
Proletari dint toate țările, urtițl-vă !

filmau ai wniuciuiui ura^cncsc r.m.i. petroșani și ai diaiUiUi popular orășenesc

Citiți în pagina IV-a:
• In Uniunea Sovietică a fost lansat pe orbită 
satelit artificial al Pămîntului — „Cosmos-5"

° Pregătiri în Birmania în vederea Congresului 
pentru dezarmare și pace

• Lupta grevistă din Spania continuă
• Situația economică din Argentina
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Cresc indicii producției 
realizate în minele Văii Jiului Comoara din bazinele 

turnurilor de răcire
Cărbune de calitate 

peste plan
Minerii din abatajele Văii Jiului 

muncesc stăruitor în aceste zile 
pentru a încheia și cea de-a cincea 
lună a anului cu realizări frumoa
se în producție In sprijinul hăr
niciei lor vin mașinile și utila
jele moderne introduce pe scafă 
largă în producție, metodele a~ 
vansate de lucru. Folosindu-le cu 
pricepere, minerii din bazinul Văii 
Jiului au extras în perioada 1—24 
a lunii curente mai bine de 3700 
tone de cărbune cocsificabil și e- 
nergetic peste plan.

De remarcat faptul că în același 
timp s-a îmbunătățit și calitatea 
cărbunelui extras. Cenușa cărbu
nelui brut a înregistrat o scădere 
simțitoare aiungînd ca în decada 
a doua să fie cu 0,3 la sută mai 
mică decît indicele planificat. La 
fel a scăzut și procentul de umi
ditate în cărbune.

Aportul cel mai însemnat la îm
bunătățirea calității cărbunelui l-au 
adus minerii de la Vulcan care pî
nă ia data de 24 mai au redus 
cenușa cu 2,7 la sută față de ni
velul planificat.

Uzate la prețul de cost pe luna a- 
prilie. Bilanțul arată că minerii 
Văii Jiului au desfășurat o acti
vitate economică bună. Ei au rea
lizat o productivitate pe bazin ds 
.1,144 tone de că'bune/post, au de
pășit planul pe aprilie cu peste 
8300 tone, au redus consumurile 
specifice la lemn de mină și de 
alte materiale, ceea ce le~a permis 
să obțină economii în valoare de 
236.000 lei.

Merite deosebite in realizarea 
acestor economii revin minerilor 
din Petrila. Ei au obținut în 4 luai 
economii la prețul de cost în va
loare de 473.000 lei.

Sporesc economiile
Cu cîteva zile în urmă, econo

miștii Combinatului carbonifer au 
încheiat calculul economiilor rea-
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Decada cadourilor 
centra copii

La 1 iunie se sărbătorește 
Ziua internațională a copilu - 
lui. Cu acest prilej, O.c.L. Pro
duse Industriale Petroșani or
ganizează în unitățile sale, 
„Decada cadourilor pentru co
pii". Cumpărătorii vor găsi în 
magazine noi și bogate sorti
mente de tricotaje de bum
bac și confecții din țesături 
care se disting prîntr-c varie
tate mare de modele și mai 
ales prin coloritul lor viu. Ma
gazinele sînt de asemenea bi - 
ne aprovizionate cu diferite 

jucării, instrumente muzicale 
și altele. încălțămintea pentru 
copii s-a îmbogățit în acest 
sezon cu unele modele noi, 
cum ar fi : pantof iori și săn- 
dăluțe lucrate sistem ,Astra' 
flexibili și rezistenți, pantofi 
cu fețe din piele lucrate sis
tem I. L. ușori și eleganți.

La magazinul capiilor — 
„Țăndărică din Petroșani — 
se organizează o expoziție cu 
tot felul de articole pentru cei 
mici : rochițe și costumase, 
pantalonași de joc și șo-rțu- 
lețe, pardesie, tricotaje. 6 altă 
expoziție va fi organizată la 
magazinul de jucării.

Pentru ca timpul petrecut 
de copii în aer liber să fie cît 
mai plăcut, părinții le pot pro
cura de la magazine greble, 
lopățele. căldărușe, stropitori, 
forme pentru nisip și altele, 
frumoase și distractive, pro
duse din celuloid, mase plas
tice sau tablă litografiată. In 
magazine se găsesc de aseme
nea păpuși frumoase și 
gant îmbrăcate, animale 
pluș, dintre care multe 
bolizează personaje din
mele îndrăgite de cei mici, ju
cării mecanice în sortimente 
variate.

Magazinele specializate oferă 
diferite instrumente muzicale 
de dimensiuni reduse ca : viori 
’/;, acordeoane cu 12, 32 si 43 
bași și alte instrumente mu
zicale — cadouri plăcute și 
utile pentru copii.

FEDER DEZIDERIU
O.C.L. Industrial — Petroșani

Din nou între fruntași
Pînă aproape de încheierea de

cadei a Il-a, mina Vulcan figura 
cu o serioasă rămînere în urmă 
față de sarcinile de plan. Invin- 
gînd însă o serie de greutăți, mi
nerii Vulcanului și-au-redresat în 
scurt timp producția. Din data 
de 16 și pînă în prezent din a- 
batajelc lor au ieșit în medie zil
nic peste plan între 200—700 to
ne de cărbune. Minusul de peste 
1700 tone înregistrat pînă la sfîr- 
șitul decadei a П-a a fost recu
perat, iar pînă la data de 24 mai 
mina Vulcan a realizat- un plus 
de 301 tone de cărbune peste plan 
situîndu-se intre exploatările frun
tașe. De remarcat faptul că pro
ducția extrasă luna aceasta de mi
nerii vulcăneni are cel mai scă“ . 
zut conținut de cenușă — cu 2,7 
procente sub norma admisă.

Domokos Andrei, Țărînă Vale
rian, Bordea Emanoil conduc bri
găzi harnice, care au adus o pre
țioasă contribuție la succesele ex
ploatării. Sectorul III a depășit sar
cinile, de plan pînă în ziua de 24 
mai cu peste 1000 tone de cărbune 
cocsificabil de calitate. Un plus de 
341 tone au extras din' abatajele 
lor și minerii sectorului II.

In bazinele turnurilor de răci" j 
re de la Termocentrala Paroșeni ? 
se depune o însemnată cantitate > 
de șlam scăpat de la preparația j 
Lupeni și antrenat de apele Jiu- | 
lui. Șlamul depus este dăunător ) 
termocentralei deoarece micșo- $ 
rează volumul pe care trebuie < 
să-l ocupe apa. In urma unui > 
sondaj făcut nu de mult, s-a ; 
constatat că depunerile de șlam ' 
au atins 80 cm. grosime. După ? 
o consfătuire asupra acestei pro- S 
bleme, tov. ing. Rebreanu A- \ 
lexandru, șeful secției turbine, ? 
Dioancă Ion, comandantul unei ]• 
brigăzi de muncă patriotică și ] 
maistrul șef Băluț Gheorghe au < 
hotărît să se organizeze o acțiune ? 
de muncă patriotică pentru eva- S 
cuarea șlamului depus în bazi- < 
nele turnurilor de răcire. i

Hotărîrea luată a si fost tra- 1 
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? dusă în fapt. Pînă acum a fost 
5 curățit turnul nr, 2, iar acum e 
£ în curs de curățire turnul nr. 1,
< după care va urma tumul nr. 3. 
? Cărbunele rezultat din cură- 
; țire, depus într-un decantor spe-
< rial amenajat, are o putere ca- 
? lorică de 2.572 К cal/kg. El va 
S fi folosit la cazane, fapt care va 
S aduce termocentralei mari eco- 
i nomii. Numai din curățirea tur- 
’ nului 2 au rezultat 1200 tone 
J cărbune șlam. După un calcul 
î făcut, reiese că prin curățirea
> celor trei turnuri de răcire, se 
S va realiza o economie în jurul
< a 250.000 leii
> Astfel, priți curățirea turnuri" 
Ș lor de răcire, pe lingă faptul că 
S se asigură o răcire mai bună a 
5 apei, necesare turbinelor, se ob- 
J ține și o economie importantă 
5 de combustibil.
> Tinerii participanți la acțiu- 

nea întreprinsa se pot mîndri cu
j rezultatele obținute în cadrul 
<| acestei acțiuni de muncă patrio- 
f tică.

ri. BURCA 
corespondent

tniri specifice reiau -
Strădania depusă de colectivul 

uzinei electrice Vulcan de a reduce 
consumul de combustibil s-a con
cretizat în cele peste 1.400 tone de 
cărbune energetic economisit de 
la începutul acestui an și pînă în 
prezent, 
fluență 
prețului

Acest lucru a avut o in- 
pozitivă asupra reducerii 
de cost al energiei elec

- гшон’і la pralal le caii 
trice; valoarea economiilor rea
lizate în acest interval de timp de
pășesc suma de 200.000 lei. Un 
merit deosebit în obținerea acestor 
succese revine tovarășilor Gașpar 
Constantin, Codus Dumitru, San
du Ioan, Bociu Ioan, Pop Gheorghe 
și altor energeticieni care nu-și 
precupețesc eforturile pentru bu
nul mers al agregatelor.
j- -------------------
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De atrind. la 
Întreprinderea Vis. 
coza Lupeni a 
sosit un grup de 
elevi-ucenici deda 
școlile profesio
nale care își fac 
stagiul 
că în 
bricii.
marea 
sională se preocu* 
pă în mod deo
sebit persona
lul tehnic din fa
brică, între care 
și tov. Farkaș Er- 
na, maistru princi
pal în secția de
pănat.

de practi- 
secțiile fa- 
De indru- 
lor profe
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LUNA PROTECȚIEI MUNCII

nasuri concrete, rezultate hune
GAVRILA DAVID 

președintele comitetului 
sindicatului minei Aninoasa

■ 1 ■
sin 
noi 
co 

muncii

Dăcă în regi
mul burghezo -
moșieresc nu 
exista nici un 
fel de preocupa
re pentru pro
tecția muncii, astăzi, peste 
rtot, în exploatările miniere, în 
■uzine și fabrici se simte din 
plin grija pe care partidul și 
guvernul nostru o poartă oa 
menilor muncii. La mina Ani 
noasa, de pildă, numai în a- 
nul 1962 s-au acordat fonduri 
în valoare de 2.300.000 lei pen 
tru măsuri de protecția mttn 
cii și tehnică securității.

Imediat după conferința 
dicatului minei Aninoiasa, 
am trecut la organizarea 
misiei de protecția
Comisia este formată din mi 
neri, tehnicieni și ingineri prl 
Cepuți, apreciați în activitatea 
lor pentru strădania depusă 
în îmbunătățirea continuă a 
protecției muncii.

La început comisia de pro 
tecți3 muncii se descurca greoi 
în sarcinile ce-i reveneau, însă 
în urma sprijinului acordat de 
comitetul sindicatului a înce 
put să lucreze mai organizat, 
pe baza unui plan de muncă 
Să-și formeze colective pe sec 
toare, care urmăresc și con 
itribuie la buna desfășurare a 
acțiunilor pe linie de protec 
ția muncii. Printre problemele 
principale cuprinse în planul 
de muncă al comisiei sînt. 
controlul asupra modului cum 
se face instructajul muncito 
arilor la locurile de muncă,

Brigăzile miniere de Ia exploatarea Uricani primesc un permanent sprijin din partea 
cadrelor tehnico-inginerești în rezolvarea, celor mai diverse probleme ale muncii în subteran.

IN CLIȘEU : Maistrul îvfucr Mardare Eftimie (primul din dreapta) dînd indicații unui 
schimb de mineri despre lucrările de întreținere ce trebuie să le execute la locul de muncă.

controlul periori 
die al locurilor 
de muncă', urmă
rirea folosirii. 
fondurilor pre
văzute pentru,

protecția muncii, sprijinirea 
activității comisiei de asîgu 
răTi sociale etc.

îndrumată în permanență de 
comitetul sindicatului, comisia 
de protecția muncii acordă un 
ajutor efectiv comisiilor de 
control obștesc formate pe ex ■ 
ploatare și sectoare, din care 
fac parte și responsabilii cu 
protecția muncii din secțiile 
sindicale, președinții acestor 
secții și anumîți tovarăși din 
partea conducerii administra
tive. Instruirea artificierilor în 
te privește manioularea exnîti 
zivilor și controlul locului de 
muncă înainte de pușcare, re 
instruirea celor care au în 
călcat N.T.S. constituie, de a- 
semenea, obiective concrete în 
activitatea comisiilor de 
lecția muncii.

Comisiile de protecția 
cii din sectoarele I și ІЧ- 
xemplu. și-au îndreptat
mult atenția asupra’ modului 
eum trebuie copturile frontu
rile de lucru, deoarece s-a con
statat că majoritatea acciden
telor se datoresc căderilor de 
roci. Comisiile de nrotecția 
muncii din sectoarele II și ІП 
au desfășurat o largă acțiune 
în vedeiea întăririi discipline 
în timpul lucrului, bunei în
trețineri a căilor de acces șl 
aerisire. Comisiile din aceste 
sectoare, deplasîndu-se la fața 
Jocului, au făcut observații șl 
au propus măsuri pentru pre
venirea accidentelor, iar unde 
a fost, cazul s-a oprit locul de 
muncă pînă 1* remedierea ne
ajunsurilor.

Comitetul sindicatului a in
dicat comisiei de protecția 
muncii să urmărească felul în 
care se rezolvă propunerile fă ■

(Continuare în pag. 3-a)
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In fața cadrelor 
didactice

Duminică dimineața, sala festi
vă a clubului central al sindicate
lor din Lrpeni a găzduit peste 150 
cadre didactice din Lupeni, Vul
can si Uricani care au venit să 
participe la o expunere ținută de 
tovarășul Negruț Clement, secretar 
al comitetului orășenesc P.M R. 
Pctroșani.

învățătorii ș’ profesorii prezenți 
au ascultat cu deosebit interes ex
punerea intitulată : „însemnătatea 
istorică a Congresului al XXII-lea 
al P.C.U.S și concluziile ce le 
desprind pentru activitatea parei-- 
dului nostru".

A. MICA
corespondent
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Minerul a trecut hopul cel mare
Deși mărite considerabil, tri

bunele stadionului din Lupeni s-au 
dovedit totuși neîncăpătoare față 
de numărul mare de spectatori ve- 
niți să asiste la întîlnirea de fot
bal dintre Minerul și Steagul ro
șu Brașov. Miza era mare și pen 
tru o echipă și pentru cealaltă. In 
caz de victorie .echipa de la poa
lele Tîmpei ar fi luptat cu mai 
mari șanse de succes pentru titlul 
de campioană. In schimb, o înfrân
gere a Minerului ar fi făcut în 
mod indiscutabil, ca în viitorul 
campionat, înflăcărații suporteri ai 
echipei din Lupeni să-și vadă fa
vorita jucînd în categoria B.

Meciul a început într-o notă 
specifică de campionat. Jocului 
tehnic, cu pase scurte al oaspeți 
lor," gazdele i-au opus un joc sim
plu cu pase în adincime și pe ex- , 
treme și o putere de luptă demnă 
de toată lauda Primul șut Ia 
poartă este cras de gazde în mi’ 
nutul trei ptiu Staudt, dar Ghiță, 
atent, prinde. Un minut mai tîr
ziu. oaspeții beneficiază de o lo
vitură liberă rămasă fără rezultat. 
In continuare, fazele se succed cu 
repeziciune de la o poartă la al
ta. Gei care atacă mal periculos 
sînt gazdele, care combină simplu 
și trag la poarcă din orice poziție. 
Oaspeții practică un ioc cu prea 
multe dantelării și se „împotmo
lesc” la marginea careului dc 16 
metri, unde Coman si Stanciu se 
dovedesc de netrecut.

In minutul 8, un atac pe dreap
ta al Minerului, un schimb de pase 
între Cucu, Comșa. Szoke, și 
din urmă trage fulgerător 
distanță în colțul opus al 
încurajați de gol șî galerie, 
nidi atacă dezlănțuit creînd
C*

acesta 
de la 
porții, 
local - 
pani-

in nodurile apărării adverse.

„Fierberea** din tribune nu se po
tolise cmd Minerul marcă din nou 
urcind scorul la 2—0. Iată cum s-a 
petrecut faza. Un nou atac, de as- 
tădată pe stînga și la □ centrare 
a lui Olteanu se produce învălmă
șeală la poarta oaspeților. Min
gea, șutată de cîteva ori, este res
pinsă de fiecare dată de apărători. 
Ajunsă în cele din urmă la Staudt, 
acesta o trimite să se „odihneas
că4 în plasă. După primirea celui 
de-al doilea gol, oaspeții încep să 
insiste și în minutul 15 un atac 
pe dreapta este lămurit de Vasiu 
care trimite în corner. In repriza 
întâia sînt demne de remarcat o- 
cazîile de gol ale Minerului din 
minutele 17, 19, 23, 30 și 38 pre
cum și aie oaspeților din minutele 
26 și 30, rămase toate fără re
zultat

Repriza a doua începe tot in 
nota de dominare a Minerului. Șu- 

: tui lui Staudt din minutul 5 trece 
nuțin pe lingă bară, ca numai du - 
p.i cîteva clipe, gazdele să bene
ficieze de o lovitură de colț. Un 
minut n a> tîrziu, la o centrare a 
lui Mihăilă, Staudt ди poate prin
de și mingea iese în aut de poarcă 
Ocazii au fost ratate și de o par
te și de alta. In minutul 78 un 
șut a lui Meszaroș este deviat în 
gol dc Mihaly. încurajați de golul 
picat în mod atît de surprinzător, 
oaspeții prind curaj și forțează e- 
galarea. Totul a fost însă zadarnic- 
Minerul se apără organizat și ini
țiază contraatacuri periculoase prin 
Comșa, Staudt și Olteanu.

La fluierul arbitrului Victor Pă- 
dureanu din București, care a con
dus corect și autoritar, s-au aliniat 
formațiile : MINERUL : Mihala- 
che — STANCIU, COMAN, Va
siu — MIHĂILA, Mibaly — Cu*

cu, (Ioan C. Ion), COMȘA, Szo- 
ke, Staudt, Olteanu. STEAGUL 
ROȘU: Chiță — IVÂNCESCU. 
Zaharia, Nagy — Seredai, Campo 
— HAȘOTI, Năftănăilă, Fusulan. 
MESZAROȘ, David.

☆

La tineret .după un joc în care 
a avut majoritatea timpului iniția
tiva, Minerul a cîștigat cu scor. 

' de 3-0.
D. CRIȘAN

=©=—

CAMPIONATUL REGIONAL

Scop mape ia Vulcan
Meciul de fotbal dintre Minerul 

Vulcan și C F.R. Simeria a plăcut 
mult spectatorilor in special daco* 
irită jocului desfășurat in repriza ■’ 
doua când de altfel s-au marcat si 
cele mai multe goluri.

In prima repriză au dominat mai 
mult oaspeții. Ceferiștii nu au reu
șit totuși să înscrie, deși au avut 
ocazii atît datorită formei bune a 
stoperului Pall, care a fost mereu 
pe fază, cit și înaintării oaspeților 
dar care a șutat numai de la dis
tanță. O ocazie bună au sitneric- 
nii de a înscrie în mim 2 pnn 
Crăciunsac. care Йе la cițiva metri 
șutează, dar pe lingă poartă

Vulcănenii contraatacă însă peri
culos. La , un contraatac al mine
rilor Chiceănu pasează lui Melinte 
care înscrie 1—0.

Totuși cei care au mai mult itt- 
țiativa sînt oaspeții.

In repriza a doua, vulcănenii iau

jocul în serios și crează numeroa
se acțiuni multe din ele încheiate 
cu goluri la poarta ceferiștilor 
Astfel, scorul este majorat în min. 
47. prin Chiceănu pentru ca după 
alte 3 minute să devină 3—0. Go
lurile următoare sînt înscrise de 
Cotroază min. 54, Rișniță min, 62 
și Melinte. Spre sfîrșit vulcănenii 
mai slăbesc jocul și ca urmate oas
peții înscriu în min. 79 prin Cră- 
ciunac: 6—1. Minerii însă măresc 
scorul la 7—1 prin Chiceănu, iar 
oaspeții reduc prin Horvath, 
final 7—2 pentru Vulcan.

M1IUI UUI llfflll I « « •

— Ridați voi de mine, Știu, ce 
vă pasă f Aveți mulți spectatori, 
aveți succese. Pe cînd eu... Numai 
motocicliștii, adică mai mult vii
torii motocicliști mă mai caută. 
Cică învață să conducă motocicle
ta. Numai eu știu cite izbituri pri
mesc ! Și cînd mă gîndesc că am 
fost și eu odată un teren sportiv 
unde aveau loc competiții de vo - 
lei, întreceri... Am cunoscut și eu 
freamăttd întîlnirilor sportive, bu
curia succeselor. Eh, dar ce vor
besc eu de toate astea cînd ele 
au rămas de 
Anul acesta, 
ca președinte 
tiv tov. ing. 
tru, am fost 
părăsit. Asta 
alte terenuri 
singurul гп V ui can, 
din conducerea asociației, afară de 
fotbal, nu mai cunosc nimic. Fot
bal și iar fotbiil. Adio volei, adio 
și tu, teren de volei! Și-au luat 
cu toții adio de la mine, cbiar și 
spectatorii care acum nu mai au 
ce vedea aici. Așa am ajuns, ditr 
tr~un teren de volei, un biet teren 
părăginit. Noroc de motocicliști că 
au găsit aici loc 
să conducă.

Totuși prefer 
volei.

Nu știu dacă 
ciației sportive 
mai rtdă mult de mine. Mai știi ? 
— poate că totuși nu am fost dat 
uitării definitiv...

domeniul trecutului, 
de cind a fost ales 
al colectivului spor- 
Plăvicbeanu Dumi- 
dat complet uitării, 
nu că ar mai fi și 
de VWei. Aș, sînt 

dar tovarășii

unde să învețe

să rămin teren de

conducerea ăso- 
din Vulcan o să
Și

C. BANAȚEANU
(după o sesizare trimisă de 

N. Rovența — Vulcan
tov.

Scot

De-Alte rezultate: Minerul 
va — Dinamo Barza 3—1 ; GF.R 
Teiuș — Sebeșul Sebeș 3—0; Me
talurgistul Cugir -- Victoria Ci- 
- - - - - - j _ мі-

Dacia Orăș - 
2—0.

Jan 2—0; Parîngul Lonea 
nerul Ghelar 2—0; 
tie Jiul П Petri la

CLASA M E N « и L
I. Metalurgistul Cugir 22 14 3 5 51:20 31
2. Minerul Deva 23 12 3 7 42:21 29
3. Minerul Aninoasa 22 13 2 7 44:23 28
4. Minerul Vulcan 22 12 4 6 51:32 28
0. Parîngul Lonea ,23 12 4 7 45:29 28
6. Dinamo Eaiza 22 12 3 7 46:27 27
7. Sebeșul Sebeș 23 12 3 8 56:44 27
8. Jiul II Petrila 23 9 6 8 42:40 24
9. Victoria Călan 23 9 4 10 34:32 22

10 C.F.R Simeria 23 5 6 12 31:56 16
11. C.F.R. Teiuș 23 5 6 13 26:71 15
12. Dacia Orăștie 21 6 2 13 20:44 14
Î3. Minerul Ghelar 22 5 3 14 31:61 13
14. Auto Alba lulia 22 3 6 13 24:43 12

Etapa viitoare: C.F.R. Si- Minerul Aninoasa; Auto Alba
meria — Parîngul Lonea; Mi
nerul Ghelar — Metalurgistul 
Cugir; Victoria Călan — Da
cia Orăștie; Jiul П Petrila —

CF.R. Teiuș; Sebeșullulia
Șebeș — Minerul Deva; Di
namo Barza — Minerul Vul
can.
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Sărbătoarea sportivă a copiilor |
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Duminică deși, nu era 
programată nici o întîlnire 
de primă categorie, stadio
nul din Petroșani a cunos 
cut din nou freamătul ma 
rilor întreceri. Organizate m 
cinstea zilei lor, peste 200 de 
copii din oraș s-au întrecut 
la diferite discipline sport! 
ve. Festivitatea deschiderii a 
avut loc 
bătoresc. 
„marile** 
mici.

Sub conducerea profesoa- 
8 rei Pop Rozalia, un grup de 
8 eleve de la Școala de 8 ani 
8 nr. 1 din Petroșani a execu 
8 tat un frumos 
8 gimnastică.
8
8
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
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într-un cadru săr
Apoi iau început 

întreceri ale celor

program de 
Interpretele au 

fost aplaudate Ia scenă des 
! chisă!. Spectatorii, în mare 
' parte părinți ai copiilor, au 
î venit să-și privească și să-și 
; susțină odraslele. A urmat 
; apoi disputa .,uriașilor”. In 

călecați pe trotinete, cel 
mai mici concurenți au dus 
o aprigă dispută pentru o- 
cuparea primului loc. Viu 
disputate au fost și con
cursurile de biciclete, între
cerile la alergări și sărituri. 
Eleva Pop Clara de la Școala 
de 7 ani rr. 4, s-a dovedit 
cea mai bună nu numai la 
60 metri plat, ci și la sări 
tura în lungime. Cu o sări • 
tură de 4,10 metri, ea a o 
cupat primul loc și la a- 
ceastă probă. La groapa de 
sărituri s-au întrecut și bă
ieții Pentru un moment, pe 
stadion s-a* așternut liniș
tea. Cînd tînărul Dan Vla
dimir a sărit 4,33 metri, li
niștea a fost întreruptă de 
un ropot de aplauze. E doar 
o performanță frumoasă ți • 
nîn'd seama de vîrstă. Se 
vede însă că Dănuț a ținut 
neapărat s-o imite pe Cla 
ra, situîndu-se pe primul loc 
și la proba de 500 metri plat 
cu un rezultat de 1’35” 5/10

După terminarea întrece
rilor, organizatorii au ținut 
să facă o mică surpriză) con- 
curenților. Cîștigătorîlor li 
s-au înmînat drept amintire 
frumoase dlploime.

întreceri sportive disputa 
te au avut loc și pe stadio
nul din Vulcan. După ter
minarea întrecerilor la tri • 
delete, trotinete, biciclete șl 
atletism, fanfara a început 
să intoneze un cîntec. In 
ritmul lui, 150 de eleve.
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8
8
8 o 
8 o o 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
I 
c o 
8 
8
Я sub îndrumarea profesorilor 
8 Curtacenco Teodora și PaS
8 cu Laura au prezentat un 
8 frumos program de gimnast 
8 tică. Printre elevele care s-aui 
8 evidențiat la gimnastică se 
8 numită Hrlstea Maria, Pre- 
8 descu Ioana, Albescu Nieo- 
8 leta și alte fruntașe lă in- 
8 vățătură.

Asemenea întreceri au a 
vut loc și la Uricani, Lupeni 
si Petrila, în toate localltă 
țlle Văii Jiului.

Intrecețile s-au terminat, 
dar despre ele se vor mai 
purta multă vreme discuții 
înflăcărate.

— Vă amintiți — va spu 
ne Dănuț peste ani și ani. 
In 1962 eu am cîștigat două 
probe.

Același lucru îl va spune 
și Clara. Despre concurs vor 
vorbi și ceilalți. E doar con
cursul ce a fost organizat în 
cinstea zilei lor — o părți 
cică din bucuria pe care o 
trăiesc astăzi copiii din pa
tria noastră.

Crișan Radu, elev în cla
sa IV-а В ia Școala nr. 1, 
din Petroșani, câștigătorul 
întrecerii la ciclism pe 1200 
metri.

Pe distanța de 60 metri 
plat, fete, mai -.iute” de 
picior s a dovedit eleva 
Pop Clara de la Școala nr. 
4 Petroșani.

8
8
8
8
8
8

Jocul cu mingea e bucuria copiilor. Cind este practicat in grup, sub îndrumarea a- ° 
tentK a profesorilor, el constituie nn interesant program de gimnastică — așa după cum 8 
se vede și din clișeul nostru. 8

8 
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STEAGUL ROȘU

Din activitatea organizațiilor de partid

Cresc rîndurile organizației de bază
lutărirea continuă a rîndurilor 

sale constituie una din preocupă
rile de seamă z?le organizației de 
bază de la întreprinderea de in
dustrie locală „6 August11 din Pe
troșani. a tuturor comuniștilor din 
secțiile întreprinderii. In cele pa • 
tru luni care s-au scurs din anul 
acesta, au fost primiți mai mulți

membri și candidați de partid. 
Recent, adunarea generală a primit 
ia rîndurile membrilor de partid 
pe tov. Moga Nicolae, maistru 
preparator la fabrica de meze 
Iuti, iar în rîndurile candidaților 
de partid pe Răvășilă Vasile, frun
taș în producție la secția tîmplă- 
rie. Livezeni.

Spirit de răspundere pentru 
îndeplinirea sarcinilor de partid

In adunarea generală a orgam-
7 de la mina 
loc recent, mai 
candidați de 

tov. Halmi Io 
Dănău 
Stanică

zației de bază nr. 
Petrila care a avut 
mulți membri 
partid, printre care 
Sif. Bănică Gheorghe, 
loan, Motocea Avram, 
loan și alții au informat organi
zația de bază despre felul în carr 
si-au dus la îndeplinire sarcinilr 
încredințate. După informările fă
cute, mai mulți comuniști au ară
tat în cuvîntul lor că repartizarea 
de sarcini concrete, controlul în
deplinirii lor, au dus la activizarea 
majorități membrilor și candidatr

Și

ta

la
c-

DE STRAJĂ SĂNĂTĂȚII COLECTIVE

Concursul grupelor sanitare de Cruce Roșie

Noul mers al trenurilor 
din gara Petroșani 
In ce pi nd din 27 mal 1962, 

mersul trenurilor din 
C.F.R. Petroșani va fi 
torul •

stația 
urmă-

orele :
15,17;

lor de partid, la creșterea conștiin 
ței și preocupării membrilor orga
nizației de bază față de îmbuna 
lățirea continuă a muncii de par 
tul. In acelaș timp, • orbitorii au 
luat atitudine critică față de acei 
tovarăși care nu și-au dus la 
deplinire sarcinile trasate-

Cu planul 
valoric depășit
Colectivul de muncitori de 

sectorul I.C.O. Vulcan depune
forturi susținute pentru îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan. 
Organizația de partid de aici, și 
sub îndrumarea sa comitetul sin
dicatului și conducerea administra
tivă au luat din timp măsuri pen
tru buna gospodărire și înfrumuse
țare a orașului. Munca politică 
desfășurată cu perseverență de co
muniști a contribuit ca muncitorii 
să-și depășească lună de lună sar
cinile de plan. Despre acest lu
cru s-a discutat nu de mult 
tr- una din adunările generale 
organizației de bază, unde din
feratul prezentat de tov. Sibișaa 
Letntin, a reieșit că în perioada 
care s-a scurs din anul acesta pla
nul valoric al întreprinderii a fost 
depășit cu circa 25 la sută-

Merită relevată activitatea mun
citorilor Popescu Mihai, 'Bucur 
Vasile. Lakatoș Carol, Varga A- 
lexandru II, care își depășesc cu 
regularitate sarcinile de producție.

— întrebarea pe care o am 
îmi cere să vorbesc despre 
sarcinile grupei sanitare ii: 
păstrarea curățeniei colective. 
Grupa noastră din Lonea se 
îngrijește ca în curțile oame 
nilor să fie ordine și curățe 
nie. La noi, în Lonea, grupa 
sanitară de cartier, alături de 
cele de la mină, contribuie 
din plin la menținerea cură
țeniei colective, 
ta în mod di 
rect la buna1 
gospodărire a 
localității, la a- 
părarea sănă 
lății populației.

Gospodina 
Crișan Maria, 
membră a gru
pei sanitare d& 
cartier din Lo 
nea, răspundea 
cu calm și sl 
guranță în fa 
ța comisiei la 
proba teoretică. 
Asemenea ei, 
alte zeci și zeci 
de femei, mem 
bre ale gTupelotr 
sanitare de 
ce Roșie 
Petroșani 
Petrila 
prezentat 
minică 
neața

și prin aceas-

zuri de accidente, să le acor 
dați primul ajutor și să le du 
ceți la postul de intervenție 1 

Grupa a pornit. Cu rapidl 
tate, dar și cu grijă și gingâ 
șie, sanitarele Covaci Elena. 
Buliga Rodica, Geantă Irina 
Biro Ana, Arhip Maria. Loch 
miller Agneta și celelalte mem 
Dre ale grupei au depistat cele 
două „accidente" le-au acor 
dat primul ajutor și le-au

un real sprijin în murea om 
ganelor sanitare in menține^ 
rea sănătății colective, In prei 
venirea și combaterea bolilor. 
Concursurile organizate pinii 
ncum, ca și cel de azi, dove
desc buna lor pregătire teo
retică șl practică. Pe noi ne 
oucură faptul că la activita
tea grupelor sanitare Iau parte 
un mare număr de gospodine 
șl muncitoare, femei care' de-

in- 
ale 
re-

PLECĂRI
SPRE LUPENI la 

5,00; 5,45; 7,45; 12,25; 
20,45.

SPRE SIMERIA la orele : 
2,05; 5,51 (accelerat); 7,50;
10.58, 15.10; 18,51; 21,14.

SPRE CRAIOVA la orele i 
5,18; 13,44; 17,50.

SPRE BUCUREȘTI Ia ore
le : 1,49 (accelerat); 9,25 —- 
personal. (Acceleratul pleacă 
din Simeria Ia orele 23,44. 
ajunge la, Petroșani la orele 
1,40 și sosește la București 
la ora 9,24. Acceleratul cir 
culă prin Pitești).

SOSIRI
DE LA LUPENI la 

7,37; 9,18; 13,26; 16,02;
22.59.

DE 
1Д6; 
9.13;

DE 
3,55;

DE 
rele :

la

Aspect din timpul probei practice a grupei sanitare de laIN CLIȘEU
U.B.U.M.P.

Cru- 
din 

Și 
s-au 
du

din- 
cor 

curșul grupelo- 
sanitare care a 
avut loc în o»- 
rașul Petroșani

...In fața ju 
riului se află la 
start in proba
practică grupa sanitară a car 
fierului Livezeni din Petroșani.

— Misiunea voastră e să 
depistați în zona vîlcelei de la 
marginea terenului două ca

Scrisori de la oamenii muncii

orele
20.02

orele : 
7,03,4 

19.46.

Neglijente care provoacă neajunsuri 
cetățenilor

timp oamenii muncii 
Iscroni au un necaz 
vrut ei să-1 înlăture 
lor puteri, dar n-au 
numai

din Iscroni
LA SIMERIA la
I, 40 (accelerat):
II, 54; 17,22;
LA CRAIOVA la orele : 
15,04; 22,06.
LA BUCUREȘTI la o-
5,42 (accelerat); 18,15 

personal. (Accelerații;
pleacă din București la ore 
le 20.57, ajunge în Petro
șani la orele 5,43 și sosește 
la Simeria la ora 7,38).

DIN STAȚIA C.F.R. LU 
PENI trenurile pleacă spre 
Petroșani la orele : 6.47; 8,36; 
12,44; 15,20; 19,29; 22,17.

De qîtva 
din comuna 
Degeaba au 
cu propriile 
putut. Asta 
vrea factorul poștal Olaru Gheor- 
ghe.

Dar să luăm
la capăt. Cu mult timp în urmă, 
cînd Olaru Gheorghe a venit ca 
nou angajat al oficiului poștal Is
croni, lucrurile au mers bine. Scri
sorile, telegramele, mandatele si 
toate celelalte trimiteri poștale e- 
rau primite de către cetățeni la 
timp, iar abonamentele la ziare, 
reviste și diferite publicații erau 
aduse cetățenilor la ore fixe.

pentru că așa

lucrurile de

****== -------- --------

Acum treburile stau cu totul alt
fel. Avizele poștale se primesc 
cu întîrziere, telegramele și scri
sorile se primesc prin 
străine, uneori prin copii iar abo
namentele se primesc ori cite un 
teanc, ori de loc. Asemenea practici 
nemulțumesc oamenii muncii din 
Iscroni și cerem ca ele să fie înlă
turate.

Deși conducerea oficiului poștal 
Iscroni, și mai tîrziu cea a poștei 
din Petroșani au fost sesizate de 
aceste lucruri, nu s-a luat nici o 
măsură.

Ca locuitor al comunei Iscroni 
care de mai multe ori am primit 
corespondența și ziarele cu întîr
ziere și prin persoane străine în
treb : Cînd va fi trâs la răspun
dere factorul poștal Olaru Gheor
ghe pentru felul neglijent în care 
își face serviciul ?

I. TUBIGA
Iscroni

persoane

transportat la postul de In
tervenție'. „Obstacolele" ivite în 
drum au fost trecute cu miș 

1 cari precise, așa cum au învă 
țat atunci cind s-a® pregătit 
sub îndrumarea medicului Sa 
moilă loan și a felcerii Poamă 
Sofia. înainte ca timpul pre 
văzut în normele concursului 
pentru proba practică' să fio 
trecut, responsabila grupei, to 
varășa Anghel Maria, a anun
țat juriului îndeplinirea mi 
slunii primite.

In timp ce grupele sanitare 
ale unităților din orașele Pe
troșani și Petrila își disputau 
intiletatea, tov. dr. Stăncescu 
Eugen ne -a relatat :

„Grupele sanitare de Crucea 
Roșie din Valea Jiului sînt de

---------------©.

pun multă' stăruință în creș- 
terea nivelului de educație sa
nitară a oamenilor muncii din 
Valea Jiului. Avem cazuri can< 
crete cînd acțiunile grupelor 
sanitare au ajutat rapid me-< 
clicilor să depisteze bolnavi, si 
ia măsuri pentru îngrijirea 
sănătății colective".

Juriul a avut mult de lucru. 
Aproape toate grupele sanitar 
re au obținut rezultate bun& 
Pe primul loc s a clasat lrt 
cadrul concursului grupa sa
nitara de la U.R.U.M.P. care 
a obfinut 19,51 puncte din cele 
20 posibile, urmată de grbpele 
din cartierul Livezeni cu 19,23 
puncte și de la preparația Pe- 
trila cu 19.13 puncte.

GH. DUMITRESCU

0=—

Măsuri concrete,
(Urmare din pag. l-a)

In fiecare zi tehniciană Diaconii Georgeta de Ia biroul de 
recepție al grupului C.T.C. Petrila efectuează verificarea cal
culelor întocmite cu prilejul recepționării cantitative a pro
ducției de cărbune brut, intrat în preparația Petrila de la ex
ploatările Petrila, Lonca, Aninoasa si Vulcan.

IN CLIȘEU: Tovarășa Diaconii Georgeta efectuind o ast
fel de verificare împreună cu recepționarul de tură Kadar 
loan.

Acțiuni voluntare
îndrumați de biroul organizației 

de partid, muncitorii de la sectorul 
de rambleu al minei Aninoasa aa 
întreprins mai multe atțiuni ie 
muncă voluntară pentru strîngerea 
fierului vechi. Cu acest prilej ci 
au găsit, dezgropat și colectat din 
jurul tctrcoaneRr, a vechii mori dt: 
rambleu și de la haldă 14.000 k.j 
fier vechi pe cam 1- au 
HCM

Tot în cadrul acestor 
muncitorii rambleatori de 
torul IX au prestat peste 
de muncă 
cărbune și 
rea arenei 
tragere de 
rășii Cățel Aurel, Kadar Constan 
tin, Negoiță Florea, Diaconescu 
Ioan, Stingă Emanoil, Kopek Zol- 
tan, Costache Vasile, Pușcaș Co- 
pian, Pătru loan si Codan Dau.

predat

acțiuni, 
la sec- 

100 ore 
voluntară la stocul de 
60 de ote la amenaja- 
spottive. Cu deosebită 
inimă au lucrat tova-

1

cute de muncitori pentru îm
bunătățirea continuă a condi 
țiilor de lucru, să verifice zil
nic registrele de autocontrol. 
In ce privește aceste registre 
de autocontrol, trebuie să a 
rătăm că nu li s-a dat atenția 
cuvenită, in sectoarele I, III 
și IV, de pildă, comitetele de 
secții sindicale, responsabilii cu 
protecția muncii au atras pu 
țîni muncitori pentru a face 
propuneri de Îmbunătățire a 
protecției muncii in aceste re
gistre, iar conducerile admi
nistrative ale acestor sectoare 
nu au rezolvat cu răspundere 
propunerile făcute.

Ținînd seama de aceste lip
suri, comitetul sindicatului a 
organizat în cursul lunii tre 
cute mai multe schimburi de 
experiență între comisiile de 
control obștesc. Asemenea 
schimburi de experiență s-au 
organizat între sectoarele I, II, 
HI și altele. Prin aceasta s-a 
îmbunătățit activitatea corni ■ 
siilor de protecția muncii, a 
crescut răspunderea conduce
rilor administrative ale sectoa 
relor, a tehnicienilor față de 
asigurarea unor condiții mai 
bune de muncă minerilor. De 
exemplu, în abatajele de pe 
stratul 15, din sectorul II, s-a 
trecut la stropirea fronturilor 
de lucru, în galeria transvei 
sală din sectorul iii s-au luat

rezultate bune
măsuri de drenare a apei, Iar 
la moara de rambleu a sec
torului ix s-a pus în funcție 
un ventilator de asplrare a 
prafului. De asemenea, s-a 
trecut la reprofilarea galeriei 
de pe stratul 13 din sectorul 
III, iar la sectorul VI trans
port s-a ridicat linia aeriană 
de trolei la înălțimea cerută 
de N.T.S,

Prin grija comitetului sindi
catului, periodic s-au dezbă
tut în consfătuirile de produc
ție probleme legate de protec
ția muncii, activitatea servii 
fiului de aeraj.

fn cadrul „Lunii protecției 
muncii" conducerea exploatăm 
rîi și comitetul sindicatului 
au elaborat un program In 
care s-a prevăzut intensifica
rea muncii pentru captarea! 
prafului pe cale umedă și us
cată, trasîndu-se sarcini con
crete inginerilor și tehnicieni
lor care răspund de anumite 
locuri de muncă, iar pe parcurs 
se va trece la schimbarea 
muncitorilor care timp mal 
îndelungat au lucrat la lucrări 
de pregătiri in steril.

Comitetul sindicatului, îrt 
colaborare cu conducerea ml1 
nei. nu va precupeți nici un 
efort pentru a asigura mine- 
rtlor condiții tot mal bune 
muncă, pentru, ca aceștia 
extragă cantități sporite 
cărbune în condiții optime 
lucru.

de 
să 
de 
de



In Uniunea Sovietică a fost lansat 
pe orbită un nou satelit artificial 

al Pămtntului — „Cosmos-5“
MOSCOVA. 28 (Agerpres). - 

TASS transmite :
In Uniunea Sovietică a fost lan

sat pe o orbită un nou satelit ar
tificial al Pămîntului — „Cosmos ' 
5“. Potrivit datelor preliminare, 
satelitul evoluează pe o orbită care- 
diferă puțin de cea stabilită prin 
calcul. Perioada de revoluție a sa
telitului este de 102,75 minute, 
unghiul de înclinație al orbitei fa
ță de planul Ecuatorului este de 
49 grade 04 minute, apogeul său 
este de 1.600 km., iar perigeul de 
203 km.

La bordul satelitului „Cosmoj- 
5“ au fost instalate aparate știin
țifice destinate continuării cerce
tări spațiului cosmic în conformi
tate cu programul anunțat de a- 
genția TASS la 16 martie a.c. în 
afară de aparatele științifice, la 
bordul satelitului , Cosmos-5“ au 
fost instalate un sistem radiotele- 
metric cu mai multe canale și dis-

VARȘOVIA. - La 27 mai. la 
Muzeul „V. I. Lenin“ din Varșo
via s-a deschis o expoziție inter
națională de mărci poștale. Tema 
expoziției este „Lenin și ideile sa- 
Ь?“. După cum anunță agenția 
P.A.P., expoziția prezintă aproxi
mativ 1.000.000 de mărci emise în 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P. Chi- 
neză, R.D.G., Mongolia, Polonia, 
Romînig, Ungaria și LT R.S S.

BERL-’.V. — După cum anunță 
agenția A.D.N., guvernele R.D.G. 
fi Republicii Irak au hotărît să în
ființeze consulate generale iu ca
pitalele celor două țări — Berlin și 
Bagdad. Această hotărire se da 
torează întăririi necontenite a le
găturilor dintre cele două țări 
prietene, pentru pace fi colabora
re, bazate pe încredere.

CAIRO. — Secretariatul perma 
nent al Consiliului de solidaritate 
al țărilor Asiei și Africii a adre
sat tuturor comitetelor naționale de 
solidaritate cu țările afro-a.siatice 
o scrisoare în care le informează 
că sprijină pe deplin Congresul 
Mondial pentru dezarmare gene
rală și pace care va avea loc în 
iulie la Moscova și că a hotărît 
să trimită o delegație la lucrării. 
Congresului-

: Mîini Și...
♦

X Lozinca „Asia să lupte cu mîi-
♦ nile asiaticilor“ a fost inventată
• de americani. Normal ar fi fost 
X să se limpezească în această lo~ 
X zincă o noțiune care rămîne un
• pic neclară : pentru cine trebuie 
X să lupte Asia cu mîinile asiatici- X lor?
♦ Imperialiștii americani n-au 
« considerat că e
X necesar să lămtr
♦ rească acest mic 
« punct obscur. Iar 
X sateliții lor au
♦ preluat formula
♦ fără rezerve. Din cînd în cînd e- 
X venimente concrete vin să de- 
X monstreze ce se înțelege prin a~
• ceasta.
♦ In partea de sud a Vietnamir 
X lui trăiește o fosilă care abia își
* (ine zilele. Numele lui este Ngo 
X Dinh Diem, iar sângele care- i 
X curge prin vene e pompat cu mari
• eforturi de financiarii americani. 
X Suferind eșec după eșec și ne-
• izbutind să facă față singur for- 
X țelor populare nemulțumite și răs- 

PAMFLET

X odaie, Ngo Dinh Diem țipă jal-
«nic, ca vulpea prinsă în
♦ capcană, după ajutor. Plo-
X ta americană patrulează în
X largul oceanului gata oricând
♦ să-j sară în sprijin. Dar aceste in- P. D. X
♦ •
— _______________________
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pozitive radiotehnice pentru măsu
rarea traiectoriei. La bordul sate
litului există un emițător pe unde 
scurte care funcționează pe frec
vența de 20,008 MHz.

Informațiile radiotclemetrice pri
mite de pe bordul satelitului ara
tă că toate sistemele de bord 
funcționează normal. La Centrul 
de coordonare și calcul sosesc in
formații telemetrice, precum și 
date cu privire la recepția sem
nalelor radio ale emițătorului 
„Maiak“.

La 28 mai, satelitul trece dea
supra orașelor Melbourne, Ottawa, 
Capetown, Perth, Chicago, Wa
shington, Pordland, Caracas, Rio 
de Janeiro. --- — *

ÎN ITALIA

războiului
O impresionantă demonstrație 

împotriva
ROMA 28 (Agerpres).
Conferința națională pentru de

zarmare și întâlnirea națională a 
tineretului pentru pace s-au înche
iat la 27 mai la Florența printr-o 
impresionantă demonstrație împotri
va războiului. împreună cu parti
cipantul la aceste două adunări re
prezentative ale poporului italian, 
la demonstrație au participat peste 
15.000 de florentini precum și 
delegații venite special din Mila
no, Roma, Torino, Bologna, Ge
nova, Reggio-Emilia, Verona și din 
multe alte orașe ale Italiei.

In capul coloanei se aflau con
ducători ai Uniunii italiene a pă • 
cii, membri ai Comitetului italian 
de pregătire a celui de-al VUI-lea 
Festival Mondial al Tineretului și 
Studenților, fruntași ai vieții .pu
blice, parlamentari. Primari din 10 
orașe au. venit cu steagurile Con
siliilor municipale. Demonstranții 
purtau mii de pancarte : „Pentru 
pace între popoare !“, „Afară din 
Italia cu bazele racheto-nucleare !“,

Situația economică din Argentina
BUENOS AIRES 28 (Agerpres).
Intr-un comentat transmis de a- 

genția U.R.I. în legătură cu situa
ția din Argentina, se spune că 
„muncitorii sînt tot mai indignați

buzunare :
tervenții „prietenești11 ale flotei a- X 
mericane au ajuns prea străvezii ‘ 
fi bat prea mult la ochi. Pentru • 
liniștirea opiniei publice e bine X 
ca... „Asia să lupte cu mâinile a X 
siaticilot". Așa se face că din ves- ♦ 
tita Cores de sud, în care clic.. » 
lui Pak Gijan Hi abia își trage î 
sufletul, i~a venit lui Ngo Dinh • 

Diem o generoasă «• 
propunere de-.. X 
ajutor. Pak Cijan X 
Hi va trimite în * 
Vietnamul de sud X 
..consilieri mi- X 

litari"-. Acești consilieri militar X 
tint însă mult prea mulți și poa - ♦ 

cu ei un echipament care dc t X 
șește cu mult atribuțiile unor sim- X 
pli sfătuitori : arme. a

Trimiși să moară in Vietnamul « 
de sud, soldații sud- coreeni nu-și X 
schimbă prea mult soarta. Acasă, X 
în Coreea de sud, ei erau sortiți ♦ 

asemenea, să piară pentru о X 
cauza străină. Destinată consuma- * 
iui intern sau exportului, carnea de X 
tun asiatică aduce venituri în bv,~ ♦ 
ZUnarele aceluiași bussinesman. X 

■„Să luptăm în Asia cu rrțîinile X 
asiaticilor'- - strigă cel mai mate ♦ 
„patriot asiatic"i unchiul Sam. «
umplînduși buzunarele cu dolari. X

Pregătiri în Birmania 
în vederea Congresului mondial 

pentru dezarmare și pace
RANGOON 28 (Agerpres). — 

TASS transmite :
In Birmania au loc pregătiri in 

vederea Congresului mondial pen
tru dezarmare generală și pace 
care va avea loc la Moscova. La 
Rangoon, Mandalay, Prome, Mem- 
je s-au desfășurat conferințe ale 
partizanilor păcii. La conferințe 
au participat reprezentanți din 22 
regiuni ale țării care au adoptat 
in unanimitate rezoluții aprobînd 
convocarea Congresului de la Mos
cova. In sprijinul Congresului 
Mondial pentru dezarmare gene
rală și pace care va avea loc la 
Moscova au făcut declarații Consi
liul birman pentru dezarmare, Co
mitetul birman pentru apărarea 
păcii și multe organizații de tine
ret, de femei, sindicale și ale ță
ranilor.

„Vrem să trăim, nu vrem să uci
dem și să fim uciși !“.

Participanții la miting au jurat 
să-și dedice toate forțele acestei 
lupte nobile.

------- -=©=-

Creva generală a muncitorilor 
agricoli din Italia

ROMA 28 — Corespondentul 
Agerpres transmite :

Luni dimineața a început 
greva generală a celor 2 milioane 
de muncitori agricoli din Italia. 
Greva a fost declarată în strînsă 
unitate de acțiune de organiza
țiile sindicale ale muncitorilor a- 
gricoli afiliate la Confederația 
Generală a Muncii, Confedera
ția Sindicatelor oamenilor muncii 
și Uniunea italiană a muncii. A- 
ceastă grevă generală marchează 
o nouă etapă în lupta proletaria
tului italian de la sate pentru în
făptuirea unei reforme agrare ge
nerale, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de viață ale muncitorilor 
agricoli.

de faptul că nu primesc salariile 
în mod regulat. De pildă, majo
ritatea celor 870.000 de salariați 
ai guvernului au căpătat salariile 
pe martie la sfirșitul lunii aprilie. 
In unele ministere, salariile nu au 
fost plătite de trei luni'h

După cum arată agenția ame
ricană, există 40.000 de șomeri 
numai în industria metalului. Mii 
de muncitori au fost conoediați în 
industria textilă, precum și în alte 
ramuri industriale.

Costul vieții a crescut cu 30 la 
sută de la 1 ianuarie și crește zil
nic in mod vertiginos, ca urmare 
ă devalorizării peso-ului și noii 
majorări cu 20 la sută a taxelor 
asupra importurilor.

Deficitul b’alanței comerciale 
externe a Argentinei este evaluat 
anul acesta la 400 milioane pesos, 
iar deficitul bugetar pe anul fis
cal care se încheie la 31 octom
brie, la 50 miliarde pesos.

-------  =. ■ ® o .... —..........

Acfiuni provocatoare ale poiifiei 
vest-berlineze

BERLIN 28 (Agerpres)
După cum anunță agenția 

ADN, în ultimul timp elementele 
mercenare din Berlinul occidental 
au pus lă cale o serie de explo
zii îndreptate împotriva unităților 
de pază a frontierei și a construc
țiilor de frontieră ale R.D.G. 
Poliția vest-berlineză a deschis, de 
asemenea, focul asupra grăniceri 
lor R.D.G, Un grănicer a fost 
ucis iar altul a fost grav rănit. 
In legătură cu aceste incidente

Lupta grevistă din Șpania 
continuă

MADRID 28 (Agerpres).
Oamenii muncii spanioli conti

nuă mișcarea grevistă cu toate că 
autoritățile franchiste își intensifi
că acțiunile represive împotriva 
lor. După cum relatează agenția 
United Press International, în ciuda 
faptului că Franco a făcut unele 
promisiuni privind majorarea sala
riilor, cu condiția ca muncitorii să 
reia lucrul, în toate orașele și pro
vinciile spaniole, în special provin
ciile Asturia, Biscaya, Leon, ora
șele Bilbao, Barcelona, San Sebas
tian, Madrid, etc., grevele conti
nuă cu aceeași intensitate.

Greviștii au făcut din nou cu
noscut că nu vor relua lucrul dacă 
nu le vor fi satisfăcute revendică
rile. In legătură cu promisiunea lui 
Franco referitoare la majorarea 
salarilor, relatează aceeași agenție, 
reprezentanții greviștilor au arătat 
că o asemenea majorare va fi fă
cută tot pe spinarea muncitorilor, 
deoarece autoritățile franchiste au 
în vedere o nouă sporire cu circa 30 
la sută a prețurilor la principalele 
produse industriale și alimentare. 
De asemenea, țara este amenințată 
de o serioasă inflație care încă 
de la începutul lunii februarie și-a 
făcut apariția în Spania.

După cum relatează corespon
dentul din Madrid al agenției Fran
ce Presse, la Bilbao, Barcelona, 
Madrid și în alte orașe spaniole 
populația a început duminică o 
largă acțiune de boicotare a pre
sei, radioului; cinematografului, și 
a tuturor mijloacelor de propagan-
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Numărul atentatelor săvîrșite 
de O.A.S. în Algeria este în creștere

ALGER 28 (Agerpres).
In prezent, cînd pînă la referen

dumul în problema autodetermi
nării poporului algerian a mai ră
mas aproximativ o lună, problema 
securității și nimicirii bandelor 
fasciste ale O.A.S. la Alger și 
Oran continuă să constituie un pri
lej de serioasă neliniște în rîndul 
poporului algerian. Indulgența fă
țișă manifestată de autoritățile fran
ceze față de căpeteniile fasciste 
ale O.A.S. a fost interpretată de ul- 
tracolonialiști drept o încurajare. 
De fapt acesta se poate observa 
și din faptul că în ultimele trei zile 
numărul atentatelor O.A.S. a cres
cut din nou iar numărul victime
lor din rîndul populației musul
mane a revenit la cifrele dinaintea 
încetării focului.

In cursul zilelor de 26 și 27 
mai la Alger și Oran au fost dis
truse peste 25 de școli și instituții 
unde se presupune că vor fi insta
late centrele de vot în timpul re
ferendumului.

Paralel cu activitatea teroristă 
continuă atacurile directe împotri
va populației musulmane. In ulti
mele 48 de ore la Alger și Oran, 
precum și în celelalte orașe alge
riene, au fost ucise peste 60 de 
persoane și rănite alte 40. Agenția 
France Presse relevă de asemenea 
că la 27 mai a fost descoperită în 
apropierea orașului Constantine, o 
groapă comună în care se aflau 
numeroși algerieni asasinați de 
O.A.S.

Ca și la Alger situația din Oran

Ministerul Afacerilor Externe al 
R.D.G. a adresat comandanților 
trupelor de ocupație ale puterilor 
occidentale în Berlinul occidental 
scrisori de protest. K. Maron, mi
nistrul de Interne al R.D.G., a 
adresat, de asemenea, o scrisoare 
de protest lui Brandt, primarul 
Berlinului occidental. Atacurile 
poliției vest-berlineze au stîrnit 
indignarea populației din R.D.G. 
și a elementelor democratice din 
R.F.G. și Berlinul occidental. 

dă ale regimului franchist, pentn 
a-și manifesta profunda nemulțu 
mire in legătură cu faptul că am 
toritățile spaniole refuză să satis 
facă revendicările oamenilor mum 
cii și că și-au intensificat amenin
țările și arestările.

In urma acestui boicot, o mari 
parte din tirajul ziarelor franchis
te a rămas sîmbătă și duminică, ne 
vîndută.

De asemenea, în orașele și pro
vinciile spaniole continuă să cir
cule manifeste care cheamă p< 
muncitori să nu înceteze greva pînă 
cînd revendicările lor nu vor fi 
în întregime satisfăcute.
------ -=©=-

Demonstrații în Germania 
occidentală în sprijinul 

luptei greviștilor spanioli
BONN 28 (Agerpres).
In orașele Germaniei occiden

tale continuă demonstrațiile mun
citorilor și studenților de națio
nalitate spaniolă, în semn de soli
daritate cu oamenii muncii gre
viști din Spania. In seara zilei de 
27 mai, peste 1.000 de muncitori 
spanioli care se află în Saxonia 
inferioară au parcurs străzile ora
șului Hanovra, purtînd pancarte 
cu lozinci în limbile spaniolă și 
germană în sprijinul revendicărilor 
juste ale fraților lor din Spania.

Cîteva sute de muncitori și stu- 
denți spanioli au participat la de
monstrația de solidaritate care a 
avut loc la Bonn. * 

a devenit în ultimele zile din nou 
încordată. In cursul nopții de sîm
bătă și duminică bandele O.A.S, 
au reluat atacurile cu mortîere a- 
supra cartierelor locuite de alge
rieni.

PROGRAM DE RADIO
30 mai

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,45 Muzică instrumentală, 8,C0 
Muzică, 9,30 Muzică populară! ro,- 
mînească, 10,08 Teatru la micro
fon : „Justina". Adaptare radiofo
nică după piesa scriitoarei finlan
deze Hella Vuolijoki, 12,00 Mu
zică de estradă, 13,10 Muzică u- 
șoară, 14,00 Muzică populară ro- 
mînească, 15,05 Potpuriuri, 16,15 
Vorbește Moscova, 17,15 Cîntă co
rul de copii al clubului Sindicatu
lui Invățămînt din București, 18,00 
Cîntece și jocuri populare romî- 
nești și ale minorităților naționale;
18.40 Muzică romînească de estraJ 
dă, 19,00 Scriitori la microfon,’;
21.40 „Viața nouă a satu- 
lui“, program de cîntece și jocuri 
populare romînești, 22,30 Canțo
nete interpretate de mari cîntăreți. 
PROGRAMUL II. 12,15 Muzică 
ușoară de compozitori romini, 13,15 
Radioreportaj, 14,03 „înflorește 
patria mea“ — program de cîntece 
și jocuri, 16,30 Dansuri 
din operete, 17,0© Din folclorul 
popoarelor, 18,05 Lucrări de com
pozitori romîni, 19,00 Studenți in- 
terpreți la microfon, 20,10 Muzică 
de estradă, 21,15 Cîntă orchestra 
de muzică populară „Doina Ol
teniei", a Filarmonicii de Stat din 
Craiova, 21,35 Interpreți de mu
zică ușoară (reluare), 22,30 Prelu
crări de folclor.
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CINEMATOGRAFE
30 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Bătălie în marș (seria I și II) ; 
Al. Sahia : Expresul de seară ; 
PETRILA : Clinele din mlaștină ț 
LONEA : Sosește circul ; LIVE- 
ZENI : Steaua tăcerii ; ISCRONf- 
Circul ; ANINOASA : Drumul 
spre înalta societate ; URI CÂNI : 
Trecerea interzisă.
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