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Organ al Comitetului orășenesc Р.МЛ. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Proletari din toate țările, uniti-vă 1

Pentru intensificarea și îmbunătățirea 
organizării întrecerii socialiste

Schimb de experiență între activiștii de sindicat 
noastră —
lui orășenesc de partid, Petro
șani, Momeu Samoilă', preșe
dintele Consiliului local al 
sindicatelor, Szuder Wiliam, 
directorul general al C.C.V.J. 

Consfătuirea a dezbătut mă 
șurile ce trebuie luate pentru 
Intensificarea și îmbunătăți
rea organizării întrecerii so
cialiste. In acest scop au fost 
prezentate aspecte din expe 
riența acumulată de unele co
mitete de sindicat de la ex
ploatările miniere din Valea 
Jiului In privința desfășurării 
întrecerii socialiste 
Directivelor C.C.

Participanții 
consfătuirii au 
intervențiile lor
referatului principal prezentat 
de Consiliul local al sindicate
lor Petroșani necesitatea ur
măririi mai atente a îndepli
nirii angajamentelor, a sim
plificării formelor de evidență 
a realizărilor obținute.

din regiunea
Din inițiativa Consiliului re

gional al sindicatelor Hune
doara-Deva, ieri a avut loc 

..la Petroșani o consfătuire la 
' nivel regional eu tema „îm

bunătățirea continuă a orga - 
nizării întrecerii socialiste la 
exploatările miniere". La lu
crările consfătuirii au parti
cipat activiști de sindicat și 
brigadieri fruntași din exploa
tările Văii Jiului precum și de 
la Brad, Alba Iulia, Deva, Hu
nedoara, Ilia, șefi de exploa
tări miniere și șefi de servicii 
Organizarea muncii, precum și 
invitați din partea unor între
prinderi din Valea Jiului. Au 
luat parte, de asemenea, to
varășii Paraschiv Ion, activist 
i, C.C.S., Muscă Petru, secre
tarul C.C. al Uniunii sindica
telor muncitorești din indus 
tria minieră, Bălan Vichente, 
președintele Consiliului regio
nal al sindicatelor, Ghioancă 
Victor, secretar al Comitetu-

Brigada condusă de minerul 
Iancu Victor aduce o contrî 
buție însemnată la realizările 
sectorului IV de la mina A- 
nînoasa. Lună de lună mine 
rii acestei brigăzi depășesc 
planul cu zeci și sute de tone 
de cărbune și obțin economii 
de material. Minerul Iancu 
Victor cu ortacii săi acordă 
mare atenție recuperării lem
nului cînd fac prăbușirea a- 
batajului, precum și economi
sirii explozivului printr-o pla
sare judicioasă a găurilor de 
pușcare. IN CLIȘEU : Minerii 
dinir-un schimb /al brigăzii 
tov. Iancu Victor pregătiți să 
intre în șut.
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Recent,- comite- ———
tul de parțid din MIHAI GORBOI
cadrul Intreprin- iecretarui Comitetului de partid 
der forestiere Pe- , „ „ ,
troșani a analizat I F- ~ Petro^1
într-o ședință a sa 
activitatea desfășurată de organiza
țiile de partid din sectoarele fo
restiere în domeniul muncii de în
tărire a rîndurilor lor prin primi
rea de noi membri și candidați 
clc partid. -

In ședință s-a scos în evidență 
că în perioada ce a trecut de la 
constituirea comitetului de partid 
pe I. F. Petroșani — 15 mai 
1960 - 15 mai 1962 — organi
zația de partid a întreprinder 
noastre a obținut succese de sea
mă pe calea întăririi rîndurilor 
sale. In această perioadă, cele 7 
organizații de bază din cadrul 
I.F. Petroșani au primit un număr 
de 34 candidați și 24 membri de 
partid. Prin lărgirea rîndurilor lor, 
organizațiile de bază au reușii 
să-și întărească și mai mult rolul 
conducător în activitatea economi
că a sectoarelor, să mobilizeze 
masa de muncitori, ingineri și teh 
nicieni la îndeplinirea 
de plan.

Comuniștii 
derii noastre 
ță în fruntea 
ni rea și depășirea sarcinilor econo
mice. Urmînd exemplul lor mobi
lizator. lucrătorii forestieri au ob
ținut succese de seamă, în crește
rea producției, a productivității 
muncii și reducerea prețului de 
cost. In anul 1961 planul pro
ducției globale și planul produc
ției marfă au fost îndeplinite în 
proporție de 102,22 și, respectiv, 
101,45 la sută. In prezent colec
tivul întreprinderii noastre desfă- ■ 
șcară o muncă intensă pentru li 
chid area cămînerilor în urmă cu 
realizarea sarcinilor de plan cau
zate de calamitățile din timpul 
i.ernii. Cu siguranță că și în acest 
an colectivele sectoarelor forestie- 

sub conducerea organizațiilor
I ■ : 1

sarcinilor

din cadrul 
au fost în 
luptei pentru îndepli-

întreprln- 
permânen-

de partid, vor - 
reuși să învingă 
greutățile și să 
obțină noi suc
cese în îndeplini
rea sarcinilor pu

se de partid în fața economiei 
forestiere. Pe lângă rezultatele ob
ținute, în munca de conducere a 
activității economice de către or
ganizațiile noastre de partid se 
mai manifestă încă neajunsuri. Li
nele organizații de bază, cum sînt 
cele din cadrul sectoarelor Roșia, 
Lupeni și Cîmpu lui Neag, dato
rită efectivului lor mic nu pot să 
asigure ca la fiecare loc de mun
că să lucreze membri și candidați 
de partid.

Faptele au dovedit că in sectoa
rele unde activează organizații de 
bază puternice, atît în îndeplinirea 
sarcinilor economice cît și în ac
tivitatea cultural-cducativă, se ob
țin rezultate dintre cele mai bune. 
De exemplu, în sectorul mixt Lo- 
nea există o organizație de bază 
care numără peste 50 membri și 
candidați de partid. Comuniștii lu
crează la diferite locuri de mun
că ale exploatării, la transportul 
materialelor, la gatere unde des
fășoară o muncă politică susți
nută pe baza sarcinilor concrete 
ce li s-au încredințat de către or
ganizația de baza. Eficacitatea 
activităț i membrilor și candidați-' 
lor d< partid este oglindită de 
realizările obținute de colectivul' 
acestui sector în îndeplinirea sar
cinilor de plan. De la începutul 
anului muncitorii forestieri din 
sectorul mixt Lonea au depășit sar. 
cinile de plan la majoritatea și 
cele mai importante sortimente, ca 
de pildă, la bușteni gater răși- 
noase cu 559 m.c., lemn de mină 

59 m.c., bile manele rășinoase 
281 m.c., lobde industriale cu. 
m.c., lemn de foc esență moale 
1397 m. st., cherestea râșinoa- 
910 m.c., cherestea fag cu 985

0

în lumina
P.M.R.

lucrările
al 
la 
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pe marginea
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Fruntași în muncă și în economii
In prezent o parte din munci

torii sectorului I.L.L. Lupeni exe
cută lucrări de reparații și între
ținere a locuințelor din cartierul 
Ștefan. Organizîndu-și bine mun
ca, echipele de zidari, zugravi și 
dulgheri tare lucrează în acest 
cartier realizează importante de
pășiri de normă și economii. Ast
fel, în ultimele două luni, ei au

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

tencuit 600 metri pătrați de fa
țade cu nisip recuperat din demo
lări, au recondiționat numeroase 
cercevele de geamuri și tocuri de 
uși și au redus consumul de lemn 
de construcție cu 3 la sută.

La obținerea acestor rezultate 
tovarășii Sibișan Ioan, Ivanov Mi
hai, Iordan Alexandru, Ciungan 
Iuliu și Muntean Eugen au adus 
cea mai valoroasă contribuție.

Inovatorii de la mina Petrila 
obțin noi succese

V

Inovatorii de la 
mina Petrila, aduc o 
contribuție însemna
tă la 
tehnicii 
ducție.

De 
anului I 
zent, 
tehnic 
fost înregistrate 
propuneri de inova
ții din care 22 au și 
fost aplicate, iar alte 
10 șe află în curs de 
experimentare.

In urma aplicării 
acestor noi inovații

introducerea 
noi în pro-

la începutul 
și pînă în pre
ia cabinetul 

al minei au 
40

s-au obținut econo
mii post calculate în 
valoare de 290.462 
lei.

Cea mai valoroasă 
inovație aplicată se 
intitulează : „Nouă
metodă de pregătire 
și exploatare a zonei 
de inflexiune din 
stratul 5, blocul 1“ 
și aparține șefului 
sectorului I, tovară 
șui ; Simota Dumi
tru.

Prin aplicarea a - 
cestei inovații valoJ

nu- 
ne-

se reduce 
de posturi 

pentru rear- 
galeriilor și se 
cheltuielile de 

eliminîn- 
fî- 

ȘÎ 
a-

roase 
mărul 
cesare 
marea 
reduc
întreținere, 
du -se ramblearea 
șiilcr exploatate 

: crește viteza de 
vansare.

In urma aplicării 
acestei inovații s-au 
obținut economii 
postcalculate în va- 
loare de 174.000 
lei.

C. BADUȚA 
corespondent

Elevii ucenici care fac practică in secțiile U.R.U.M.P. sînt 
îndrumați cu multă căldură de către muncitorii uzinei. Explica
țiile, îndrumările muncitorilor cu experiență, constituie un a- 
jutor prețios pentru ei în ridi carea calificării profesionale.

Fotoreporterul nostru l-a surprins pe comunistul Kovacs 
Ioan, muncitor în secția mecanică de la U.R.U.M.P. dînd în
drumări ucenicului Colda Aurel.
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Zi de muncă patriotică
In orașul Lupeni, acțiu

nea de înfrumusețare, în
cepută în primele zile ale 
primăverii, continuă cu suc
ces.

In cartierele vechi și noi 
ale orașului, la mină și la 
Viscoza, la preparație, peste 
tot, harnicii gospodari ai Lu- 
peniului — deputății, grupe
le de partid, comitetele de 
blocuri și membrele comi
siilor de femei — au mobi
lizat sute de cetățeni la ac
țiunea de înfrumusețare a 
orașului.

Ziua 
iunie, 
pentru 
de muncă patriotică. ■

de duminică, 3 
a fost declarată, 

întregul oraș, zi

Viscozlștii au amenajat 
un nou parc

Duminică dimineața, cînd 
sirenele sunau 'de ora 6, în

curtea .Viscozei Lupeni erau 
adunați mai bine de 100 de 
bărbați și femei, întregul 
personal tehnico-administra- 
tiv, în frunte cu deputatul 
Pușcariu Emilian, directorul 
întreprinderii.

Obiectivul a fost stabilit: 
amenajarea unui nou parc 
în incinta întreprinderii pe 
o suprafață de 2000 m.p.

După 5 ore de muncă, tot 
terenul destinat pentru parc 
era curățat 'de pietre și bă
lării, nivelat și gata pregă
tit cu ronduri și peluze pen
tru sădirea florilor.

Noi amenajări la mină
Conducerea minei Lupeni 

și-la propus să facă prin 
muncă patriotică o serie de 
amenajări menite să schim
be Înfățișarea actuală a ml-, 
nei, transformînd curtea mi-

cu 
cu 
41 
cu 
se 
m.c., iar productivitatea muncii a 
atins un indice de 0,915 m.c. 
om'zi la activitatea de exploatate.

In celelalte sectoare forestiere: 
ale întreprinderii noastre care 
deși au o rază de activitate de zeci 
de Kilometri și a căror efective 
variază între 150 -300 muncitorii 
organizați în brigăzi în mai multe/ 
parchete izolate unul de altul, or
ganizațiile de bâză numără încă un 
nurfi'âr redus' de membri și candi
dați de partid, fapt ce se reflectă 
și în activitatea economică nesa
tisfăcătoare a acestor sectoare.

Ținînd cont de aceste neajunsuri 
și de specificul întreprinderii noas
tre se 
partid de la exploatările forestiere 
să-și 
munca . _
să aibă repartizați la fiecare loc 
de muncă membri și candidați7 de 
partid și să asigure creșterea ro
lului lor conducător în activitatea 
economică.

Hotărîrea plenarei C.C. al 
P.M.R. din 23—25 aprilie a.c. tra-j 
sează organizațiilor de partid din. 
sectoarele forestiere sarcina să_și 
îmbunătățească munca în direcția

impune ca organizațiile de

îmbunătățească substanțial 
de primire în partid încît

(Continuare in pag. 3-a)

la
nei într-o frumoasă grădină 
cu flori.

In acest scop, duminică 
a continuat acțiunea pornită 
cu zile in urmă în vederea 
amenajării de spații verzi, 
ronduri de flori, și alte a- 
menajări la clădirea birou
rilor minei.

In fața puțului Ștefan, pe 
o porțiune de 250 m.p„ a 
început amenajarea unul 
parc denumit „Parcul de o- 
dihnă“. Alte grupuri de 
participant! la munca pa
triotică ajutau lk zugrăvirea 
coridoarelor, la vopsirea u- 
șilor și ferestrelor de la bi
rouri, la repararea asfal
tului.

Printre participanții 
munca patriotică se aflau 
Haidu loan, Rădulescu Va-

Д. MICA
(Continuare în pag. 3-a)
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2 STEAGUL ROȘU

FOTBAL

O victorie care dă speranțe

HANDBALtN 1

S. S. E. Petroșani învingătoare
ia limită

După dușul rece de la Ploiești, 
inimoșii suporteri ai Jiului au aș
teptat cu legitimă emoție întilni- 
rea de fotbal a echipei lor favori
te cu aceea a studenților timișo
reni. De astădată însă, dușul rece 
ba oferit natura. O ploaie mărun
tă și rece a căzut de-a lungul în
tregului meci- Aceasta însă nu i-a 
împiedicat pe iubitorii fotbalului 
din Valea Jiului să vină în număr 
mare la stadion. Și nu au avut 
ce regreta- Au văzut goluri mul
te, și spre marea lor satisfacție 
numai în poarta adversă, ceea ce 
a făcut ca Jiul să-și mai îndrepte 
ceva golaverajul după meciul de 
la Ploiești.

încă din primul minut de joc. 
Jiul pornește vijelios la atac, în
cheind acțiunea cu un șut la poar
tă. După alte două minute Cior ■ 
noavâ face o incursiune pe extre
mă, centrează dar Pavlovici e prins 
de arbitru în poziție de ofsaid. 
Un minut mai tîrziu. Pavlovici 
trage un șut puternic. Portarul ti
mișorean prinde, scăpă dar plon
jează din nou.

Prima acțiune la poartă a oaspe
ților a avut loc abia în minutul 
5, dar Gram, atent lămurește si
tuația. Apoi gazdele pun din nou 
stăpînire pe joc, atacînd continuu 
poarta timișorenilor. Golul care 
plutea în aer, cade în minutul 12. 
Dumittiu face o incursiune, cen
trează și Gabor înscrie. E Г 0

Campionatul mondial
Pînă în prezent, echipele par

ticipante la cel de-al 7-lea cam
pionat mondial de fotbal, au jucat 
fiecare cîte două jocuri în grupele 
din care fac parte. înaintea ui- 
dinului meci pe grupe, doar 
U.R.S,S.j R.P.U. și Chile au acu
mulat numărul de puncte nece
sar pentru a continua lupta pen
tru locurile fruntașe. Redăm mai 
jos rezultatele întîlnirilor ce au 
avut loc pînă acum și clasamentul 
pe grupe.

GRUPA I 

<
<
<

U.R.S.S.—R.P-F. Iugoslavia 2-0
U.R.S.S—Columbia 4-4
Iugoslavia—Uruguay 3-1
Uruguay—Columbia 3-1
1. U.R.S.S. 2 1 I 0 64 3
2. R.P.F.I. 21013-3 2
3. Uruguay 2 10 14-4 2
4. Columbia 2 0 115-7 1

GRUPA Il-a

Chile—Italia 2-0
R.F.G.—Italia 0-0
R.F.G.—Elveția 2-1
Chile—Elveția 3-1
1. Chile 2 2 0 0 5-1 4
2. R.F.G. 21102-1 3
3. Italia 20110-2 1
4. Elveția 2 0 0 2 1-5 0

GRUPA III-a
R.S. Cehoslovacia—Brazilia 0-0
Brazilia—Mexic 2-0
R.S. Cehoslovacia—Spania 1-0
Spania—Mexic 1-0
1. Brazilia 2 110 3-0 3
2. R.S.C. 21101-0 3
3. Spania 2 10 11-1 2
4. Mexic 20020-2 0

GRUPA iV-a
R.P.U.—Anglia 2-1
R.P.U.—Bulgaria 6-1
Anglia—Argentina 3-1
Argentina—Bulgaria 1-0
1. R.P.U. 2 2 0 0 8-2 4
2. Anglia 21014-2 2
3. Argentina 21012-3 2
4.R.P. Bulgaria 2 0 0 2 1-7 0

î

pentru Jiul. Gazdele atacă în con
tinuare dar nu reușesc să majo
reze scorul. In această parte a in- 
tîlnirii, oaspeții trăiesc doar prin 
contraatacuri ce se irosesc cu 're
gularitate ia marginea careului de 
16 metri. Spre sfîrșitul reprizei, ei 
inițiază citeva atacuti mai peri
culoase reușind să obțină în mi
nutele 33 și 40, două lovituri de 
colț, rămase fără rezultat.

Repriza a doua începe tot în 
nota de dominare a Jiului, care 
pare hotărît să-și îmbunătățească 
golaverajul. Nici nu trecuseră cinci 
minute de joc din repriza a doua 
și la o lovitură de colț, același 
Gabor majorează scorul la 2—0. 
Minutul 60 aduce al treilea gol 
al gazdelor. Deși conduși, timișo
renii practică un joc deschis, însă 
atacanții abuzează prea mult de 
driblinguri, ușurînd astfel apărarea 
gazdelor. Al patrulea și ultimul 
gol al întîlhirii este marcat în mi
nutul 81. Ciornoavă face o incur
siune pe extremă, trage la poartă, 
iar mingea respinsă de portar este 
introdusă în gol de același Gabor.

O--------------
CAMPIONATUL REGIONAL

Minerul Aninoasa a obținut 
două puncte prețioase

Intîlnirea de fotbal din cadrul 
campionatului regional dintre Jiul 
II Petrila și Minerul Aninoasa a 
fost așteptată cu legitim interes de 
suporterii ambelor echipe ți in 
special de cei aninoseni. In caz 
de victorie, Minerul Aninoasa ar 
fi putut, cu mai mulți sorți de iz- 
bîndă, să continuie cursa de ur
mărire a liderului. In schimb, un 
eșec, iar fi scos definitiv din lupta 
pentru primul loc. Cum pentru ei,

CLASA
1. Metalurgistul Cugir 23 14 4 5 52:21 32
2. Minerul Deva 24 14 3 7 44:22 31
3. Minerul Aninoasa 23 14 2 7 47:24 30
4. Minerul Vulcan 23 13 4 6 54:33 30
5. Parîngul Lonea 24 12 4 8 46:32 28
6. Dinamo Barza 23 12 3 8 47:30 27
7. Sebeșul Sebeș 24 12 3 9 57:46 27
8. Jiul II Petrila 24 9 6 9 43:43 24
9. Victoria Călan 24 9 4 11 34:33 22

10. C.F.R. Simeria 24 6 6 12 34:57 18
11. Dada Orățtie 22 7 2 13 21:44 16
12. G.F.R. Teiuș 24 5 5 14 26:74 15
13. Auto Alba Iulia 23 4 6 13 27:43 14
14. Minerul Ghelar 23 5 4 14 32:62

!МвШМ№*
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Campionatul de atletism al R. P. R
100 m. băieți cat. I: I. Gra- 

diu Dan — Știința Petroșani; 
IÎ. Niculescu Mircea — $c. me
die Petroșani; III. Banta Ion
— Șc. Profesională Lupeni;
100 m. fete cat. I-a: I. Manea 
Elena — Minerul Vulcan; n. 
Luca Anastasia — Minerul Vul
can ; ПІ. Sborovski Olga — 
Minerul Lupeni; 80 m. b. cat. 
Il-a j I. HlOpețchi Constan - 
tin — Șc. Profesională Petro
șani ; II. Fazakaș Levente — 
Minerul Vulcan ; III. Roman 
loan — Șc. M. Petroșani; 
00 m. f. cat. Il-a : Mark Ma
ria — Urlcani; II. Hristea E- 
lena — Minerul Vulcan; ni. 
Pop Clara — Petroșani; 800
m. b. cat. I-a: i. Gradiu Dan
— Știința Petroșani; n. Ni- 
cuiescu M. — Șc. m. Petroșani; 
III. Costfta loan — Șc. prof. 
Lupeni; 200 m. f. cat. I-ă ; I. 
Hristea Marla — Minerul Vul
can ; îl. Luca Anastasia — 
Minerul Vulcan; Ш. Pop ilea
na — Petroșani; 800 m. f. cat. 
Il-a: I. Bogotaj Maria — Mi-, 
netul vulcan; II. Mark Maria
— Uricanl; ni, Pardos Ro- 
dlca —Vulcan; 400 m. b. cat. 
I-a : Z, Kelemen I. — Șc. m. 
Рп.+го®я.пі ■ т Pnțtaru Vasils

Victoria la scor dă speranțe e- 
chipei și suporterilor. Totul depin
de însă de meciurile viitoare. In 
cazul că echipa va cîștiga cele trei 
întîlnirî pe care le mai are de ju
cat, s-au măcar un med egal la 
Bacău, are șanse de a evita retro
gradarea. Dintenia și voința cu 
care a luptat duminică ne face 
să sperăm.

In fața arbitrului L. Mihăilescu, 
din București, cate a avut de con
dus un meci ușor, intr-o notă de 
deplină sportivitate, s-au aliniat 
formațiile JIUL: Gram, Romoșan, 
Tîlvescu, CAZAN, FARCAȘ, Cri- 
șan, Pavlovici, Ciurdărescu, DU- 
MITRIU, GABOR, Ciornoavă -• 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA : Gavrilo- 
vici, Jenei, PETESCU, Răcelescu, 
Botescu, TĂNASE, Mureșan, La- 
zăr, Șețu, Leteter, MÎȚARU.

☆

La tineret, după un joc în care 
a avut majoritatea timpului iniția
tiva, Jiul a învins cu scorul de 
5—1.

D. CRIȘAN

miza era deosebit de mare, au ju
cat în consecință. Adică prudent 
în apărare și cu contraatacuri ra
pide care au surprins deseori des
coperită apărarea gazdelor. Sfîrși
tul întilnirii a consființit prețioasa 
victorie a aninosenilor. Deți în
vinși, jucătorii de la Jiul II s-au 
dovedit egali partenerilor lor- Ine
ficacitatea liniei de atac i-a pri
vat însă de un meci egal s-au 
poate chiar de victorie.

M E N T U L

— Șc. prof. Lupeni; ПІ. Tă- 
năsescu I. — Șc. medie Petro
șani ; 400 m. f. cat. I-a I. Lu- 
goja Ana — Șc. m. Petroșani; 
II. Sborovschl Olga — Mine
rul Lupeni; 500 m. b. cat. II:
l. Nagy Carol — Șc. m. Lo- 
nea; П. Hlopețchi Constantin
— Șc. prof. Petroșani; In. 
Dobroiu Gheorgne — Șc. prof. 
Lupeni; 800 m. b. cat I-a : I. 
CoSma Francisc — Șc. m. Pe
troșani ; П. Oolțan loan —* 
Șc. prof. Lupeni; Ш. Hristea 
loan — Minerul Vulcan ; 1500
m. b. cat I-a : I. Pula Mihai
— Șc. prof. Lupeni; li. Reis 
Petru — Șc. m. Petroșani; in. 
Olocoiu Romulus — Șc. prof. 
Lupeni; 3000 m. b. cat. I-a : 
I. Olocoiu Romulus — Șc. prof. 
Lupeni; II Dragomir Constan
tin — Șc. prof. Lupeni.

Greutate b. cat. I-a I. Grum- 
berg Gustav — Șc. prof. Lu
peni ; ÎI. Negru Ioan — Șc. 
prof. Lupeni; III. Bozianu 
loan — Șc. m. Petroșani: 
greutate fete cat. I-a : I. Ma - 
nea Elena — Minerul Vulcan
— II. Fazakaș Marla — Petro
șani ; Greutate b. cat. Il-a : 
I, Popescu Lucian — Șc. m. 
Petroșani; II. Fazakaș Leven-

In cadrul turneului de primăva
ră, duminică, s-au întîlnit echipele 
S.S.E. Petroșani și Știință Timișoa
ra, contînd pentru returul ațestei 
competiții. Jocul așteptat cu mult 
interes de simpatizanțiî localnicelor, 

■ a avut de suferit din cauza tere
nului desfundat și din cauza ploii 
care a căzut tot timpul meciului.

După cum a început jocul, se 
părea că timișorencele vot cîștiga 
întîlnirea, mai ales că în minutul 
10 conduceau cu 2-0, prin punc
tele înscrise de Bain și Gheorghîță. 
In continuare localnicele joacă in 
același ritm lent și cu acțiuni con- 
fuze în atac. Pînă la sfîrșitul re
prizei, jocul este egal, ambele echi
pe ratînd citeva ocazii favorabile.

La reluare meciul are același 
aspect ca și în prima repriză. Titni- 
șorcnccle, cu un plus de voință, 
reușesc să majoreze scorul prin 
aceeași Gheorghiță în minutul 41. 
Cînd nimeni nu se mâi aștepta, 
a reînceput „revirimentul" echipei 
locale. Era minutul 42 cînd eleve
le au înscris prin Rădulescu. In con
tinuare gazdele încep să joace din ce 
în ce mai bine. Cu două minute 
înainte de sfîrșitul meciului, la 
un contraatac bine realizat, Ne
meș reduce scorul la 3-2. In ulti
mul minut de joc, o intercepție a 
lui Eisler, un pas precis la Vîr- 
lan și... 3-3. Cînd mai erau 30 
secunde timișorencele, cu toate că 
aveau mingea, se grăbesc și trag 
afară. In ultimele 15 secunde, 
cînd localnicele erau în atac, Ris- 
let găsește un culoar în apărarea 
adversă și înscrie sus la colț sta
bilind scorul final al partidei 
4-3 pentru S.S.E.

Vlstoza Lupeni (fete) 
îi Slărajal» htrofagi (kăieii) 
[amniiaie leglaiate la mize

Pe arena Stăruinței din Petro
șani s-au întrecut cele mai bune 
echipe de popice din regiunea Hu
nedoara pentru a desemna pe cam
pionii regionali. După 3 zile de 
întreceri, trofeele puse în joc au 
fost câștigate de Stăruința Petro
șani băieți și Viscoza Lupeni la 
fete.

întrecerea dintre cele două echi
pe feminine a dat cîștig de cau
ză celei din Lupeni care a cîștigat 
fană emoții întrecerea, calificîn- 
du-se mai departe. La băieți, deși 
la start s-au prezentat șapte echi
pe, întrecerea pentru primul loc 
s*a dat între Stăruința Petroșani 
și Ardeleana Alba Iulia, celelalte 
echipe prezentîndu-se foarte slab 
pregătite.

Mai bine pregătiți din punct de 
vedere tehnic, jucătorii din Pe
troșani au cîștigat întrecerea.

faza orășenească 
te — Minerul Vulcan; Ш. So- 
caciu Dragoș — Șc. prof. Pe 
IfOșani; lungime b. cat. I-a :
I. Gradiu Dan — Știința Pe
troșani ; Й. Costea loan — 
Șc. prof. Lupeni; Ш. Krausz 
Ladislau — Șc. m. Petroșani; 
lungime b. cat. Il-a : I. Vîj- 
dea Sorin — Șc. m. Petroșani;
II. Oprișoiu Cornel — Șc. m. 
Petroșani; Ш. Popescu Lu
cian — Șc. rti. Petroșani; hm ■ 
gime f. cat. I-a : I. Hristea E- 
lena — Minerul Vulcan; II. 
Marinescu Elena — Minerul 
Vulcan; iii Hristea Maria — 
Minerul Vulcan; înălțime b. 
cat. I-a: I. Gradiu Dan — 
— știința Petroșani; ii. Ke
lemen Tiberiu — Șc. prof. Pe
troșani ; III. Nițu Vaslle -ч 
Șc. prof. Lupeni; înălțime b. 
cat. П-a: I. Popescu Lucian— 
Șc. m. Petroșani; II. Oprișan 
Cornel — Șc. m. Petroșani;
III. Botez Mircea — Șc. medie 
Petroșani; Triplusalt b. cat. 
I-a : I. Vijdea Sorin — Șc. m. 
Petroșani; II. Slamen Ladis
lau — M. Lupeni; HI. Popes
cu Lucian Petroșani.

ANGHER ANDREI 
președintele comisiei orășe

nești de atletism

Pentru această victorie merită 
toate laudele întreaga echipă mai 
ales pentru jocul practicat în ulti
mele 8 minute. Nu trebuie trecut 
cu vederea nici faptul că timp 
de 40 minute, elevele au jucat ca 
niște începătoare nereușind să rea 
liseze nici un âtac mai legat.

S-au remarcat : Eisler, Chețc, 
Vîtlan, Nemeș (S.S.E. Petroșani) 
și Anca Lucreția, Gheorghiță, Bain 
(Știința Timișoara).

CORNEL TAUTU

---- —
DIN ȚARĂ

Turneul final al campione- 
tului republican da handbal J 
în 7 s-a Încheiat cu succesul 
echipei Dinamo București care 
cîștigă pentru a patra oară 
consecutiv titlul de campioană 
a țării, in ultimul meci Dina- 
moviștii au învins echipa Stea
ua cu 21—8.

☆

Competiția de rugbi organi
zată de Federația de speciali
tate a fost ciștigată de echipa 
Grlvlța Roșie care a învins în 
ultima etapă pe Metalul cu 
6—0.

* 4®.
T

Cu ocazia întrecerilor dg na- 
tațle din cadrul etapei 1 a 
campionatelor republicane Cris
tina Balaban și Zoe Reznin- 
cenco au stabilit 3 recorduri 
republicane, in proba de 400 
m. mixt individual, Balaban 
a realizat timpul de 6‘10" 1/10.- 
Aceeași înotătoare a parcurs 
distanța de 200 m. mixt indi
vidual In timpul de 2‘55“ 6/10. 
Tînăra Reznincenco a cîștigat 
proba de 100 m. bras in’ Г25' 
2/10. timp ce reprezintă un 
nou record de junioare cate 
goria a Iî-a.

(Agerpres) , 
Qxsx — Ъ

La 10 și 24 iunie *

Meciuri internaționale 
de rugbi

• Reîntorși din B.Pv Polonă, 
unde au participat cu s,> ”ces 
jn competiția internațională 
„Cupa Păcii", rugbiștii noștri 
fruntași și-au continuat pre
gătirile în vederea unei noi În
treceri Internaționale: meciul 
cu selecționata italiei. Dumi
nică după-amiază, lotul nos
tru reprezehtativ a făcut un 
antrenament pe stadionul Re
publicii, în compania echipei 
Rapid-București.

Meciul R.P. Romlnă—Italia 
va avea loc duminică 10 iu
nie, pe stadionul „23 August" 
din capitală. ’

• spre sfîrșitul acestei iutii, 
Bucureștiul va găzdui un alt 
meci internațional. Este vorba 
de finala „cupei campionilor 
europeni". Echipele finaliste 
— Grivița Roșie și Băziers 
(Franța) — au căzut de a- 
cord ea primul Joc să-i dis-
pute la București îti ziua de
24 iunie. Returul va avea loc
în Franța.

•

ȘAH
i

In runda a 16-a a turneu
lui candidaților Ia titlul mon
dial de șah, Keres l-a Învins 
pe Tal, iar Benko a cîștigat 
la Filip. Două partide s-au 
întrerupt : Petrosian are po
ziția aproape cișțigată la Kor- 
cinoi, în timp ce Fischer de-, 
ține un ușor avantaj pozițio
nal în fața lui Gheller.

Liderul Clasamentului coh- 7 
tinuă să fie marele maestru 
sovietic Paul Keres cu 10,5 
puncte, urmat de Petrosian și 
Gheller 9 puncte — două par
tide întrerupte, Korcihoi 8 
puncte — două partide intre-, 
rupte, Fischer 7 puncta —• 
două partide întrerupte.
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SPECTACOLE 
LA PETROȘANI
In cadrul turneului între

prins prin Valea Jiului, în 
allele de 81 mâi șl 1 iunie, 
Teatrul Tineretului din Bu
curești a prezentat lâ Petro
șani două spectacole cu pie
sele „piguiete 4- 5 fete", co
medie de Constanța Bratu și 
„De Pretore Vincenzo", come
die in două părți de Eduardo 
de Filippo, în romihește de 
Florian Potra.

Cele două spectacole s-au 
bucurat de mult succes.

La reușită celor două spec
tacole și-au adus contribuția 
toți interpreții, remareîridu-se 
in mod special actorii N. N1- 
colaide — artist emerit (Pi 
guiete), Tatiana Jekel (Irlna 
Aioanei), Nicolae Pomoje (Di
nu Rozmarin) șl Vasile Ghior- 
ghiu (Romeo stan), interpre 
ți din piesa „Piguiete + 5 fe
te" și Florin Vasiliu ( De Pre- 
tore Vincenzo), Magda Popo- 
vioi (Ninuccia), Nicolae To- 
mazoglu (Don Ciro), Florica 
Demin (Portăreasa), Maria 
Potra (Mafia), Vasile Nlțules- 
ou (Petre) ș.a. din piesa „De 
Pretore Vincenzo", Cate prin 
jocul lor tineresc, plin de e 
lan și farmec, au dat perso
najelor întruchipate caractere 
vii, dinamice a căror evoluție 
a fost urmărită cu mult inte
res de publicul petroșănean.

în zilele ce urmează tinerii 
actori bucureșteni se vor în- 
tl^nl CU publicul spectator din 
celelalte localități ale Văii 
Jiului care cu Siguranță îi va 
primi cu aceeași căldură și 
simpatie.

☆

După un turneu de o llîhS 
și jumătate întreprins prin 
diferite orașe din țară, artiș
tii Teatrului de stat Valea 
Jiului au prezentat Simbătă 
seara in fața publicului din 
Petroșani, spectacolul cu pie - 
sa „Doi medici", de Hans 
Pfeiffer. Regla eete semnată 
de Marcel Șoma, iar scenogra
fia aparține lui Emil Molse.

Spectacolul в-a bucurat de 
un bine meritat succes.

4 в-» »-»-»-».» »»-»-. > 4M I
»

І Se întoarceI
ț Trenul parcă „zboară" pe toa- 
ț tele lui de fier. Se grăbește să
* ne dacă acasă. Stupii de telegraf 
î aleargă și ei pe-ntrectde, unul du- 
l pă altul. Compartimentul în care 
j călătoresc are 6 locuri. Doi din-
< tre călători slm-
ț țindu-se legănat.’,
♦ CMeuie pe furate. 
t Al treilea nu vede 
I mt aude nimic j • 
J citește ceva inie- i

i ♦ tesant din revfjyj
• ta „Flacăra'. Dini 
î întîmplare, îrn
4 stinge mea își are''
* locul un cunoscut. Discuția se
4 prinde repede. Unde ai fost, ce 
î ăi făcut ? Cit al stat în Capitală î 
ț Vreme frumoasă... Cite și mai
* cile.,. Al șaselea călător din tom- 
g partiment participa la discuția 
J noastră cu... urechile. Aude totul
♦ dâr tace. Om tăcut, așezat, țoa-
* te obosit — imi spun. II mai
5 plictisim și noi cu ale noastre pc- 
J pești.
♦ Cunoscutul se luminează la fu-
♦ ță dintr-odată.
* — Ei, am uitat să-ți arăt ceva.
{ Coboară geamantanul de pe eta

jeră, îl ia în brațe și-l deschide. 
Aș vrea să-ți cer părerea — zice 
el. Deși nu mă pricep la cum
părături să-mi spui dacă am avut

j»
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Din material recuperat
Venind în sprijinul ușurării 

muncii dulgherilor de mină, 
lăcătușii Svoboda Tiberiu și 
Stranskl Gheorghe de la Sec
torul VIII al minei Petrila au 

—. —■-----

de muncă patriotică 
la Lupeni

(Urmare din pag. l-a)

sile, Popa Francisc, Var
ga Ileana, Rusu Carol, Мігяа 
Li viu și mulți alții.

In cartierele orașului
In fața blocului D 1 și D 2, 

din cartierul Viscoza care în 
curînd va fi dat în folosință, 
numeroși constructori au a- 
menajat terenul din jurul blo
curilor transformîndu-1 într-un 
covor de iarbă verde. Peste 
drum de aceste blocuri, la că
minul 5 și in cartierul Viscoza 
3, sute de tineri și cetățeni ni
velau terenurile pentru ame
najarea de spații verzi.

Munci patriotice au mai fost 
organizate și in alte cartiere 
noi și vechi ale orașului, in 
Йгаіа Ia blocurile din preaj
ma restaurantului „Cina" și 
In cartierul „80 case".

Zi

♦
♦

î 
î
♦

coneeput și confecționat din 
piese metalice scoase din uz 
un dispozitiv de tăiat lăcașu
rile pentru spițe de scară. Ino
vația fiind valoroasă, a fost 
acceptată de cabinetul tehnic 
al minei și propusă pentru ex
tindere. Tot din sectorul ѴШ, 
echipa de lăcătuși condusă de 
Cozma Rudolf a confecționat 
dintr-un recipient metalic de
gradat 3 sorburi pentru pom
pele din subteran și un mare 
număr de cuplunguri și lanșe.

(Urmare din pag. l-a)

Odată cu încheierea anului! 
școlar 1961—1962 cei mai slr- 
guincioși școlari din clasele 
mici au trăit clipe fericite, 
care le vor rămîne mereu în 
amintire : primirea lor în rin- 
durile organizației de pionieri.

IN CLIȘEU: Aspect de la 
solemnitatea înmlnării crava
telor roșii unui grup de elevi 
fruntași la învățătură din cla
sele a П-a А, В și C de la 
Școala de 8 ani nr. 1 dih Pe
troșani. Printre noii purtători 
ai cravatelor purpurii sînt e- 
levii Todea Titus, Brîmba Mar
cel. Teodoru Marian, Cherecheș 
Eugen, Gheorghiță Maria și 
Dobrin Daniela.

ANUNȚ' !
I.I.L. Petroșani !
Execută pentru po- | 

pulafie reparații în; 
construcții fi zugrăve- ț 
li la prefuri convene-; 
bile și cu plata în ra- ' 
te lunare.

Doritorii se vor a- i 
dresa pentru contrac- • 
tare unităților l> L L i 
din localitățile respec- < 
tive

Eifioatarea ni № Ulm 
ține pe data de 15 Iunie 
1982, la sediul exploatării 
un concurs pentru ocupa
rea următoarelor posturi de 
maiștri ;

— maiștri
Pfcli,

— maiștri
— maiștri 

nici.
Informații 

se pot primi 
muncă și salarii de la £. M. 
Vulcan, unde se vor depu
ne cererile și actele nece
sare pentru participarea la 
concurs.

mineri pripei

mineri, 
electro-meca-

suplimentare 
la serviciul

L C. R. A. !
— Filiala Petroșani — ț

>
ANGAJEAZĂ j

uti ajutor de res-i 
ponsabil la mâga- * 
zinul cu autoservire; 
din Petroșani. ’

Lămuriri suplimenta- ■ 
; re se vor da la sedi- 
I ul filialei I.C.R.A. Pe- i 
; troșani din strada Re- J 
■ publicii nr. 104. * '

mai operativ cererile de primire 
în rîndurile candidațtlor și meftt 
brîlor de partid. Cu ocazia prelu- 
etării in adunări generale a ho- 
tărîrii Plenarei C.G. al P.MR. 
din 23—25 aprilie ax. organiza
țiile de bază au primit în rîn
durile lot un număr de cinci can
didați și patru membri de partid. 
De asemenea, organizațiile de ba
ză se ocupă în prezent de întă
rirea activelor fără de partid. To
varășilor din activul fără de par
tid li se trasează sarcini concrete, 
iar membrilor de partid li s-a în
credințat sarcina de a se ocupa 
de educarea a 1—2 tovarăși din 
activul fără de partid.

Măsurile luate de 
nostru de partid și de 
title de bază pentru 
în viață a hotărîiii
P.M.R. din 23—25 aprilie a.c. vor 
contribui lâ întărirea rîndurilor 
organizațiilor de bază și a rolu
lui lor de conducător în activita
tea economică a întreprinderii.

Întăririi rîndurilor lor. Pentru rea
lizarea acestei sarcini organiza
țiile de bază din cadrul între 
prinderii noastre trebuie să-și în
drepte atenția spre primirea rn 
partid a celor mai buni muncitori 
care lucrează nemijlocit în ехи 
ploatări la operațiile principale 
ale procesului de producție, la du
horit, fasonat, corhănit, scos-apro- 
piat, încărcat și. îndeosebi, a mun
citorilor calificați care lucrează cu 
utilajele mecanizate, la funiculars, 
ferăetraie mecanice, tractoriști, ga- 
terițti și ceilalți muncitori din a- 
telierele de reparații ale întreprin
derii. De asemenea, va trebui să 
primim in rîndurile candidațilot 
de partid pe cele mai bune femei 
muncitoare din exploatările fores
tiere care prin munca lor contribuie 
efectiv la îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.

Pe baza indicațiilor date de co
mitetul nostru de partid, organiza
țiile de bază din sectoarele fores 
tiere au luat o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea activității loi 
de primire în partid. In ultimul 
timp. organizațiile de bază rezolvă

! 
II
i

I

cotnitetul 
organiza- 

traducerea 
С. C. al

cinul de alături deschide o cu- ■ 
tie. Din ea scoate o pereche de ț 
pantofi și, bucurîndu-se, spune ’ 
că i-a luat pentru mama-soacri. î 
Și cutia cu pachetul mi-o pune în 4 
brațe. Din geamantan mai scoate 4 

0 o cutiuță. Din ea * 
apare un truc- * 
tor în miniaturi, j 
il trage cu chei- 4 
(<z bucuros î
ca un copil, îi î 
face proba în J 
compar timeni. 4 

, Tractorul funcția- 4 
nează ireproșabil. î 

Am înțeles că l-a cumpărat pen- 1 
tru copil. î

— Ei, ce Zici, am gusturi ? își j 
repetă el întrebarea, 4

Deși știam că lucrurile pe care î 
și le-a cumpărat din Capitală j 
puteau fi găsite fără greutate și * 
in magazinele din Petroșani și • 
Lupeni i-atn apreciat atenția pen- . 
tru familie. Da. Avea gusturi. J 

...Trenul se grăbește să ne ducă j 
acasă. Dintr-un tunel intră în- s 
v-altul. Vecinul, al șaselea din î

4

Z.

» 
i
♦
ț
i
♦
f*
♦

CITIȚI șl RASPÎNDIȚI
„STEAGUL ROȘU"

Pentru a primi ziarul cu 
regularitate, faceți abona
mente pe termen lung.

F '•|x' '

«
4
4 .
♦ gusturi bune ori ba.
♦ Dintr-un pachețel scoate o țe- 
! silură înflorată cu trandafiri. 
J mărgăritare, talele, garoafe. Par- 
î ei era adunat covorul multicolor 
J al unei grădinițe In cei cîțiva 
î metri pătrați de țesătură.
» — E pentru nevastă-mea
• îmi explică el.
• Pachetul îl țin pe brațe. Ve-

compartiment, adică tăcutul stă 
lingă geam. Geamul e deschis. 
Curentul rece îi mingile fața. Mă 
uit atent la el și-l văd roșu, roșu 
ca racul. Pînă mai-nainte privise

4

pe geam. Acum, privește in jos. ♦
r-„ : __  li г 4Cc i s-o fi întîmplat ? Nu'-l- - , . în- 4
treb. Și el se întoarce acasă din J 
- ■ ' co-*

uri ♦
■<#* î

____ __  „r__ ,__  ________  . si * 
se întoarcă din Capitală. Ce le l 
aduce f____________________ î

c. M. !

Capitală. Și el are nevastă, i 
p/f... N-are în schimb nici 
bagaj. E cu miinile goale. Și 
ta/era de-asupra lui e liberă, 
cer iertare amintindu-i că cei 
acasă îl așteaptă nerăbdători

* •

Ședință de comunicări 
științifice

Filiala Petroșani, a Uniunii 
societăților de științe medi
cale din R.P.R. a organizat 
simbătă in sala clubului Corn 
binatului Carbonifer Valea 
Jiului, o ședință de comuni
cări științifice la care au luat 
parte aproape 100 de medici 
specialiști IU probleme de tu
berculoză din regiunea Hune
doara.

Profesor dr. Leon Daniello 
de la clinica din Cluj a sus
ținut comunicarea „Eficiența 
și limitele tratamentului me
dical în supUrațlile brahchb- 
poiomifere", iar mal mulți me
dici printre care dr. Mlhai 
Filip, comei petreanu, Estera 
Neămțu și alții au prezentat 
referate privind unele aâpecto 
din profilaxia tuberculozei în 
industria carboniferă.

Pe marginea comunicărilor 
au luat cuvîntui mal mulți 
vorbitori care au făcut pro
puneri privind prevenirea bo
lilor pulmonare.
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Eșuarea unei încercări 
a S.U.A. de a efectua 
o explozie nucleară 
la mare altitudine

Anul acesta în U. R. S. S. 
se construiesc 2.500.000 apartamente
MOSCOVA 4 (Agerpres) / 
După cum scrie ziarul „Prav

da", anul acesta în orașele și 
centrele muncitorești din U- 
niunea Sovietică vor fi cons
truite peste 2.500.000 aparta
mente cu o suprafață totală 
de 95,6 milioane metri pă
trați.

Pentru a ne putea da seama 
de amploarea' construcțiilor de 
locuințe din U.R.S.S., trebuie 
amintit că înainte de Revolu
ția din Octombrie întregul 
fond locativ din orașe și cen
tre urbane reprezenta 180 mi
lioane de metri pătrați. Aceas
ta înseamnă că ceea ce în tre
cut s-a construit în decursul 
veacurilor, îh prezent se cons
truiesc în mai puțin de doi ani. 
In U.R.S.S. se construiesc 
încă de pe acum de 
două ori mai multe aparta
mente la 1.000 de locuitori 
decît în S.U.A. și Franța și de

NEW YORK 4 (AgerprCs) 
La 4 iunie, Statele Unite au 

proiectat să lanseze, cu aju
torul unei rachete, o încărcă
tură nucleară și să efectueze 
explozia ei la mare altitudine, 
deasupra insulei Johnston din 
Oceanul Pacific. După cum a- 
nunță agențiile americane de 
presă, Comisia pentru energia 
atomică a S.U.A. a anunțat că, 
la cîteva minute de la lansa
rea rachetei, un ofițer al ser
viciului de securitate a fost 
nevoit să distrugă de pe sol 
racheta, datorită unor defec
țiuni în sistemul de dirijare. 
Rămășițele rachetei au căzut 
în ocean. Explozia nucleară nu 
a avut loc. Această explozie 
nucleară1 a fost amînată în 
repetate rînduri. Numai în 
cursul zilei de 4 iunie, explozia 
a fost amînată de patru ori.

------ -----  1 ---- —.

A început construcția hidrocentralei 
de la Toktogulsk

4 (Agerpres) 
construcția marii 

Toktogulsk pe 
. a produce

peste două ori mai multe de- 
clt în Anglia și Italia.

In anii următori ritmul; 
construcției de locuințe va fi 
și mai rapid. Pînă la sfirșitul 
septenalului urmează să fie 
construite cca. 400 milioane 
metri pătrați de suprafață lo- 
cativă.

Swpor

MACASSAR, Indonezia 4 (A- 
gerpres)

Comandamentul militar al 
operațiunilor din Irianul de 
vest împotriva colonialiștilor 
olandezi a anunțat la Maca
ssar că aviația olandeză a a- 
tacat orașul Sansapor din Pe
ninsula Vogelkop, eliberat re
cent de unitățile de partizani.

---- ------ -g---- =W~ ------ -----

S- U. A. Pichete de luptă împotriva 
segregației rasiale

TAȘKENT 
A început 

hidrocentrale 
riul Narîn, care va 
cea mai ieftină energie elec
trică din U.R.S.S.

Ieftinirea considerabilă a 
producției de energie electrică 
se datorește alegerii unui Ioc 
deosebit de potrivit pentru 
construcția barajului — o tre
cătoare îngustă. Barajul va a- 
vea înălțimea de 205 metri și 
va forma un lac de acumula
re cu un volum de 17 miliarde 
metri cubi de apă, care va fi 
folosită 
cursului 
pentru 
hectare

kistan, Kirghizia și Kazahsta- 
nul de sud.

Hidrocentrala Toktogulsk ur
mează să fie construită în nu
mai 4 ani. La ea vor fi insta
late 4 agregate mari. Pute
rea hidrocentralei va fi de 
1.200.000 kW, iar producția de 
energie electrică va atinge 
5.000.000.000 kWh pe an.

Noua hidrocentrală va face 
parte dintr-o serie de 10 hi
drocentrale mari care vor fi 
construite în Asia Centrală. 
Ele vor avea o mare impor
tanță atît pentru dezvoltarea 
electrificării, cît și pentru i- 
rigarea unor terenuri foarte 
vaste. Aceste hidrocentrale vor 
produce anual 30.000.000.000 
kWh de energie electrică.

©---------------

împotriva politicii de apartheid 
din R

WASHINGTON 4 (Agerpres) 
După cum relatează agenția 

United Press International, la 
2 iunie în orașul Jackson (Mi
ssissippi) 
grup de 
tegrarea 
negri și 
seră pichete de protest împo
triva intensificării în acest o- 
raș a segregației în transpor
turile în comun precum și îm
potriva rezistenței rasiștilor la 
integrarea în școli a negrilor. 
„Sprijiniți libertatea în Uni
versități" și „Nu folosiți auto
buzele comunale" spuneau 
pancartele purtate de demon

Modernizarea unor uzine metalurgice în Cuba
HAVANA 4 (Agerpres)
După cum relatează agen

ția Prensa Latina, Ministerul 
Industriei din Cuba a anun
țat că în curînd va începe re
construirea și mărirea a trei 
uzine metalurgice care vor a- 
vea o capacitate de producție 
de 350.000 tone anual. Astfel, 
va fi sporită producția de la
minate pînă la 290.000 de to-

polițîa a arestat un 
luptători pentru in- 
rasială compus din 
albi care organiza-

stranți. Corespondentul agen
ției UPI anunță că, după ce au 
refuzat să se supună ordine
lor poliției de a renunța la 
demonstrație, o parte dintre 
manifestanți au fost arestați 
și băigați la închisoare urmînd 
a fi traduși în fața tribunalu
lui.

Comitetul studențesc de co
ordonare a luptei împotriva se
gregației rasiale a adresat mi
nistrului justiției, Robert Ke
nnedy, un protest în care cere 
eliberarea celor arestați. Char
les Mc Dew, președintele Co
mitetului, a adresat la rîndul 
său președintelui Kennedy un 
viguros protest.

ne anual, ceea ce va permite 
reducerea considerabilă a im
porturilor de asemenea produ
se. Cele trei uzine, al căror u- 
tilaj va fi în întregime moder
nizat, vor folosi procese teh
nologice noi care vor îmbună
tăți condițiunile de muncă a- 
le metalurgiștilor. Lucrările ur
mează să terminate în
1964.

pentru reglementarea 
fluviului Sîr-Daria, 

irigarea a milioane 
de terenuri din Uzbe-

LONDRA 4 (Agerpres) 
„Nici un fel de livrări 

arme rasistului Verwoerd", 
„Să fie blocate mărfurile £ud- 
africane" — sub aceste lo
zinci la 3 iunie în piața Tra
falgar din Londră a avut loc 
un miting convocat din ini
țiativa organizației Mișcarea 
împotriva politicii de apart
heid în R.S.A.

Deschlzind mitingul, Fenner 
Brockway, membru al parla
mentului englez, a analizat 
proiectul de lege fascist „Cu 
privire la sabotaj", pe care îl 
discută în prezent parlamen
tul sud-african și care urmă
rește să înăbușe îh R.S.A. ori
ce opoziție politică și dreptu
rile democratice elementare.

de

S. A.
Brockway a amintit că auto
rul acestei rezoluții, actualul 
ministru al Justiției din R.S.A, 
a fost întemnițat în anii răz
boiului pentru tendințele sale 
prohitleriste.

Mozes Mabhida, vicepreșe
dinte al Congresului sindica
telor din R.S.A., a subliniat că 
actualul guvern al R.S.A. este 
alcătuit din fasciști.

Participanții la miting 
adoptat o rezoluție în 
protestează cu hotărîre împo
triva proiectului de lege „Cu 
privire la sabotaj" și anunță 
desfășurarea unei campanii; 
pentru încetarea livrărilor de 
arme către regimul lui Ver
woerd și pentru adoptarea de 
sancțiuni economice împotriva 
R.S.A.

au 
care

VIENA. Sub deviza „Tinere
tul luptă pentru drepturile sa
le", la Viena s-a desfășurat 
o conferință de două zile a1 ti
neretului progresist austriac, 
la care au participat 1.000 de 
tineri din toate colțurile țării.

RANGOON. Consiliul pentru 
dezarmare din Birmania a a- 
dresat președintelui Kennedy 
o scrisoare în care îi cere să 
pună capăt imediat experien
țelor atomice în atmosferă.

BANGKOK. In Tailanda a 
sosit primul detașament de 
parașutiști neozeelandezi. S-a 
comunicat, de asemenea, a- 
propiata sosire de trupe fili- 
pineze în

PARIS, 
iunie au 
în unele 
căzut zăpadă în Franța, 
Jia, Polonia. La Lille, în nor
dul Franței, termometrul a 
scăzut sub zero. A nins, de a-

țară.
Primele zile ale lui 
adus din nou iarna 
țări din Europa. A 

Ita-

semenea, în Alpii Maritimi. In 
Turcia în schimb, se semna
lează un val de căldură, ter
mometrul ureîndu-se pînă la 
34 de grade la umbră. Din a- 
ceastă cauză școlile primare 
au fost închise pe cinci zile.

SAN SALVADOR. Capitalu
rile din Salvador depuse la 
băncile americane se ridică la 
circa 800 milioane de dolari 
ca urmare a politicii depuse 
de oligarhia din Salvador de 
a-și trimite profiturile în stră
inătate în loc să facă inves
tiții productive în țară.

DAMASC. In orașul Latakia 
s-a deschis la 2 iunie expozi
ția de fotografii „Romînia azi".

In acțiunile militare împotriva regiunilor eliberate 
rebelii laoțieni suferă pierderi grele .

XIENG KUANG 4 (Agerpres)
Potrivit relatărilor postului 

de radio „Vocea Laosului", 
trupele clicii rebele Fumi No- 
savan-Boum Oum au lansat în 
cursul lunii mai un număr de 
69 operațiuni militare împo
triva regiunilor eliberate din 
Laos. Respingînd atacurile, u- 
nitățile patriotice au provo
cat inamicului pierderi cifrate 
la 170 de morți și 22 prizonie
ri, inclusiv ofițeri americani, 
tailandezi și sud-vietnamezî. 
440 de soldați rebeli au trecut 
de partea forțelor populare. A 
fost capturată o mare canti
tate de arme și muniții.

Postul de radio „Vocea Lao
sului" a precizat’ că' aceste ci
fre nu includ pierderile sufe
rite de inamic în operațiunile 
de la Nam Tha, Moung Sing 
și Huoi Sai.

Cu prilejul așa-ziselor „ac
țiuni de curățire" pe care le-, 
au efectuat, anunță același 
post, rebelii au incendiat 144 
de case ale locuitorilor paș
nici din regiunile eliberate și 
au masacrat peste 200 de ci
vili.

In Recursul lunii mai în re
giunile eliberate s-au refugiat 
2.500 de familii din regiunile

aflate încă sub dominația cli
cii de l'ăi Vientiane.

☆

XIENG KUANG 4 (Ag preș)
La 3 iunie un purtător de 

cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al guvernului 
regal al Laosului a declarat co
respondenților că primul mi
nistru, prințul Suvanna Fu- 
mm'a, va pleca la 4 iunie la 
Luang Prabang pentru a in
forma pe regele Laosului asu
pra situației actuale din țară 
și a situației formării guver
nului provizoriu de coaliție.

PROGRAMUL I. 6,30 Muzică 
ușoară, 7,45 Muzică de estra
dă, 8,30 Muzică simfonică, 
9,30 Orchestre de muzică popu
lară din 
Teatru 
Leonida 
țiunea" 
de I. L. 
lodii de 
ușoară sovietică, 14,00 Muzică 
populară romînească interpre
tată de Natalia Șerbănescu, 
fluierașul Ion Sasu și cobza
rul Ion Șerban, 15,05 Melodii 
de estradă, 16,15 Vorbește 
Moscova I, 16,45 Muzică dis
tractivă, 17,15 „Partidului sla
vă" — emisiune de cîntece, 
18,00 Muzică populară romî
nească din Ardeal, 19,40 Mu
zică' ușoară, 20,40 Din viața de 
concert a Capitalei, 22,30 Mu
zică ușoară1. PROGRAMUL II? 
12,15 Din repertoriul soliști
lor de muzică ușoară din țări

țări socialiste, 
la microfon

față cu 
comedie într-un act 
Caragiale, 12,00 Me- 

estradă, 13,10 Muzică

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Petrojaai, Set. Republicii oi. 56 Tel. interurban 322, automat 269.

10,08 
„Conu 
reac-

Sansapor este al doilea oraș 
din Irianul de vest eliberat 
de forțele patriotice. Părăsind 
orașul olandezii au lăsat în 
mîinile patrioților o mare can
titate de material militar. Du
pă cum se știe primul oraș e- 
lîberat a fost Teminabuan.

pe de altă parte agenția de 
presă indoneziană РІА trans
mite că în Jurul orașului Fak 
Fak continuă să se desfășoa
re lupte violente. Unitățile de 
partizani provoacă pierderi 
grele ocupanților olandezi. Ca 
represiuni colonialiștii dau foc 
locuințelor populației orașu
lui.

„Ziua Adenului“
CAIRO 4 (Agerpres)
Potrivit unei hotăriri a Con

siliului de solidaritate al ță
rilor afro-asiaiice, la 4 iunie 
se sărbătorește „Ziua Adenu- 
4ui“. Cu acest prilej, Secreta
riatul permanent al Consiliu
lui de solidaritate al țărilor 
afro-asiâtice a dat publicită
ții un comunicat în care con
damnă represiunile întrepețpse 
de colonialiștii englezi îmțwșri- 
va populației din Aden și cere 
tuturor statelor și în special 
țărilor Africii și Asiei să sus
țină lupta de eliberare a po
pulației din Aden.
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Cel mai însemnai deficit 
comercial din istoria 

Israelului
TEL AVIV 4 (Agerpres)
in darea de seamă a Băncii 

de stat din Izrael dată recent 
publicității se arată că în 1961 
deliciul balanței comerciale a 
fost cel mai însemnat din is
toria izraelului, atingînd 402 
milioane de dolari, ceea ce re
prezintă o creștere cu 68 mi
lioane de dolari față de defi
citul anului precedent. Ponde
rea salariilor muncitorilor sa- 
lariați în venitul național, ca
re înregistrează o «ontinuă 
descreștere, a scăzut de ț <54 
la sută în 1955 la 49 la sută 
în 1961. in același timp veni
turile capitaliștilor au crescut 
în permanență. Ele au sporit 
de la 295 milioane de lire iz- 
raeliene în 1955 Ia 1.100 mi- 
loane de lire izraeliene în 1961, 
ad'eă cu 362 la sută. In darea 
de seamă sînt citate cifre ca
re ilustrează creșterea consi
derabilă a prețurilor la pro
duse alimentare, bunurile de 
larg consum și tarifele servi
ciilor comunale în anul 1961.

6 iunie
socialiste, 
mentală, 
tice, 
mînească, 16,30 Arii din ope
rete, 18,35 Melodii marină
rești, 19,40 Cîntă basul Nico- 
lae secăreanu, 20,30 Tribuna 
Radio, 21,35 Interpreți de mu
zică ușoară, 23,15—24,00 Mu
zică din opere și operete.

13,25 Muzică instru-
14,03 Cîntece sovie-

15,00 Muzică ușoară ro-
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CINEMATOGRAFE
6 iunie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Agentul X 25; is- 
CRONi: Vînătoarea de tigri; 
ANINOASA : Familie de revo
luționari ; PAROȘENI: Zafra. 
(Responsabilii cinematografe
lor Lonea, Petrila, Livezeni, 
Vulcan, Crividia, Lupeni,- Băr- 
bftteiai |i Uricani n-au trimis 
programarea filmelor pe luna 
iunie).
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