la sfîrșitul reprizei fiecare e- 
chipă mai înscrie de două ori 
stabilind scorul la 19—9.

începutul reprizei a doua 11 
arată pe timișoreni hotărlțl 
să micșoreze diferența da 
puncte. Ei reușesc să înscrie 
de 4 ori însă Știința reface di
ferența prin ster care Înscrie 
de 3 ori. In continuare iniția
tiva aparține tot localnicilor 
oare prin Drig și Pintea Își 
măresc tnereu avantajul stabi
lind scorul final de 34—21. л 

întîlnirea a plăcut spectato
rilor deoarece a fost presărată 
cu multe faze dinamice șl 
spectaculoase. Meritele cele 
mai mari se cuvin petroșăne- 
nllor. Ei au jucat de la înce
put și pînă la sfîrșit in același 
ritm obținind o 
de muncită pe 
tată.

6-a remarcat 
pă Știința și In 
Pintea, Florea, Barabaș și Fe-< 
derspiel, Michelbach, Botin бе 
la Tehnometal.

CORNEL TAUTU

Victorie pe cit 
atît de merl-

întreaga echl- 
mod special

---- Q-----

RUGBI

Jiul Petroșani “Minerul Lupeni 3-3 (3-0)
Duminică s-a disputat pe te

renul Jiul din localitate întîlnirea 
restanță dintre Jiul și Minerul Lu
peni contînd pentru seria a IV-a 
a campionatului de calificare la 
rugbi. întîlnirea, considerată ca 
derbi al Văii Jiului, era aștepta
tă cu mult interes, însă ea a de
zamăgit. Ambele echipe au căutat 
să obțină victoria dar, jucînd slab, 
au realizat o partidă anostă. Cei 
care au deschis Scorul au fost jiu-

liștii prin Ernuțeanu care a trans
format o lovitură de pedeapsă. Și > 
in repriza a doua jocul a fost la 
un nivel tehnic scăzut. Minerul 
reușește să egaleze prin Melaș care 
a transformat o lovitură liberă.

Pină la sfîrșit, jocul rămîne e- 
gah Astfel întîlnirea i-a sfîrșit 
cu rezultatul de

Slab arbitrajul 
ianu (Petroșani).

3—3.
lui G. Antimo-

T. CORNEL
corespondent

o

N E P A SAR E
planificării 
Văii jiului

Duminică, conform 
în două din orășele 
— Petroșani și Lupeni — trebuia 
să aibe loc primele meciuri ale ; 
campionatului orășenesc de volei.

Cu toate acestea nici una din e- 
chipele programate nu s-a ptezen- ( 
tat și ca urmate campionatul s-a 
amînat cu încă o etapă.

O vină in această direcție o 
poartă comisia orășenească de vo
lei care nu s-a ocupat suficient de

competiții citacestei
sportive cate» au ma-

organizarea 
și asociațiile 
nifestat multă pasivitate și nepă
sare.

Este necesar ca după aceasta 
„experiență". Comisia orășenească 
de volei să ia măsurile corespun
zătoare, avînd în vedere că peste 
o lună va avea loc etapa regiona
lă șl încă nu se cunoaște campioa
na Văii Jiului.

O DUMINICĂ LA CABANĂ

Deleanu, Gherman, 
Buza șl Focă.

SANDU OPREA 
corespondent

Minerul Vulcan —
Așteptată cu viu interes, întîl

nirea de fotbal de ia Vulcan din
tre Minerul din localitate și Mine
rul Deva a satisfăcut numai in 
parte așteptările, datorită îndeosebi 
«adclor care au jucat foarte slab. 
In schimb oaspeții au jucat mai 
bine, au creat faze mai multe dc 
got cu legături mai bune între 
compartimente mai ales în repriza 
a doua.

Cei care au inițiativa la începu
tul meciului sînt jucătorii din De
va. Ei ratează însă cîteva ocazii 
bune prin Nistor și Magheț.

Treptat jocul se echilibrează. 
Vulcănenii atacă poarta oaspeți
lor dar, pe rînd, Melinte, Co- 
troaaă și Struit ratează ocazii bu
ne de a înscrie. Minerul Deva are 
și el două ocazii de a înscrie prin 
Sima și Bejas.

Minerul Deva 0-0
Repriza a doua aparține aproa

pe In Întregime jucătorilor din 
Ocva care domină cu insistență 
dar nu reușesc să înscrie deoarece 
Pali și Racolța sînt la post. Spre 
sfirșitul jocului, mulțumiți parcă 
de rezultat, jucătorii de la Mine
rul Deva se retrag in apărare.

De remarcat faptul aă jucăto
rii deveni au ratat in minutul 77 
un 11 m. prin Bejan care bate pu
ternic dar Brinză prinde.

O ocazie foarte bună de a în
scrie o au și gazdele in minutul 88 
prin Rlșniță care numai de la 3 
ni. șutează peste bară.

S-au evidențiat Brtnzâ, Dumi
tra?. Pali și Cottoază de la Mine
rul Vulcan și Buduneanu, N is tor, 
Magheț și Tunaru de la Minerul 
Deva.

încă de dimineață în jurul ca
banei a început o forfotă deose
bită. Cei care sosiseră seara ieși
ră la „înviorare" intreăndu-se în 
exerciții liber alese de gimnas
tică

Peste tot rîsete, gturne, voie 
bună. Urmează apoi dejunul. Unii 
preferă să-l ia în cabană dar cei 
mai mulți afară în aer liber pe 
covorul verde de iarbă. Puțin mai 
tîrgiu se aud și acordurile unui 
acordeon. Cîteva perechi se prind 
in iureșul jocului. Printre ei mi
neri, strungari, lăcătuși, electri
cieni, tehnicieni și ingineri de la 
Uricani, Lupeni, Vulcan și din 
alte localități, veniți să-și petrea
că timpul liber, fără nici o țriță, 
în mijlocul naturii.

Se aude apoi zgomotul unor 
motoare care au luat pieptiș ur
cușul greu spre cabană. In poie
niță își face apariția un camion 
din care răzbat cîntece. Apoi vin 
motociclete, multe motociclete con
duse cu pricepere printre pietre 
și gropi de oameni a căror palme 
le trădează meseria — mineri.

cere și ea drepturile binemeritate 
de odihnă-

Maistrul miner Enache P. de la 
Uricani de abia sosise în poienița 
din fața cabanei pe un „l.J." Du
pă ce o gară la umbta unui copac, 
O bătu „prietenește'‘ pe șa.

— Așa tăicuță. Azi ai fost as
cultătoare, nu mi-ai făcut nici un 
necaz- Pentru asta am să te cu
răț... soare".

Colbul așternut pe motocicletă 
începu să dispară în urma cîrpei 
purtate de maistrul miner Ena
ct*.

In 
erau 
către 
neri.

jurul tui alte motociclete 
curățite cu aceeași grijă de 
stăpînii lor, majoritatea mi-

Cei invitați nu mai așteptară о Д 
a doua rugăminte.

La repezeală înjghebară Un pro
gram. Ispas Margareta a fost pri
ma care a interpretat mai multe 
bucăți de muzică ușoară. Hancu 
Petru la saxofon, Tudoran loan 
și Garviș Vijdea la acordeon, Rezi 
losif la baterie, iar ceilalți membri 
ai orchestrei îi acompaniau pe 
soliști.

Dar timpul trece repede și spec
tatorii așteaptă la cămin așii că, 
cu părere de rău, dar „artiștii'' 
au fost nevoiți să părăseas
că cabana, cu promisiunea că, 
după spectacol, o să vină din nou. 
Bineînțeles că pînă la 
fost urmați de aplauze 
inima.

plecare du 
din toată

N. KOVENȚA 
corespondent

Motocicleta își cere 
drepturile

După un urcuș greu, nu lipsii 
de senzații „tari", motocicleta își

Un spectacol fulger
Formația artistică a clubului mi

nerilor din Uricani urma si pre
zinte un spectacol la căminul cul
tural din Cîmpu lui Neag. Pînă 
la spectacol mai erau 2 ore așa 
că, profitînd de acest timp, artiș
tii au dat o fugi pînă la cabană 
Aici repede au fost înconjurați de 
prieteni, cunoscuțt, ortaci.

— Haide-ți măi fraților, i-a cîn- 
tați ceva — le spuse unul din 
grupul uricănemlor.

☆

la cabanaAșa a fost duminică
Cîmpu lui Neag. O duminică e- 
blșnuită ca oricare alta pentru 
timpul pe care-l trăim. Cei care 
o săptărnînă au muncit cu hărnicie 
mineri, strungari, lăcătuși, electri
cieni, și-au părăsit pentru cîteva 
ore treburile pentru a petrece aici 
clipe de odihnă. în mijlocul na
turii.

C. COTOȘPAN

i



La ora 14 intre fruntași
v Munca freamătă cu aceeași vie 

intensitate ca în primele ore ale di
mineții. Betonierele „înghit" ne
sățioase metri cubi de balast, pia
tră concasată, ciment și apă. Din 
pîntecul lor de oțel se revarsă 
torente de beton pe masa vibran
tă de turnare. Șarja de bolțari din 
dimineața de 17 mai se apropie 
de sfîrșit. In 
intră maistrul 
uită la ceas și le face semn munci
torilor din brigăzile de turnare să 
oprească lucrul. Betonierele îți in~

' setează uruitul, se sting încet, 
cet trepidațiile mesei 

Sefti brigăzilor de

baraca de turnare 
Prodanciuc loan. ,Se

Sefti brigăzilor 
scot mînușile de 
protecție de pe 
mîtni și șorțurile 
de pe care se 
preling picuri grei 
de beton 
Fac roată în 
maistrului,

— Gata 
de repede 
meștere? — 
rău unul dintre brigadieri.

Ceasul arată că da : s-a 
cut ora paișpe.

— Nici n-am simțit cum a 
git timpul, așa de fain a 
azi lucrul I

— Cit ați realizat ?
Șefii de brigadă scotocesc 

buzunare după carnetele cu 
dența producției. Fiecare face la 
repezeală socoteala bolțarilor tur
nați în forme de brigada sa în ce
le 8 ore de muncă trecute și corn 
pară rezultatul cu cifra 15.800. 
scris, apăsat într-un colț pe fila 
carnet* ai și care reprezintă pro 
ducția zdnică de bolțari țdaruft- 

• cată brigăzilor. Apoi curg răspun
surile brigadierilor la întrebarea 
maistrului, rostite cu voce în care 
vibrează satisfacția, tnîndria dato
riei împlinite.

— Trece, meștere, 20 cubi ia 
Ungureanu.

1 “ La Tudor cu un cub mai pu
țin.

ț — 18 cubi la Țacea.
— Tot la fel la Kocso.
Maistrul Prodanciuc radiază 

bucuria, Colectivul șantierului 
prefabricate Petroșani și-a depășit 
și azi planul. Alte cantități de 
bolțari s-du adăugat la cei 80 m.c. 
de bolțari cu cît a fost întrecut 
planul în perioada 1“~14 mai. 
Brigăzile de turnare conduse de 
iov. Călin Florea, Tudor loan, 
Țacea Dumitru, Ungureanu Fila
ret, Kacso Francisc de pe șantie
rul Petroșani și Pocivilișteanu Ti- 
tu cu Boureanu Nicolae de pe șan- 
t^nd Petrila au realizat pînă la 
irita de 14 mai între 50—59 la 
Sulă din producția de bolțari ttre- 
vdzșstă pe întreaga lună. Fapte 
demne de fruntași. Pentru că pe 
șantierul de prefabricate Petro
șani muncește un colectiv frun
taș. Hărnicia cu care muncitorii

crud, 
jurul

șantierului au muncit in primul tri
mestru din acest an la confecționa
rea bolțarilor, necesari la susține 
rea galeriilor, puțurilor, camerelor 
de mașini și a altor lucrări minie
re din minele Văii Jiului, a fost 
răsplătită cu o frumoasă distinc
ție : „Drapelul de uzină fruntașă 
pe bazin'. Această victorie de 
prestigiu câștigată în întrecerea so
cialistă a înflăcărat și mai mult 
entuziasmul muncii pe șantier. 
Muncitorii de aici dezvoltă conti
nuu realizările obținute în trimes
trul 1. In luna aprilie, de exemplu, 
pe șantier s-au produs 170 m-c. de 
bolțari peste plan: Fiecare munci

tor a lucrat cu 
un randament ce a 
depășit în medie 
cu 2 m.c. de bol~ 

randamentul 
'cat. A cres- 
același timp 

calitatea bolțari- 
lar, ajungîndu- 
se la o rezisten

ță mai mare cu 16 kg. cm.p. în me
die pe toate sorturile de bolțari 
decît rezistența planificată. In sco
pul îmbunătățirii calității produc
ției s-a montat cu concasor nou 
la cariera de la Valea Popii, care 
produce piatră concasată cu o granu- 
lație uniformă și corespunzătoare 
din punct de vedere al rezisten
ței inițiale. De asemenea, a fost 
reorganizat laboratorul șantierului 
astfel că acum se fac zilnic deter
minări privind caracteristicile ma
terialelor de betonare (balast, ci
ment, apa), rezistența bolțarilor 
turnați; se întocmesc rețete dc 
dozaj ce se afișează la locurile de 
muncă oferind brigăzilor posibili
tatea de a prepara betonul după un 
ghid tehnologic precis. $i toate *- 
ceste măsuri menite să crească și 
să îmbunătățească producția de 
bolțari se înmănunchează împreu
nă cu hărnicia și stăruința colecti
vului, intr-un singur scop: păs
trarea cu cinste a drapelului de 
unitate fruntașă pe С.С.Ѵ.]. cît 
mai mult in sinul colectivului, prin 
noi realizări în producție.

I. BALAN

vibrante, 
turnare

теть

așa
șutu, 
întrebă cu părere

de 
de

Hărnicia minerilor de la uricani
Muncitorii, tehnicienii și in

ginerii exploatării miniere U- 
rlcani, cea mai tînără mină din 
bazinul Văii jiului desfășoară 
o avîntată întrecere, hotărîți 
să trimită industriei noastre 
socialiste cantități sporite de 
cărbune cocsiflcabil. Cu prile
jul dezbaterii Directivelor C.C. 
al P.M.R. cu privire la crite
riile principale ale întrecerii 
socialiste, minerii de aici s-au 
angajat să extragă din adîn- 
curi, peste sarcinile de plan pe 
anul în curs 20.000 tone cărbune 
cocsiflcabil din care 5.700 tone 
cărbune în primele 4 luni ale 
anului, să realizeze o produc
tivitate a muncii cu 0,020 tone 
pe post mal mare decît sarcina 
planificată și să obțină econo
mii suplimentare la prețul de 
cost 
lei.

Cu 
totul 
rea minei Uricani au organizat 
o consfătuire de producție în 
care s-a făcut bilanțul reali
zărilor obținute pînă în pre
zent. Din referatul prezentat 
în consfătuire a reieșit că ma
joritatea obiectivelor de între
cere au fost îndeplinite, Iar 
unele depășite. Astfel, de la 
începutul acestui an, minerii 
Uricaniului au 
lor siderurgice 
bine de 6000

al producției 'de 200,000

clteva zile în urmă corni- 
sindicatului și conduce-

trimis centre - 
din țară mai 
tone cărbune

*->««

Minerii aninoseni își sporesc realizările
(Urmare din pag. l-a)

mînească la puțul nr. 1 Piscu, 
au reboblnat parțial un mo
tor electric de 350 kW. de la o 
pompă centrifugală de 3.00D 
Utri pe minut la orizontul 7.

Pe lingă acestea, electricie
nii sectorului împreună cu un 
grup de lăcătuși au demontat 
și transportat instalația ma 
șlnll de extracție a puțului orb 
nr. 3 de la orizontul 6 și au 
montat-o din nou la orizon
tul 7. Prlntr-o bună organiza
re a muncii șl folosirea din

plin a timpului de lucru, elec 
tricienii și lăcătușii sectorului 
au terminat lucrarea respec
tivă cu 13 zile mal devreme de 
data fixată. Aceste succese se 
datoresc muncii conștiincioase 
șl pricepute a muncitorilor 
Moldovan Nicolae, Nicula Fri- 
drik, Kelemen Otto, 
Francisc, Pajudetti 
Marcuș Gheza, David 
loja Gheorghe, Tămaș 
Cozma Francisc, Tudoroiu Au 
rel și altora care au dat o ma
re atenție calității lucrărilor 
și recuperării pieselor uzate.

Vancea 
Eugen, 
Traian, 
Vasile,

cocslficabil peste plan, depă- 
Șindu-Și In acest fel angaja
mentul luat. Față de 1,300 tone 
cărbune pe post cît este sar
cina planificată, productivita
tea muncii a crescut în luna 
aprilie a. c. cu 30 la sută, iar 

economiile realizate în acest 
an la prețul de cost al produc
ției însumează aproape 50.000 
lei.

Desigur că la baza acestor 
succese stă în primul rlnd bu
na organizare a întrecerii so
cialiste, măsurile tehnlco-orga- 
nizatorice luate de conducerea 
minei, precum și priceperea și 
avîntul cu care minerii Uri- 
caniului — cîștigătoirii întrece
rii socialiste pe bazin în anul 
trecut și în primul trimestru 
din acest an — au muncit 
pentru ca angajamentele lor 
să fie traduse în fapte. «

in această întrecere însufle
țită pentru îndeplinirea anga
jamentelor s-au ridicat noi 
fruntași în producție, mineri 
de nădejde, care nu au precu
pețit nici un efort pentru a 
trimite pe benzile preparației 
din Lupenl cărbune tot mai 
mult și de bună calitate. Cu 
multă hotărîre și răspundere 
au muncit pentru depășirea 
angajamentelor de Întrecere 
bravii mineri ai sectorului I 
care se situiază în fruntea în
trecerii socialiste pe mină. El 
au extras aproape 5000 tonei 
cărbune Cocslficabil pdste plan, 
productivitatea muncii realiza
tă în abataje a fost cu 0,175 
tone cărbune pe post mai mare 
decît sarcina de plan.

In consfătuirea de produc
ție, colectivul de muncă ăl ex
ploatării miniere Uricani s-a 
angajat să depună eforturi sus
ținute pentru traducerea în 
viață a sarcinilor pe care Con
gresul al III-lea al partidului 
le-a pus în fața minerilor.

z. s.

D I N R. D.

PE ȘANTIERUL CO R O IEȘTI

Ritmul muncii trebuie grăbit
In răstimpul care a trecut 

de cind a fost înființat, șan
tierul Coroiești și-a lărgit ne 
contenit activitatea. Acum, pe 
fosta luncă inundabilă a Jiu
lui. se înalță zeci de construc
ții, de beton printre care se 
distinge clădirea zveltă a spă
lătoriei, linii ferate, conducte, 
linii de curent și chiar Jiul 
CUrge pe albie nouă.

Pentru anul acesta, construc
torii din Coroiești au sarcina 
Să încheie lucrările la toate o 
blectlvele începute, să execute 
montajele și instalațiile pre 
Văzute ca și amenajările ne
cesare, incit anul viitor noua 
preparație să Intre parțial în 
funcțiune — conform Direct! 
velor Congresului al Ш-lea al 
P.M.R.

Succesele obținute pini a - 
cum pe acest șantier în reali 
zarea sarcinilor trasate sînt 
grăitoare și ele se 
zează la tot pasul în 
obiectivelor ridicate 
curs de execuție. Cu 
cestea, în activitatea
torilor de aici se mai găsesc 
o seamă de lipsuri. Lucrurile 
de betonare Ia silozurile de 
bruțl, de exemplu, sînt mult

concret! 
mulțimea 

sau în 
toate a- 

construc

rămase în urmă, față de sta
diul fizic în care trebuiau să 
fie în această perioadă. Rămt- 
neri în urmă se constată și ia 
construcția ultimelor paliere 
ale corpului spălătoriei, cu
loarelor de transport, funicula- 
ruliîî de șist etc.

O bună parte din aceste ln- 
tîrzieri sînt justificate de către 
constructorii șantierului prin 
lipsuri de materiale. Intr-ade 
văr, in ultimile luni, o seamă 
de furnizori care aveau con
tracte pentru livrări de mate 
riale către șantier nu și-au 
îndeplinit obligațiile: șantierul 
a primit cu 10.000 m, c. de ba
last mai puțin, ceea ce a în
cetinit simțitor ritmul de be 
tonare I Este drept însă câ, in 
unele domenii, nici construc
torii Șantierului nu au căutat 
soluții pentru rezolvarea di
verselor probleme în scopul 
urgentării lucrărilor de con
strucție. Astfel, la funicularul 
de șist nu s-a lucrat o bună 
perioadă de timp din cauza 
noroiului, care 
tractoarele să ducă 
pe traseu. De ce însă 
folosite alte mijloace 
port ca funicularul

a împiedicat 
materiale 
n-au fost 
de trans - 
monofir.

cum a folosit I.C.M.M. la con
strucția funicularului 4—5 din 
Lupenl pentru a-și transporta 
materialele peste o vale largă ? 
sau planuri înclinate cu vago- 
neți și trolii ?

Nici grija gospodărească 
pentru materiale nu prea se 
manifestă pe șantier. La silo
zul de ciment, materialul curge 
prin toate gurile afară, smoa
la curge afară din butoaie a- 
mestecîndu-se cu 
baloturile de vată de sticlă 
pentru izolații sînt 
deavalma. degradîndu-se: ma
terialul lemnos de cofraje este 
împrăștiat peste tot.

Este necesar ca conducerea 
șantierului Coroiești să ia mă
suri energice pentru urgenta 
rea lucrărilor, în scopul încă - 
Arării lor în timp față de sta
diul fizic prevăzut de plan. 
Iar problema gospodăririi ma
terialelor să fie în atenția fie
cărui muncitor și 
Constructor, pentru 
pierderile.

Noile construcții 
roiești trebuie ridicate și puse 
în funcțiune în termen 1

pămîntui,

aruncate

tehnician 
a se evita

de la 00-

M. ȘTEFAN
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Ori de cite ori la termo
centrala Paroșeni se cere 
executată o reparație ur
gentă șl de calitate la a- 
gregateie rotative din sec
ția cazane, lucrarea este 
încredințată tinerilor mun
citori din brigada de repa
rații condusă de tovarășul 
Dumltrică Sabin. Lucrările 
de reparații pe care le-a 
executat In ultimul timp 
brigada ia instalația de 
preparare a prafului și la 
pompele de injecție pentru 
evacuarea hidraulică a CM 
nușii au primit calificati
vul foarte bine.

IN CLIȘEU : Tinerii mun
citori din brigada de геря 
rații condusă de Dumitri- 
că Sabin.

Curs de croitorie
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Intr-o sală spațioasă a clu
bului „6 August" din Bărbă- 
teni, înzestrată cu mobilierul 
necesar și cu o mașină de cu
sut, funcționează un curs de 
croitorie de gradul II. Cursul 
de croitorie are o durată de 6 
luni și este condus de tovară
șul Berger Maier.

Cursantele se specializează în 
croitul rochiilor și hăinuțelor 
pentru copii și în confecționa
rea lenjeriei și a diferitelor 
combinații practice în scopul 
utilizării unor materiale, 
poane aflate 
cui.

Cursul este 
mei casnice,
gulată de două ori pe săptă- 
mînă. Printre cursantele care 
obțin rezultate bune în Însu
șirea cunoștințelor predate^ se 
află Andrei Elena, Stan Maria 
șl Pușcaru Valentina.

cu
la îndemîna ori-

urmat de 11 fe- 
cu frecvență re-

EMIL TETILEANtT 
corespondent

V I E T N A M

Cărbunele de la Hon Gal

aici 
încă

Gat 
bune

in nordul R, D. vietnam, 
pe litoralul mării, se află un 
mare bazin carbonifer avînd 
lungimea de 200 de km. și 
lățimea de 60 de km., al că 
rui centru este localitatea 
Hon Gal. S-a calculat că re
zervele de cărbuni de 
sînt suficiente pentru 
100 de ani.

Cărbunele din Hon 
feste unul din Cele mal
din lume (8200 calorii), iar 
procentul de reziduri rezult 
tate după ardere este infim 
»•- numai 3 la sută. 80 la Sută 
din întreaga extracție de 
cărbune se face prin metodă 
la zi, iar extracția în subte
ran este înlesnită de faptul 
că galeriile se află deasupra 
nivelului mării.

Timp de 80 de ani, colo 
nialiștii francezi au 
profituri fabuloase 
urma extracției de 
din Vietnam. După 
răta Un scriitor

stors 
de pe 

cărbune 
cum a- 
francez,

„cantitatea de cărbune pră
dată de ei în Vietnam ar pu 
tea fi încărcată Intr-un tren

cu vagoane de 10 tone, a că
rui locomotivă s-ar afla la 
Paris, iar ultimul vagon ia 
Hon Gai“. In anul 1954, du-> 
pă încheierea armistițiului, 
la plecarea lor din nordul 
Vietnamului, colonialiștii 
francezi au distrus aproape 
total utilajul minelor. Nu e- 
xistau nici cadre tehnice.

După lichidarea acestor 
greutăți, încă în anul 1958 
producția a fost aici egală 
cu cea realizată în 1939 — 
anul cu cea mal înaltă pro
ducție din timpul domina
ției colonialiștilor francezi 
In anul I960 producția a 
fost cu 330 la sută ma! ma * 
re decît în 1954, în 1961 — 
cu 226 la sută mal mare de 
cît în 1960, Iar în 1965 ex
tracția de cărbune la minele 
de la Hon Gal 
ori mal mare 
1960.

In vederea 
cadre tehnice, 
nele din Hon Gal au fost des 
chise o școală medie tehni
că și cursuri de ridicare a 
calificării. (Agerpres).
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Darul U-.R.S.S. pentru poporul Somaliei

Postul de radio de la Mogadiscio
MOGADISCIO 21 (Agerpres).
In Republica Somalia și-a 

încheiat lucrările grupul de 
specialiști sovietici care s-a o- 
cupat cu proiectarea postului 
de radio de la Mogadiscio cu 
o putere de 50 de kW. Proiec- 
tanții sovietici, împreună cu 
specialiștii din Somalia au ales 
locul de amplasare al construc
ției și au efectuat lucrările 
pregătitoare necesare. Uniunea

Sovietică va livra sub formă 
de dar poporului Somaliei uti
lajul pentru postul de radio de 
ia Mogadiscio, va acorda aju
tor în construcția clădirii pos
tului de radio și a centralei e- 
lectrice Diesel și va lua asu
pra sa cheltuielile pentru in
struirea tehnică și în produc
ție în U.R.S.S. a cadrelor na
ționale din Somalia pentru a 
lucra la postul de radio.

©

Mapea gpevă din Spania continuă
MADRID 21 (Agerpres)
In ciuda amenințărilor și re

presiunilor la care au recurs. 
autoritățile franchiste, greva 
celor peste 100.000 de munci
tori din provinciile Asturia, 
Guipuzcoa, Biscaya, Andaluzia, 
Catalonia, Huelva, Leon, Ovie
do, regiunea industrială Barce
lona și din alte provincii și

orașe spaniole a intrat în cea 
de-a șasea săptămînă șl con
tinuă Să se extindă în aproape 
toate regiunile industriale ale 
Spaniei.

Reprezentanți al muncitorilor 
greviști au declarat că pînă 
cînd autoritățile nu le vor sa
tisface revendicările, lucrul nu 
va fi reluat.

©

Monopoliștii americani întind mîinile 
cosmic•

banii contribuabililor. Se înțe
lege că după ce proiectul de 
lege va deveni lege, monopo
liștii vor începe să stoarcă pro 
fituri din aceste uriașe inves
tiții de capităl- Comentînd pro
iectul de lege, săptămînalul 
„A. F. Stone’s Weekly" subli
niază că el legalizează „primul 
furt de mari proporții în spa 
țiul cosmic".

spre spațiul
NEW YORK 21 (Agerpres).
In goana după profituri as

tronomice monopoliștii ameri - 
câni întind mîinile spre spa
țiul cosmic, fiind sprijinite 
în aceasta de Congresul S.U.A.

In prezent în Senat se dis 
cută un proiect de lege care 
prevede transferarea sistemu 
lui de sateliți cosmici, în curs 
de elaborare In S.U.A., în mîi
nile monopoliștilor din gigan
tica societate „American Te
lephone and Telegraph C.O.“. 
Specialiștii au calculat că pen
tru realizarea sateliților de te
lecomunicații s-au și cheltuit 
jumătate miliard de dolari din

MOSCOVA. La 21 mai a so
sit la Moscova într-o vizită o- 
fieială Modibo Keita, șeful sta
tului și președintele Guvernu
lui Republicii Mali.

Pe aeroportul Vnukovo Modi
bo Keita a fost întimpinat de 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., L. I. Brejnev, preșe
dintele Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și alți conducători so
vietici, numeroși reprezentanți 
ăi oamenilor muncii din Mos
cova.

BUENOS AIRES. Potrivit U- 
nor statistici oficiale, costul 
vieții în Argentina a crescut cu 
50,1a sută în cursul lunii ăpri- 
lie după venirea la putere a 
guvernului Guido.

Cel mai mult au crescut pre 
țurile la pîine, unt, pește, brin- 
zeturi, legume, confecții și alte 
bunuri de larg consum.

BUENOS AIRES. Potrivit ul
timei hotărîri luate de preșe
dintele Guido au fost fixate 
noi alegeri pentru Camera De- 
putaților pe data de 31 martie 
1963 în vederea înlocuirii celor 
94 de deputați aleși la 18 mar
tie și ale căror mandate au 
fost anulate. Guido a declarat 
că va rămîne la putere pînă 
la 30 aprilie 1964, data 
expiră termenul fostului 
ședințe Frondizi destituit 
comandanții militari. Noi
geri prezidențiale au fost fi
xate pentru data de 27 octom
brie 1963.

cînd 
pre- 

de 
ale

Sâ înceteze uneltirile agresive ale clicii 
militariste americane în Asia de sud-est

Nu exisfâ nici un fel de bază pentru amestecul 
american în treburile Laosului

tru vreun amestec american în 
treburile Laosului.

.Trimiterea trupelor S.U.A. în 
Tailanda la frontiera cu Lao
sul, subliniază „Dawn" în con
tinuare, „nu va impresiona pe 
cei pe care americanii încear
că să-i intimideze".

Un alt ziar influent din Pa
kistan, „Pakistan Times", cere 
să se preîntîmpine extinderea 
crizei din Asia de sud-est și se 
pronunță pentru „încetarea de 
îndătă’ a acțiunilor militare în 
Laos, pentru crearea unui gu
vern național, care să-și asu
me obligația de a obține feva- 
cuarea forțelor 'armate străine 
și Se a efectua cît mai curînd 
alegeri libere".

CAR ACI 21 (Agerpres).
Presa pakistaneză condamnă 

intensificarea intervenției a - 
merlcanilor în Laos și trimite
rea trupelor americane în Tai
landa.

Este necesar 
nieze, declară
„Dawn" că în prezent nu e- 
xistă nici un fel de bază pen-

-=©=-

să se subli- 
influentul ziar

0 primejdie pentru 
securitatea Birmaniei 

și a întregii lumi
RANGOON 21 (Agerpres).
Comitetul birman pentru a- 

părarea păcii condamnă în de
clarația sa intervenția S.U.A. 
în Laos.

Trimiterea de trupe ameri
cane în Tailanda, se spune în 
declarație, dovedește că gu
vernul S.U.A. se pregătește în 
vederea unor operațiuni mili
tare în Asia de sud-est. Birma- 
nia șl Laosul au granițe comu
ne și actuala situație din Laos 
crează o primejdie pentru se
curitatea Birmaniei și a între
gii lumi.

Comitetul birman pentru a- 
părarea păcii cere ca S.U.A. să 
respecte acordurile de la Ge
neva, să lichideze bazele mi
litare americane din Asia de 
sud-est și cheamă popoarele 
Birmaniei să se pronunțe îm
potriva pregătirilor militare ale 
S.U.A.

„Лі шііоііе ile pe Laos"
OTTAWA 21 (Agerpres).
Ziarul „Toronto Daily Star" 

scrie că debarcarea infanteriei 
marine americane în Tailanda 
nu poate să rezolve criza din 
Laos. Criza poate fi rezolvată 
numai la masa tratativelor. 
Statele Unite, subliniază zia
rul „Canadian Tribune", ame
nință cu o agresiune împotri
va Laosului pentru ca mario
netele lor nu mai sînt în stare 
să împiedice lupta hotărîtă a 
poporului laoțian pentru liber
tate și independență. Jos mîi
nile de pe Laos I — aceasta 
trebuie să fie cererea unanimă 
a tuturor canadienilor iubitori 
de pace, scrie ziarul.

o
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Al 7-lea Tîrg internațional al cărții
VARȘOVIA 21. Coresponden

tul Agerpres transmite:
La Varșovia, în Palatul cul

turii și științei, s-a deschis 
7-lea Tîrg internațional 
cărții.

La tîrg iau parte firme
edituri .din 20 de țări, precum 
șl editura Organizației Națiu 
ntlor Unite.

al 
a)

șl

Din partea R. P. Romîne, 
participă Editura Academiei 
В. P. Romîne cu lucrări din 
diferite domenii științifice șl 
culturale realizate la un înalt 
nivel grafic.

In numeroase săli ale pala
tului sînt expuse peste 60.000 
volume, aparținînd popoarelor 
din trei continente: Europa, 
America și Asia.

©-------------------*

Greva minerilor din Rhodesia de nord 
continuă

LUSAKA 21 (Agerpres).
Greva minerilor de la minele 

din „centura de cupru" a Rho- 
desiei de nord continuă de trei 
săptămîni. La grevă participă 
30.000 de muncitori africani. 
Ea a paralizat activitatea din 
„centură1 de cupru" și a pro
vocat patronilor pierderi eva

luate de agenția France Presse 
la 3 milioane de lire sterline 
săptămînal. ,

Agenția France Presse rela
tează că autoritățile din Rho
desia de nord intenționează să 
pună’ capăt grevei cu folrța în 
cazul în care ea n-ar sfîrși 
marți sau miercuri.

Poporul laofian răspunde prin întărirea 
unității rîndurilor sale

MOSCOVA 21 (Agerpres). —
TASS transmite:

„Laosul trece prin momente 
de încordare excepțională", a 
declarat într-o convorbire cu 
un corespondent al „Pravdei", 
Feng Fong savan, președintele 
Comitetului pentru pace, neu
tralitate!, conciliere națională 
și unificare al Laosului. Feng 
Fong Savan a comentat ac
tualele evenimente din Laos la 
rugămintea corespondentului 
„Pravdei" pe care l-a 
recent la reședința sa 
Khan-Hai.

„Primejdia agresiunii 
te americane care planează a-

-=©=- -------
Acțiuni ale partizanilor 

sud-vietnamezi
SAIGON 21 (Agerpres).
Partizanii sud-vietnamezi 

organizat în ultimile zile mai 
multe acțiuni la Saigon. Agen
ția „Eliberarea" a patrioților 
sud-vietnamezi transmite că la 
Saigon a fost incendiat un de
pozit de produse chimice des
tinate distrugerii recoltei și 
vegetației din diverse regiuni 
ale țării pentru a lovi în miș
carea de partizani.

Din relatările agenției Reu
ter reiese că în ultimele 3 zile 
au fost aruncate grenade îm
potriva unor clădiri oficiale. 
Agenția arată că ambasadorul 
american la Saigon a averti
zat în legătură cu aceasta pe 
consilierii americani și fami
liile lor să „fie prudenți" pen
tru a nu cădea victimă atacu 
rilor cu grenade.

primit 
de la

arma-
к

supra țării, a spus Feng Fong 
Savan, a stîrnit mînia și in
dignarea legitimă a întregului 
popor. La uneltirile cercurilor 
agresive ale Statelor Л ale 
Americii care sprijir1. activ 
clica rebelă' Boun Oum—Nosa- 
van, poporul nostru a răspuns 
prin consolidarea unității tu
turor forțelor patriotice ale 
țării".

După cum a subliniat în con-' 
tinuare Feng Fong Savan, 
„prietenii se cunosc la nevoie. 
Acest lucru l-a demonstrat încă! 
o dată cuvîntarea primului 
ministru Hrușciov în Bulgaria. 
Iată de ce sîntem recunoscă
tori marii Uniuni Sovietice și 
tuturor țărilor iubitoare de 
pace care se pronunță în a- 
ceste zile in sprijinul Laosului, 
împotriva intervenției armate 
americane".

au

notă: Aparține oare cerul americanilor ?
Săptămînalul britanic

mist" 
torul 
telor 
mele
„Planurile S.U.A, de a efectua ex
periențe nucleare la mari altitudi
ni nu au contribuit la buna repu
tație a acestei țări. Oamenii de 
știință din străinătate consideră a- 
ceste experiențe drept o demons
trație brutală a atitudinii ameri
canilor care privesc de sus restul 
omenirii și nu au șovăit s-o spu
nă. S-ar putea ca S.U.A.-, aflîn- 
du-se în urma restului lumii în 
domeniul științei noi a radioastro- 
norniei, să fie în mod sincer in
conștiente de efectele unora din 
experiențele . lor asupra activității 
altor popoare. In 
o încercare de a 
cu o centură de 
eșuat, dar e clar 
abandonată. Centura de ace ar fi 
îngreunat activitatea astronomilor

„Econo- 
a publicat de curînd urmă- 
articol despre intenția Sta- 
Unite de a experimenta ar- 
nucleare în spațiul cosmic:

toamna trecută, 
înconjura lumea 
ace de cupru a 
că ea nu a fost

de cercetare a galaxiilor cosmice 
și de stabilire a originii Univer
sului, dar ei ar fi putut să neso
cotească în parte efectele ei. Ex
ploziile la mari altitudini ar pi 
tea fi mai grave- Ele ar putea pro
duce dincolo 
bări fizice a 
putea cere o 
parte, aceste 
dovedi a fi un eșec.

Ceea ce a înfuriat comunitatea 
oamenilor de știință este ideea a- 
mericană de a proceda la o serie 
de experiențe ale căror consecințe 
sînt cu totul imprevizibile, fără a 
avea decența de a informa restul 
lumii prin organizațiile internațio
nale create în mod special pentru 
a se ocupa de asemenea cazuri.

Toate țările împart același cer Șt 
trăiesc în spatele acelorași centuri 
de particule van Allen, centuri re
cent descoperite și abia explorate, 
care se întind în spirală de la un

de atmosferă sebim- 
căror înlăturare ar 
generație. Pe altă 
explozii s-ar putea

pol la altul, atingînd o înălțime 
de 4.000 de mile în spațiu. Se 
poate pțme întrebarea ce drept au 
americanii să dăuneze mediului în
conjurător al omului fără consul
tări preliminare. In cazul în care 
au loc, se așteaptă ca experiențele 
americane să producă o scurtă în
trerupere a comunicațiilor radio 
prin provocarea de găuri în ionos- 
feră, care acționează ca un strat 
reflector pentru semnalele radio, 
precum și deranjamente pe termen 
lung (poate zece ani) în centurile 
van Allen, tulburînd cîmpul mag
netic al 'Pămîntului. Dar aceste e- 
fecte nu i-au supărat pe oamenii 
de știință nici pe departe atît de 
mult ca principiul care, după pă
rerea lor, este în joc — ca o 
mină de oameni de știință să se 
simtă liberi să tulbure și chiar să 
distrugă munca colegilor lor, în 
cazul de față din motive militare 
discutabile"

(Agerpres)

PROGRAM DE RADIO
23 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,30 Lucrări «de com
pozitori romîni și sovietul,
9.30 Soliști și orchestre de mu
zică populară romînească din 
diferite regiuni ale țării, 10,08 
Teatru la microfon: „In cău
tarea bucuriei' de Viktor Ro- 
zov, 12,00 Muzică de estradă,
12.30 Programe muzicale alcă
tuite de ascultători, 13,10 Con 
cert de muzică ușoară romi* 
nească, 14,00 Muzică populară 
ardelenească, 15,05 Melodii de 
primăvară, 16,15 Vorbește Mos
cova ! 18,00 interpreți de frun
te ai muzicii populare .romî-J, 
nești, 19,40 Muzică ușoară, 
21,40 Muzică populară romî- 
nească pentru fruntașii recol
telor bogate. PROGRAMUL П. 
12,15 Formații vocale și instru
mentale de muzică ușoară, 14,03 
„Țara-ntreagă-i o grădină" — 
program de cintece și jocuri,
14.30 Muzică ușoară de com
pozitori romîni, 15,40 Romanțe 
și ceardașuri. 16,50 Curs ,de 
limba rusă, 18,05 „Poemul a- 
murgulul" de Gheorghe Dumi
trescu, 20,10 Muzică de estra
dă, 20,40 Melodii populare ro- 
mlnești, 21,35 Interpreți de 
muzică ușoară (reluare).
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CINEMATOGRAFE
23 mai

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Post-restant; AL. SA- 
HIA : Artistul; PETRILA : Dra
gostea și pilotul secund; LO- 
NEA: Tracul unui actor; LI- 
VEZENl: Pescuitori în ape' 
tulburi; ISCRONI: Alba Re
gia; ANINOASA : Expresul de 
seară; URICANl: Săritură în 
zori.
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