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• In pas cu dezvoltarea minei ® Spri
jin deplin celor care învață Clase cu 
un singur lector O familie mereu 
mai numeroasă.

Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
4 pag. 25 bani

Ședința 
Consiliului de Stat

CADRELE DE AZI
ȘI DE MÎINE

Impreună cu brigada sa, Kallath 
a venit aici, la 
pe malul sting al 
’63. A executat 
puț (un cilindru 
lung de 10 metri) și s-a mutat apoi 
la un alt loc de muncă. Le-a venit 
rîndul constructorilor de la I.C.M.M. 
să înalțe deasupra gulerului din be
ton dantelăria metalică înaltă de 30 
de metri — tur
nul puțului. Intre 
timp. în jurul tur
nului și-au făcut 
apariția mai mul
te construcții me
nite să ușureze 
munca celor ca
re urmau să a- 
dîncească puțul : 
stația termică, 
stația de prepa

re a betonului, 
casa transforma
toarelor. ateliere.

In toamna a- 
nului trecut, brigada lui Kallath și-a 
adus iar sculele la puțul 2 est. Era 
momentul de începere a bătăliei cu 
adîncuri'le, cu roca, cu timpul. Pen
tru cîștigarea acestei bătălii, briga
da a fost înzestrată cu utilaje mo
derne — un cofrag glisant, greife- 
re pentru încărcarea sterilului, un 
recomprimator care ridică presiunea 
aerului comprimai la 7 atmosfere 
Și au mai fost trimiși aici, la noul 
puț, unii dintre cei mai calificați 
muncitori ai sectorului — șeful echi
pei de lăcătuși Koștyal Iosif, sudo
rul Rațiu Aurel, lăcătușii Purice 
loan și Cordea Victor, electricianul 
Loy 
loan.

Un 
mîini 
totuși 
cru în front, cu un veșnic surîs pe 
buze. Acesta este brigadierul Kallath 
Otto. Ca miner, a participat la să
parea sau adîncirea a trei puțuri de 
la mina Petrila. împreună cu briga
da sa a executat alți 200 metri de 
puț. Drept prețuire a rezultatelor 
obținute la adîncirea puțurilor, bri
gada a fost distinsă, doi ani de-a 
rîndul, cu diploma de fruntașă. Azi, 
brigada condusă de Kallath trece 
ia Petrila drept specialista nr. 1 în 
săparea puțurilor. Deci alegerea a- 
cestei brigăzi nu a fost îniîmpiătoa- 
re... Lucrarea care i s-a încredin-

marginea Petrilei, 
Jiului, în vara lui 
gulerul viitorului 
enorm din beton

țat va avea o deosebită importanță 
pentru dezvoltarea ulterioară a mi
nei Petrila; prin forța unei instala
ții multicablu, pe aici va lua drumul 
spre ziuă cărbunele 
două blocuri. Planul de dezvoltare 
a minei prevede ca aceasta să se 
întîmple prin toamna anului 1967.

La început, avansarea 
fost mică — 14

excavat din
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ATACĂ

UN RECORD

Wilhelm, mecanicul Narița

om între două vîrste, cu niște 
mari, butucănoase, glumeț, și 
autoritar cînd e vorba de lu-

lunară a 
metri: apoi a cres
cut la 22 ml și 
a scăzut la 
Era perioada 
experimentare, 
cunoaștere a utila
jelor și a metodei 
de lucru. Această 
perioadă 
cercări a fost tre
cută cu succes. Și 
asta mal ales da
torită faptului că 
brigada lui Kal- 
lath este un co
lectiv bine califi
cat. unit și harnic.

— Despre Kal- 
lath și ortacii săi 

se pot spune numai cuvinte de lau
dă; pentru organizarea perfectă și 
spiritul de ordine care domnește 
aici. Aprecierea aparține tehnicianu
lui Niedermayer Ludovic, locțiitorul 
șefului de sector.

Treptat a început să sporească 
viteza de avansare, să fie depășită 
productivitatea planificată cu 0,20- 
0,60 m c piatră excavată pe post. 
In primele patru luni ale anului, 
chibla a transportat spre ziuă 3040 
m c de piatră; cu I 030 rn c mai 
mult decît prevedea sarcina Aceste 
realizări au situat brigada, lună de 
lună, în rîndul celor evidențiate. 
Este și aceasta confirmarea destoi
niciei și vredniciei ortacilor lui 
Kallath.

Din cei 18 membri ai brigăzii, 
toți 18 sînt purtători ai steluței ru
binii de fruntaș. Toți membrii bri
găzii dispun de o înaltă pregătire 
profesională, 6 au absolvit școli de 
calificare. Dintre mineri, Hărăguș. 
Cîrstea și Hînceanu cunosc foarte. 
bine toate operațiile; Priboi exce
lează la perforare. Ajutorii mineri 
Simon. Jacotă și Olteanu sînt meș
teri 
puți

iar
20.
de 
de

de în-

î.n mînui[ea greiferului. Price- 
la toate, ajutorii de mineri

Francisc VETRO

(Continuare în pag. 3-a)

CONCERTANT II
Asculți aici între ziduri și 

schele o gamă variată de su
nete. unele în surdină altele 
în forte; voci de oameni a- 
mestecate cu bătăi de ciocan, 
cu foșnet de drișcă și zumze
tul agregatului de sudură, cu 
fîșîit de rindea pe suprafața 
netedă de lemn și huruitul con- 

. finu-u al mașinii de frecat mo
zaic. Dincolo de ele, neauzit, 
da: simțit din felul cum se 
agită, oamenii de pe schele 
un alt sunet, uristl interior, 
mai intim, eferveâcaița din 
oameni, aduce ceea ce .se. nu
mește sarea oricărui lucru 
gustai de simțuri și imagina
ție. Intre zidurile proaspăt 
tencuite aie Casei de cultură 
din Petroșani, în zilele aces
tea ești îndemnat să te gîn- 
dești la uvertura unui concert. 
Concertanții — zidari, mozai
cari. tinichigii, sudori, tîm- 
plari — sînt risipiți' prin toa
tă clădirea. Unii, sus la 15 Gheorghe 
metri înălțime, alții, jos la 
subsol. Fiecare la .,instrument

de
de 
unele a

cul
tul

ful“ său își aduce, în mod 
măiestrit, contribuția la uver
tura concertului. Iar dincolo 
de lirismul acesta, tot ce fac 
ei e obișnuit și omenesc. Clă
direa în construcție a viitoa
rei case de cultură, după ce 
a stat multă vreme în aștep
tarea acestui freamăt, are în 
sfîrșît parte de el.

Constructorii, casei 
tură sînt frămîntați 
complex de probleme,
căror rezolvare stă în mîinile 
și mintea lor. altele depinzînd 
de factori din- afară, dar fie
care tratată cu răspundere. 
De rezolvarea lor e legată în 
mod direct îndeplinirea anga
jamentelor pe care și le-au 
luat constructorii în cinstea 
Congresului partidului.

Zidarii lui Froșt Ștefan lu
crează la tenculrea tavanului 
în casete de la sala de spec
tacole. Cei ai lui Pocivailer 

tencuîesc tavanele
și pereții din holul foaierului. 
Unii sînt sus, iar alții jos, dar

In ziua de 17 mai a.c. a avut loc 
la Palatul Republicii ședința Con
siliului de Stat, prezidată de tova
rășul Cliivu Stoica, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Româ
ne. Au luat parte tovarășii: Ion 
Gheorghe Maurer, Ștefan Voitec și 
Avram Bunaciu, vicepreședinți 
Consiliului de Stat. Grigore 
mănu, 
Stat, 
Cosma, 
tin 
toifor Simionescu, Ludovic 
Vasile Vîlcu, membri ai 
de Stat.

La ședința Consiliului 
tovarășii : Augustin Alexa, procuro
rul general al R. P. Romîne și 
Alexandru Voi'finovici, președintele 
Tribunalului Suprem.

Consiliul a ascultat Darea de sea
mă expusă de tovarășul Alexandru 
Voitinovici, asupra activității instan
ței supreme pe anul 1964.

Tov. Augustin 
Raportul privind 
lor procuraturii, pe anul 1964.

Apreciind ca pozitivă atît activi
tatea Tribunalului Suprem, cît și 
aceea a organelor procuraturii, pe 
anul 1964, Consiliul de Stat a apro
bat rapoartele prezentate.

Au fost adoptate apoi decrete și 
rezolvate iucrările curente.

dezvoltarea minei a crescut 
muncitorilor și al tehnicieni- 

fiecare an, Ia exploatare se 
absolvenți ai școlilor profe- 
tineri calificați în diferite 
care vin să întărească ma-

secretarul Consiliului
Anton Breitenhofer, 

Vasile Daju, 
Drăgan, Suzana Gîdea,

ai
Gea- 

de 
Ion 

Constan-
Cris- 

Takacs și 
Consiliului

au asietat

Alexa a prezentat 
activitatea organe-

De la angajament la faptă.■Л
Congtesul partidului - - 

eveniment de o deosebită 
însemnătate în viața po
porului nostru — este în- 
tîmpînat de minerii urică- 
neni cu avînt în muncă. 
Toaie brigăzile și-au fi
xat obiective concrete în 
întrecere și se străduiesc 
zi de zi să obțină succese 
mereu mai mari în spori
rea producției și a pro
ductivității muncii.

Strădaniile minerilor de 
a pune în valoare rezer
vele producției și de a 
aplica cu 
inițiativele
duc la roade 
toare : tot mai 
găzi raportează înfăptui
rea angajamentelor asu-

perseverență 
avansate con- 

îmbucură- 
multe bri-

La 
pe 
de
de 

iunie; 
cu primii,

Primii, 
sălii 

10

în realitate, amîndouă brigă
zile se află la înălțime, 
înălțimea angajamentelor 
care și le-au luat, 
a termina tavanul 
spectacole pînă la 
ceilalți. în întrecere
de a termina complet foaierul 
pînă ia 8 iunie. Cînd urcă pe 
schele, ai lui Froșt aruncă un 
ochi la lucrul celor de jos. Un 
ochi la stadiul fizic și la ca
litate. Cei de jos sînt avan
sați dar mai au încă unele 
necazuri. Unul dintre acestea 
e montarea sub rabitz a ca
nalelor de ventilație și proba
rea instalației. Numai după a- 
ceea vor putea tencui zona 
respectivă. Atenție tinichigii I 
Angajamentul colegilor voștri 
zidari e legat de 
stră.

Mai aproape de 
gajamentului sînt
lui Negoiță Dumitru. Ei tre
buie să termine mozaicurile 
în carouri de la subsol și par

munca voa -

sorocul an- 
mozaicarii

PE PE

și ridicarea calificării

ani funcționează la 
de mineri și ajutori

An de an, sarcinile de producție, 
ale minei Vulcan sînt în continuă 
creștere. Se deschid aici noi blocuri 
și orizonturi; mina se dezvoltă atît 
pe verticală cît și pe orizontală. O 
dată cu 
numărul 
lor. In 
prezintă 
sionale, 
meserii,
rea familie a muncitorilor calificați. 
Se reîntorc la exploatare absolvenți 
ai școlilor de maiștri; revin în mij- 
loeul foștilor lor ortaci dispunînd de 
o calificare superioară, capabili să 
conducă munca din subteran așa cum 
sînt Pasca loan, Stoican Gheorghe, 
Bernat Ioan, Popescu Gheorghe, Csi- 
ky Emeric, Lebădă Voicu, Moldovan 
Mihăilă, azi maiștrii mineri, meca
nici sau energetici fruntași sau evi- 
dențiați. Să vedem acum ce se în
treprinde la nivelul exploatării pen
tru calificarea 
muncitorilor.

De peste 7 
Vulcan școala
mineri și cursuri de scurtă durată 
pentru artificieri, manipulanți locomo
tive. mecanici mașini extracție, mă
surători de gaze. Din 1961 se orga
nizează cursurile de ridicare a cali
ficării pentru mineri, ajutori mineri, 
mecanici locomotive, lăcătuși și elec
tricieni subterani. Aceste forme de ca
lificare se îmbină cu alte forme 
de îmbogățire a cunoștințelor munci
torilor — propaganda tehnică, califi

care la locul de 
muncă, conferințele 
tehnice. Anul trecut 
au absolvit cursuri
le 36 de artificieri, 
32 manipulanți lo
comotive, 15 hava- 
tori, 28 pompagii. 
44 de mineri și 27 

mașiniști de extrac-

ție. In acest an urmează să absolve 
școala de calificare aproape 400 de 
mineri, artificieri, electromecanici și 
alte categorii de muncitori.

Incepînd cu recrutarea cursanțflor, 
asigurarea condițiilor materiale, repar
tizarea elevilor de la aceleași clase 
pe aceleași schimburi, munca de ca
lificare, se bucură la mina Vulcan de 
sprijinul conducerii exploatării. Meri
tă a fi relevat și aportul adus în 
acest sens de comitetul sindicatului 
și îndeosebi de comisia inginerilor 
și tehnicienilor (responsabil, ingine
rul Davidescu Gheorghe). Acest spri
jin a avut ca rezultat respectarea 
programului la cursuri, școala de ca
lificare dispune azi de machete reu
șite privind metodele de exploatare, 
piese de mașini, unelte de mină sec
ționate, planșe. O deosebită atenție 
se acordă terminării cursului de către 
toți cei înscriși; adică să nu existe 
repetenți. Urmarea ? Dintre cei în
scriși inițial, absolvă școala peste 
95 la sută. Un procent satisfăcător...

Cine sînt lectori la aceste cursuri î 
Ingineri și tehnicieni cu o bună pre
gătire . practică și teoretică care au 
dovedit aptitudini pentru munca de 
pedagog și se bucură de prestigiu. 
In munca de instruire, rezultate bu
ne au obținut mai ales inginerii Bor
za Eugen, Avramescu Traian, Szolski 
Alexandru, tehnicianul Rusu Vasile. 
Trebuie menționat că la mina Vul
can se aplică un procedeu care s-a 
dovedit eficient: unui lector i se în
credințează spre instruire o clasă. Ace
lași lector predă toate materiile de-a 
lungul întregului an școlăr. In acest 
fel lectorul ajunge 
aeăproape elevii, 
sează aceștia în 
tințelor.

S-ar putea da

să-și cunoască îri- 
felul cum progre- 
acumularea cunoș-

mate în cinstea Congre
sului. Dintre acestea țin 
să evidențiez: brigada 
condusă de minerul So- 
rescu Constantin a dat 
peste plan, de la începu
tul anului. 10 621 tone 
cărbune. Brigăzile condu
se de minerii Timofte 
Spiridon, Hrițcan Vasile, 
de asemenea, au depășiri 
însemnate, respectiv, 2241 
și 1168 tone cărbune. 
Printre brigăzile care și-au 
depășit, de asemenea, an
gajamentele de întrecere 
se numără și cele condu
se de Pinzaru Alexandru, 
Scorpie Gheorghe. Rudic 
Constantin și altele.

ION ACOSTAGHIOAE 
norniator — mina Uricani

Ier și glafurile ferestrelor de 
la etajul intîi pînă la 30 mai. 
In munca lor e nevoie de
simț artistic. Mozaicurile, îm
binare de figuri geometrice
plane și de culori, trebuie să 
desfete ochiul. Mozaicarii 
dovadă că posedă acest 
artistic.

Instalatorii caldriferiști 
termina zilele acestea proba 
la cald a instalației de încăl
zire centrală 
dărilor și a 
care, o dată 
mic nu-i va 
lucru. Trate 
merite îndeplinite sau 
de a se împlini trebuie 
în final la ceva, ceva 
oamenii îl așteaptă cu 
tățită nerăbdare: să 
cîi mai curînd, în noua 
de cutură, concertul a 
uvertură o scriu acum 
structorii.

spre bucuria 
mozaicarilor 
cu aceasta.

mai
aceste

stînjeni 
anara ja
pe cale 
sa ducă 
pe care 
îndrep- 
asculte 

casă 
cărui

Ion CIOCLEI

(Continuare in pag. 3-a)

vor

F

dau 
simț

nenumărate exem-

fij

SCHELE
Un grup de lăcătuși evidențîați lună de lună în în

trecerea socialistă din secția Ill-а de la F.F.A. „Vis- 
coza“ Lupeni: Mesaroș Gheorghe, Mănescu loan, Ar- 
deleanu Victor și Epure Ștefan.



STEAGUL ROȘU

: Campionatul regional
Știința a pierdut un punct prefios pe teren propriu
Meciul dintre știința Petroșani și 

Aurul Brad a fost așteptat cu deose
bit interes de către iubitorii fotba
lului din Valea' Jiului. Și acest in
teres «ra firesc. Se întîlneau echipele 
eștp s-au dovedii a fi cele mai bune 
pînă acum în campionatul regional 
și care aveau șanse egale de a par
ticipa la barajul de calificare pentru 
categoria G.

Studenții porneau favorizați în 
această partidă. In primul rind că 
«Voluau pe teren propriu (fiind sus
ținuți de o puternică galerie) iar în 
ăl doilea rînd că aveau unii jucători 
eu vechi state de serviciu intr-o ca
tegorie superioară, care pot să facă ' tele 24 și 65 cîiid Papură și, respec
tată meciurilor grele. Spectatorii care

: au populat pînă la refuz tribunele
■ stadionului Jiul, au rățnaa însă deza
măgiți de comportarea, în general, a 
Științei. Cu toate că au dominat în 
căa mai mare parte a timpului, lup- 
tînd pînă ia epuizare, studenții n-au

satisfăcut. Linia de atac ș-a complă
cui în combinații inutik, a înghe
suit jocul pe mijlocul terenului, a tras 
rar și imprecis ta poartă, Halfia — 
altădată punctul forte ai echipei — a 
jucat dezordonat, cu multe, foarte 
multe pase la adversar.

Se poate spune că momentul psi
hologic pentru echipa gazdă a fost 
acela din minutul 34 eînd Munteanu 
a ratat copilărește o lovitură de la 
11 metri, repetată, după ce tot pl 
trăsese slab în brațele portarului. 
Despre alte ocazii mari de gol, iro
site de către studCnți în această par
tidă. amintim doar de cele din minu-

joc, și cu o pregătire tehnică 
zică superioara.

Apărarea imediată, în frunte cu por
tarul Poster, s-a achitat cu brio de 
sarcinile încredințate.

Partida a 
tență de o 
Deva, avînd 
stantin.

și fi-

tost condusă eu coțnpe- 
brigadă de arbitri din 
la centru pe Matei Con-

с. MATEESCU

rea în categoria

Un eiar ie poarta brâdenilor

tjv, Covaci, aflîndu-se doar cu porta
rul în față au șutat peste bară.

Scorul alb cu care Știința a termi
nat partida pe teren propriu ătîrnă 
greu în balanța participării ei la ba
rajul de calificare • pentru promova- 

с. Rămîne ca pen
tru meciurile ce le 
mai au de susți
nut, pînă la sfîrși
tui campionatului 
studenții să se pre
gătească cu toată 
seriozitatea, să li
chideze cu lipsuri
le manifestate în 
special în linia de 
atac, să
ardoare 

victorie. 
De la 

gurus care a co
respuns in meciul 
de duminică, a fost 
fundașul Păsculee- 
cu. El a avut in
tervenții sigure, un 
bun plasament, și... 
a șutat periculos 
la poarta 
versa.

Aurul Brad 
dovedit a fi o 
pă matură, eu o 
bună concepție de

Iupte cu 
pentru

ad-

s-a 
eehi-

ALTE REZULTATE: Minerul Vul- 
etn-Minerul Ohelar 6-1; Refractara 
Alba-Constructorul Hunedoara 1-0; 
Aurul Ziatna-Daci» Orăytie 1-0; 
Cl>.R. Simeria-Textila Sebeș 21

noasa-Preparatorul
Hațeg-C.F.R. Simeria; Textila Sebeș- 
Aitrul Zlatna; Dacia Orăștie-Refrae- 
tara Alba; Constructorul Hunedoara- 
Mlnerul Vulcan; Minerul Ghelar- 
Știinja Petroșani; Aurul Brad-Pa- 
rlngul Lonea.

Petrila; Unirea

RTAPA VIITOARE: Minerul Ani-

■ ТІІМІІІ. ІІ ■■ tui ' -

Cil SAME N T V L
1. Știința Petroșani 22 19 4 $ 46:15 30
2. Aurul Brad 22 12 6 4 56:22 30
9. Textila Sebeș 92 11 4 7 55:33 26
< Dacia Orățtie 28 9 8 S 27:25 26
5. Aurul Zlatna 22 12 1 9 38:37 25
& Minerul Aninoasa 22 11 2 9 32:26 24
7. Minerul Ghelar 22 11 2 9 37:35 24
8. Minerul Vulcan 92 10 3 9 45:33 23
9. Paringul Lonea 82 8 5 9 30:33 21

19. Unirea Hațeg 22 6 6 11 37:43 17
11. Constructorul Hunedoara 22 7 3 19 24:37 17
№ Refractara Alba 22 5 7 10 20:37 17
1Э. CF.R. Simeria 38 6 4 19 18:44 16
14. Preparatorul Petrila 22 4 4 14 20:55 12

Juniorii Jiului —
In deschiderea meciului dintre Ști

ința și Aurul Brad, juniorii de la 
Jiul au întîlnit pe colegii lor de la 
Metalul Hunedoara. Rezultatul a fost 
incert pînă m minutul 69, eînd Toth 
de ia gazde, bine servit cu o minge 
de către Achim, 
gci al partidei.

In primele 40 
au jucat crispat, 
pase fără adresă, 
cel mai scurt spre

învingători

a înscris singurul

minute, jiuliștii 
dat numeroase 

au ales drumul 
poartă. După

pauză ei și-au revenit, au jucat cu 
deschideri lungi pe aripi și, ceea ce 
e tnai îmbucurător, au șutat mult și 
perfculce la poartă. O notă bună pen
tru atopSruI Foca care în acest meci 
a fost cel mai bun om al echipei, 
salvînd multe situații dificile din 
propriul careu.

Oaspeții au lăsat o impresie plă
cută. Ei au dovedit o bună tehnică 
individuală, au combinat cu finețe, 
însă ia capitolul finalizare au fost 
deficitari.

Meei egal la Petri la
Fotbaliștii de la Preparatorul Pe

trila au luptat mult pentru a scoate 
acest rezultat. Ei au avut multe o- 
cazii de a înscrie, dar Szatmari și 
\ elea au ratat de fiecare dată. Pri
mul gol îl înscriu oaspeții în minu
tul 22. prin Papp, bine „servit" de 
Sotir. După 0 minute de presiune la 
poarta lonenilor, Szatmari aduce e- 
galarea, transiormînd o lovitură de 
la 18 m. Cp rezultatul de I—1 se 
încheie prima repriză.

(n repriza a doua se joacă nervos, 
se fac greșeli de o parte și de alta, 
se comit : unele durități. Gazdele 
mai au eîteva ocazii de gol, dar le 
ratează, așa că partida ia sfîrșit cu 
un seor egal : 1 — 1.

Arbitrul Cșikoș Gheorghe din De
va a arbitrat cu multe scăpări, a 
dat decizii inverse, nu a fost auto
ritar pe teren.

I. TEȘCAN 
corespondent

încheierii
Minerul — Uni- 
era de 1—0. Pu- 
sperau ca scorul 
atît mai mult cu 

tot mai periculos, 
se apără

Minerul Aninoasa - 
Unirea Hațeg 3-0

Cu 11 minute înaintea 
partidei de fotbal 
rea Hațeg, scorul 
fini spectatori mai 
să fie majorat, cu 
cît oaspeții atacă
inițiază contraatacuri șj 
organizat în momentele critice.

Și totuși, în minutul 80 scorul de
vine 2—0, iar în minutul 85, 3—0. 
Acest lucru se datoreșfe înaintașilor 
gazde care au știut să străpungă a- 
părarea oaspeților, tocmai atunci eînd 
se așteptau mai puțin.

Prima repriză se termină cu sco
rul de I—0. prin golul înscris cu 
capul de Zlăgncanu în minutul 42. 
Autorii celorlalte două goluri sînt 
Breda și Niță.

De la gazde au plăcut: Niță, Var- 
honic și Marcel

A arbitrat cu 
din Hunedoara.

In deschidere, 
au învins cu 3- 
teg-

Golgoțiu. 
scăpări Breb Vasile

juniorii
1 pe cei

aninoseni 
de Іа На

CONSTANTIN 
corespondent

DANILA

POPICE; Minerul Vulcan a învins 
pe Voința Oradea

In cadrul campionatului republican 
de popice, etapa a 11-a interregiuni, 
în zilele de 15 și 16 mai 1965, pe 
arena „Utilajul" din Petroșani s-au 
întîlnit echipele „Minerul" Vulcan — 
campioana regiunii Hunedoara și 
„Voința" Oradea — campioana re
giunii Crișana.

Primii care au intrat iu întrecere 
au fost Tunsoiu Manea —- Vulcan 
și Szlopp Ittliu — Oradea. Din pri
mele 25 bile lansate, jucătorul vulcă- 
nean ia un, avans de 23 punice do- 
borite, avana care este majorat în 
următoarele manșe, reprezentantul 
nostru cîștigînd detașai: 809 p.d. 
față de 704 p.d. cît a totalizat ad
versarul său. Al doilea juoător de 
la Vulcan — Schuler Bela, a avut 
ca adversar pe Szatmari Traian, un 
jucător cu multă precizie în lansarea 
bilei. După primele 50 de bile oaspe
tele conduce сц 12 popice dar în ur
mătoarele 50, Schuler recuperează 
și are un avans de 5 popice. Ulti
mele 25 bile din plin, Schuler le lam

Handbal

S. î. E. Petrttaii I йііиі 
ut putt
Io lulnare

Jucînd la Odorheî cu Voința, e- 
chipa de handbal S.S.E. Petroșani 
a terminat la egalitate 4—4 (2— î J, 
obținînd astfel un prețios punct în 
deplasare.

Spre deosebire de jocul de acasă, 
de duminica trecută, portărița Lia 
Duncea s-a comportat excelent, apă- 
rînd și două lovituri de la 7 m. O 
comportare foarte bună a avut Ba- 
rabaș, care a înscris 3 goluri, șl Puș- 
cașu, un gol. De altfel pentru punc
tul obținut în deplasare merită feli
citări întreaga echipă oare a dove
dit cu această ocazie multă voință 
și putere de luptă.

Lotul folosit de S.S.E.: Duncea, 
Pușca.ju, Barabaș, Kelemen, Kellner, 
Kiss și Munteanu.

Viitorul Vulcan

multă siguranță, fote- 
pe eînd Szatmari gre- 
realizează numai 

revine
stru eu 820 p.d.
adversarului,

In continuare,
Vulcan depășesc

sează cu mai 
1 izîud 150 p.d. 
șbște mult și 
p.d. Victoria

fată
jucătorului 
de 810 p ci

jucătorii

1.14
rus
ele

din
ЕЙО •
800

toți 
granițele celor 

p.d., iar toți oaspeții rămîn siib 
p.d.

De menționat forma bună a jucă
torului Balog Iosif, care a reușit ca 
în acest meci să ofere publicului 
spectator un rezultat poale nemai 
obținut de nimeni pe această arenă, 
897 p.d, la S bețe de 900 și la 8 
bețe de norma de maestru al spor
tului

Arbitrul 
a condus

Nicolae Gușatu clin Lupeni 
eu competență.

s. BALCll 
corespondent

BOX

Înfîlnire amicală
Joi s-a disputat la Vulcan întîl- 

nirea amicală de box dintre echipele 
Minerul Vulcan și Știința Petroșani,

Mai tehnici și mai ofensivi, boxerii 
de la Vulcan au cîștîgat înțîlnirea cu 
Știința cu categoricul scor de 1*^-1, 

fată rezultatele tehnice : Srafz itt 
Vasile (M), meci nul cu lonescu Ilie 
(Ș); Florea Radu (M) b.p. pe Aldea 
Teodor (Ș); Moraru Petru (M) b.p. 
pe Pop Emi] (Ș); Munteanu Zaha- 
ria (M) b.p. pe Doțu Constantin (Ș) 
Stamate loan (M) b.p. pe Sokacs 
Ioan (Ș); Stamate Stanciu (M) b.p, 
pe Birlici 1. (Ș); Cercel Ioan b.p, 
pe Pavel Vasile (Ș); Gheorghe Ște
fan (M) b.p. pe Stoe C. (Ș). Au 
mai jucat între ei boxerii de la Vul
can, Ciungii Stelian - Oprea Marin, 
învingător la puncte primul și Bă- 
luță Viorel — Gheorghe Jean, meci 
egal.

O notă bună pentru organizatorii 
întîlnirii și în special pentru antre
norul Petcu Constantin.

Straja Luueni

me- 
gaz- 
sînt 

cu

In cadrul etapei a IV-a a campio
natului regional de handbal, la Vul
can s-ац întîlnit echipele Viitorul și 
Straja Lupeni. Ambele echipe au in
trat pe teren hotărîte să cîștige 
ciul. Cei ce deschid scorul sînt 
dele prin Durnea. Tot gazdele 
cele care încheie prima repriză 
scorul de 8-7 în favoarea lor.

In repriza a doua jucătorii de la 
Viitorul încep hotărîți să mărească 
scorul. In minutul 52 ei conduc cu 
6 puncte. Mulțumiți de rezultat, nu 
mai insistă, dînd posibilitate oaspeți
lor să reducă din handicap. Dar nu 
pentru mult timp deoarece, bine di
rijați de portarul Pop Simion, jucă
torii de la Vulcan măresc din nou

scorul. Astfel partida ia sfîrșit cu 
21-14 pentru ei. Au marcat Negrilâ 
(9), Durnea (6), Rusu (2), Mîrza 
(2), Karoly (2) pentru Viitorul și Mo. 
lodeț (5), Neagoc (3), Barbu (2). 
Stamatoiu (2), Nemeș (1), Calica 
(1). S-au remarcat în acest meci Ne- 
grilă și Durnea de la Viitorul, Mo- 
lodeț, Neagoe, Barbu de la Straja 
Lupeni. Și pentru acest meci merită 
cuvinte de laudă portarul Pop Simion 
care prin intervențiile sale spectacu
loase a salvat multe goluri.

A arbitrat foarte bine Crețu loan 
de la Petroșani.

INGLING ALFRED 
corespondent

Meci frumos la Lupeni
Cei aproximativ 3000 de specta

tori, prezenți duminică după-amiază 
pe sâdionul din Lupeni, au văzut un 
reușit spectacol fotbalistic. In limi
tele sportivității, echipele Minerul și 
A.S.A, Tîrgu Mureș au practicat un 
joc cu faze spectaculoase. Ocazii 
mai multe de gol au avut gazdele, 
a căror linie de atac a acționat în 
viteza. Scorul de 5—0, în favoarea 
gazdelor, îi nedreptățește oarecum 
pe oaspeți. Afirmăm acest lucru, de
oarece piuă în ultimul minut al in- 
tîlnirii. fotbaliștii din Tîrgu Mureș au 
ripostat eu dîrzenie. Ei s-au dovedii 
a fi tnai tehnici decît lupenenii, dar 
atacurile lor, duse mai ales 
me, prin deschideri în 
a-au terminat cu șuturi de 
ță, f>e care Sziklay, atent, 
rat. Primul gol a fost marcat în mi
nutul 4. Siaudt a executat o lovitură 
liberă pînă |a Ologu. Acesta, aflat 
în careu, a interceptat mingea și a 
șutat-o în plasă, pe lîngă portarul 
prins pe picior greșit. Șase minute

ре extre- 
adîncime, 

la distam 
le-a ара-

mai tîrziu, Precăp conduce inspirai 
mingea pînă in apropierea careului, 
o pasează precis la Ologu, care în
scrie al doilea gol. In minutul 16 
s-a remarcat cursa în viteză a extre
mei drepte Miko. Numai datorită Im 
tervenției prompte a lui Basarab 
mingea a putut fi deviată în corner 
atunci eînd muiți dintre spectatori 
erau convinși că vor vedea un gol, 
în poarta lui Sziklay. Al treilea gol 
a fost marcat în minutul 31, eînd 
Precup a trimis o minge pînă în ca
reul oaspeților, iar Ologu s-a ridi
cat peste doi jucători din Tîrgu Mu
reș și a trimis mingea, cu capul, în 
colțul din dreapta jos al porții. Por
tarul Boroș a plonjat cu întîrziere.

Cu 7 minute înainte de sfîrșitui 
primei reprize, Coțroază, unul dintre 
jucătorii care s-au remarcat în acest 
meci, pătrunde în viteză printre a- 
părătorii oaspeților, trimite mingea 
în careu și tot Ologu marcă cei 
de-al patrulea gol.

In repriza secundă meciul a fost

lupenenitor, 
eîteva ocazii 

că în această 
a avut mai

la fel de dinamic. Oaspeții au de
pășit deseori apărarea 
însă nu au fructificat 
dare de gol. Cu toate 
repriză echipa Minerul
puține ocazii de a marca, tot ea a 
marcat al cincilea gol în minutul 87 
al întîlnirii. Primind de la Precup 
o minge de pe extrema sfîngă, Co- 
troază, aflat în mijlocul careului 
oaspeților, schimbă unghiul de miș
care al batonului eu precizie m pla
să. La sfîrșitui meciuluP numeroși 

tribune 
ambele

Spectatori au aprins făclii în 
și au aplaudat cu căldură 
echipe.

Arbitrul PopOvici Gheorghe 
dus formațiile : MINERUL : 
LAY (Mîhalache); Basarab. 
(Toi»), Luban, Staudt, Sima 
TROAZA Dodu, OLOGU,
PRECUP. A.S.A. TG. MUREȘ: BO- 
ROȘ, Bartok. BAI.ASZ. GSAKO, 
Gheorghe, Alecu, M1K0. Dembrovki, 
SÎNTIAN, Siko, GYORFI.

a con-
SZ1K- 

Dan,
C0-5

Pleian,

V. STRAUT



STEAGUL ROȘU Э

O mașină de frezat tip vechi de la U.R.U.M.P. a fost propusă pentru 
casare; însă la propunerea tov. ing. șef Tolvay Alexandru, mașina a fost 
redată producției. Acest lucru a fost posibil printr-o inovație concepută de lă
cătușii mecanici Ebner Ioan și Gălățan loan.

18 fruntași 
atacă 
un record

(Urmare din pag. l-a)

HVuiocea, Andraș, Balasz, Bolna- 
v'.j'Popa, Vass și vagonetarii Ta- 
maș, Băloiu și Burian sînt oamenii 
de nădejde ai brigăzii.

In cinstea Congresului partidului, 
colectivul condus de Kallath și-a 
propus să realizeze ceva foarte în
drăzneț : să doboare recordul de 
60,5 m I stabilit la adâncirea puțu
lui principal de Ia mina Dilja de 
către brigada Iui Bartha Dionisie, 
în noiembrie 1963. Se fac pregă
tiri intense în vederea atingerii u- 
nei avansări de cei puțin 61 me
tri. Sînt pregătite burghii lungi de 
3 metri, locul perforatoarelor C.P.- 
17 îl Ivor lua perforatoare puterni
ce C.P.-23, cdfrajuJ mobil va fi în
zestrat cu uși noi, la suprafață este 
pregătit materialul pentru betonare, 
se amenajează halda pentru eva
cuarea sterilului, mecanicii pun la 
punct utilajele.

Știind că este vorba de oameni 
de cuvînt, e foarte probabil ca la 
sfîrșiful lui iunie, ortacii lui Kal
lath să fie așteptați la ieșirea din 
put cu flori...

Cadrele
azi

și de mîine
(Urmare din pag. l-a)

ple de muncitori care, după ce au 
«absolvit școala de căliiicare de un 
an sau cursurile de ridicare a califi
cării, au intrai in rindurile frunta
șilor și eviuențlațiior. Unii au deve
nit inovatori, cum slut minerul Ațio- 
nescu Joan, lăcătușul Mirza floria, 
iar alții, ca minerii Șerban Nicolae, 
Buy ie Pavel, Cucu Dumitru, Lebădă 
Gheorghe, Costache Gheorghe, Zaha- 
ria Constantin conduc azi cu price
pere brigăzi de la abataje sau pre
gătiri.

Dintre cei ' care se ocupă la mina 
V uiean de problemele calificării se 
face remarcat îndeosebi inginerul \ i- 
șan loan, responsabilul școlii minie
re Și daca la mina Vulcan acțiunea 
de caliiicare se desfășoară azi bine, 
ui! merit deosebit revine acestui in
giner inimos. Ar putea face și mai 
mult dacă n-ar fi atit de solicitat in 
site munci : pe. lingă sarcinile de 
serviciu și de la școală mai are vreo 
5-6 responsabilități. Trebuie s-o recu
noaștem ; este prea mult pentru un 
singur om. orieit ar fi de capabil și 
binevoitor.

Atenția de care se bucură la mina 
Vulcan continua creștere a gradului 
de calificare laee ca an de an să 
intre in marea familie a celor cali
ficați noi și noi muncitori. Aceasta 
oieră garanția că tehnica avansata, 
utilajele din dotare vor fi mînuite cu 
pricepere, că sarcinile sporite care 
revin colectivului minei vor fi duse 
Cu succes la îndeplinire.

I.C.T. Paroșeni
ANUNȚA 

următoarele posturi 
vacante:

s 1 post șef manevră 
в 1 posf manevrant 
в 3 posturi acari

Solicitanții vor prezen
ta autorizații emise de 
C.F.R. Salarizarea conform 
normelor li.F.R.

Timp de câteva zile, o trupă de ar- 
..țjșii • ai Circului de Stat din Bucu
rești, împreuna cu cîțiva artiști ai 
Circului din Sofia, au fost oaspeții 
orașului Petroșani. Seară de seara 
trupa a prezentat, sub cupola circu
lui montată Iftigă hale, spectacolul 
intitulat: „Stop I... Circ !“.

Cei care au vizionat spectacolele 
circului au rămas, plăcut impresio
nați de calitatea lor. Și înir-adevăr, 
fiecare artist s-a străduit să cea tot 
ce poate, să demonstreze înalta mă
iestrie pe care a atins-o

Tonul calității spectacolului l-a 
dat comicul, și totodată acrobatul pe 
sîrină, Ccstelini. Combinînd cu sub
tilitate curajul cu umorul, Costelini 
s-a dovedit un artist talentat, cu 
multă priză la public. Jocul său ni 
l-a reamintit pe cel al cunoscutului 
Charlie Chaplin.

Au plăcut, de asemenea, deosebit 
de mult, cuplpl Lupașcu, la acroba
țiile pa biciclete și patine pe role,

PROTECȚIA MUNCII PE ȘANTIERE
Cauzele 
accidentelor s

• lipsă de disciplină 
la locurile de muncă

O neglijarea unor 
măsuri eiementare

Pe șantiere, ca de altfel în orice 
domeniu de activitate, protecția mun
cii are, pe lingă rolul principal de 
protejare a muncitorului împotriva ac
cidentelor, și menirea de a contribui 
în mod direct la realizarea sarcinilor 
de plan.

Problema protecției .muncii preocu
pă fiecare șantier de. construcții. De 
curînd, in cadrul grupului 2 de șan
tiere Valea Jiului a fost analizat fe
lul în care se aplică pe șantiere mă
surile de tehnica securității muncii. 
Referatul prezentat a scos la iveală o 
serie de deficiențe care s-au manifes
tat — și se mai manifestă — în 
munca șantierelor pe linie de protec
ție a muncii. Deficiențele existente 
au dat naștere la unele accidente de 
munca cure puteau fi în întregime 
evitate. Din analizarea cauzelor care 
au generat aceste accidente a reie
șit că ele constau in lipsa de disci-

Carnet cultural
SPECTACOLE 
REPETIȚII 
Șl... O JOIE

Sâptămina trecută a fost rodnică 
în manifestări culturale. Artiștii ama
tori, și îndeosebi cei din formațiile 
de teatru, și-»u intensificat repeți 
■țiile, vădind mult interes in pregă
tire. in curînd, îi așteaptă o între
cere de amploare. Este vorba de fa
za raională a celui de-al IV-lea Fes
tival bienal de teatru „1. L. Gara 
glale". ce se va desfășura în perioada 
iunie-august.

In vederea acestei competiții cultu
rale. formațiile de teatru ale clubu
rilor muncitorești și ale unor că
mine culturale și-au inclus în reper
torii piese valoroase din literatura 
româna contemporană șt se pregătesc 
cu sîrguință. Uricănenii au prezentat 
sîmbătă seara, în sala cinematogra
fului din localitate, un spectacol în 
premieră cu piesa „Siciliana" de 
Aurel Baranga. Spectatorii prezenți 
au aplaudat cu căldură evoluția ti
nerilor artiști amatori.

Un reușit spectacol au prezentai 
și artiștii amatori din Cimpa. Ei au 
urcat, duminică dimineața, pe scena să
lii cinematografului din localitate cu 
drama „E vinovată Corina ?“ de Lau 
rențiu Fulga. Nivelul bun de inter
pretare. jocul scenic, ținuta artistică 
ale artiștilor amatori cimpeni, toate 
au confirmat pregătirea lor ecnștiin- 
ciosă. interesul ce-1 depun zi de zi 
la repetiții.

■ II LA ÎNĂLȚIMECIRC !...“
iluzionismul și jbngtefia modernă ale 
I.iviei și Gigi Munteanu, ne-au ținut 
încordați pînă Ia maximum, evolu
țiile aeriene ale celor două surori. 
Creta și Mariana Popescu sau jocu
rile icariene ale familiei Popescu, 
care ne-au demonstrat ce înseamnă 
curajul și forța, înderrunare.a și su
plețea.

Evoluția în spectacol a artiștilor 
de la Circul din Sofia a fost aplau
dată la scenă deschisă. Artiștii din 
țara vecină și prietenă, au executat 
numere care au dat spectacolului 
prospețime și vigoare Pe care să-i 
evidențiez) mai întîi ? Pe soții Kaf 
tanski, o pereche încîrtfăfoare, din 
muzical-excentrici sau studitd pla
stic, pe duo lulievi în acrobații la 
pers și dresură de porumbei, ori pe 
Naidin în echilibristică de salon ? 
Cu toții și-au demonstrat înalta cla
să de artiști de circ.

Am lăsat intenționat mai la urină 
pe Nina Buzdugă pentru că într-ade- 

plică la locul de muncă și neglijarea 
unor măsuri elementare. Astfel, la 
șantierul de la Petrila, un muncitor 
a fost accidentat in timp ce topea 
bitumul pentru izolații, din cauză că 
cineva a vrut să se „distreze" pe 
seama lui și a aruncat o piatră în 
cazanul cu bitum topit. Conducerea 
șantierului nu a căutat să-l desco
pere pe vinovat și s-a mulțumit nu
mai să constate producerea acciden
tului. Tot din cauza neatenției și a 
nerespectării N.T.S., pe șantierul Li- 
vezeni unui muncitor i-a căzut o că
rămidă în cap de pe schelă, în timp 
ce ieșea dintr-un bloc. Aceasta deno 
tă ca schela de lucru nu a fost pre
văzută cu seîndură de bord șl cu du
lapi alăturați împotriva căderii de 
materiale. Alteori se produc accidente 
-- că la Lupani de exemplu — din 
cauza că se lucrează pe platforme 
și schele improvizate, iar aceste im
provizații nu sînt controlate de mai
strul respectiv. Iată deci că lipsa de 
control asupra luării de măsuri efi
ciente de protecție a muncii la înce 
perea lucrului conduce la accidente.

Constructorii au hotărît să îmbună
tățească pe toate căile activitatea de 
protecție a muncii. In acest scop a 
fost întocmit un plan de măsuri feti

ta cluburile muncitorești din Pe
trila, Lonea, Petroșani și Lupeni au 
continuat repetițiile la piesele de tea
tru, în vederea apropiatului concurs. 
Teatru) de Stat și-a continuat reprezen
tațiile eu piesa ..Copacii mor în pi
cioare" de A. Casona. iar unitatea 
„Dunărea" a Circului de Stat din 
București a prezentat în Petroșani 
mai multe spectacole, apreciate de 
public.

In ceea ce privește organizarea tim
pului liber al tineretului, cuvinte bune 
se pot spune despre vulcnneni. Pe 
lîngă serile de dans, serile literare și 
reuniunile tovărășești, aici se orga
nizează cu regularitate joia tineretu
lui. Dar nu oricum. Jolle tineretului 
Sînt pregătite din timp și se desfă
șoară după un program bine stabi
lit, după reguli afișate la intrarea în 
sală, pe care fiecare tînăr este obli
gat să te respecte.

Joia tineretului din sâptămina tre
cuta, de pildă, a avut ca tema . „Să 
discutam despre tovărășie, prietenie, 
dragoste". Peste 180 de tineri au ur
mărit eu plăcere expunerile tovarășe
lor Elena Boda și Greta Negreanu, 
după care s-au încins discuții inte
resante. A urmat dans, jocurile dis
tractive : „Dansul țârilor", „Firul te
lefonic". „Sfoara" ele. și din nou 
dans.

Asemenea acțiuni pentru tineret, in
teresante, instructive, plăcute și utile 
jn același timp, se pot organiza și 
chiar se impune acest lucru, și în 
celelalte localități din Valea Jiului.

Dumitru GHEONEA

văr ea merita o notă aparte. Nina 
Buzdugă se bucură de prestigiu in
ternațional, numărîndu-se printre 
puținele femei dresoare de lei din 
lume. In numerele de dresură mixtă 
de tei și urși ea a întruchipat cu
rajul și îndrăzneala, măiestria și 
răbdarea Deci, toate laudele, fără 
nici un fel de exagerare.

De fapt întreg spectacolul s-a bu
curat de succes, succes la care au 
contribuit din plin regizorul artistic 
Mircea M. Gheorghiu, regizorul teh
nic Petre Lupașcu și dirijorul or
chestrei, Teodor Ahdrieski. Deci, 
cum s-ar spune, spectacolul „Stop !,.. 
Circ !“ a fost la înălțime atît la pro
priu. cit și la figurat. Aceasta este 
și o invitație la vizionare pentru 
spectatorii din Lupeni și Vulcan, ca
re, în zilele următoare, vor avea po
sibilitatea să-i vadă la lucru pe ar
tiștii circului

C. COTOȘPAN

nice și organizatorice concrete, plan 
care începe să fie pus în aplicare pe 
toate șantierele. Măsurile constau din 
asigurarea unei baze materiale care 
să permită o desfășurare nestingheri
tă a procesului de producție — revi
zuirea instalațiilor de forță ale uti
lajelor, procurarea de echipament de 
protecție pentru lucru în medii și 
condiții diferite etc. Cu toate aces
tea mai sînt și anumite abateri de la 
regulile de protecție. De pildă, pe șan
tiere se mai lucrează și acum la șan
țuri și gropi fără ca acestea, la ter
minarea schimbului să fie împrejmui
te sau — în cazul șanțurilor plasate 
pe locuri de circulație — prevăzute 
eu inscripții avertizoare. De asemenea, 
mai există pe șantiere gropi de var 
neîmprejmuite, se mai lucrează de 
către zidari pe schele și capre im
provizate.

Respectarea normelor de tehnica 
securității și luarea In continuare de 
măsuri pentru a asigura o desfășu
rate normală a lucrului, trebuie să 
stea mereu in atenția fiecărui mun
citor constructor, a fiecărui maistru 
sau șef de șantier Munca în condi
țiile unei depline securități dă un 
randament sporit, duce la realizarea 
sarcinilor de {dan.

PRODMM DE RADIO
19 mai

PROGRAMUL t. 5,00 Bulletin de 
știri. Rufetin meteorologic; 5,06 Con
cert de dimineață; 5,30 Lecția de 
gimnastică; 6,00 Radiojurnal; 6,18 
Cîntă orchestra de muzică populară 
a Casei de culture din Caransebeș; 
6,20 Jurnalul satelor; 6,35 Muzică 
ușoară interpretată la acordeon; 
6,45 Salut voios de pionier; 7,00 Ra
diojurnal; 7,15 „Cer senin" — mu
zică rie estrada; 8,00 Suma
rul presei; 8,06 Melodii populare;
8.30 Uverturi la operetele Iui Jacques 
Offenbach; 9,00 Poemul vocal sim
fonic pentru bariton și, orchestră 
„Noapte de august" de Dorn Popo- 
vici; 9,30 Muzică populară din dife
rite regiuni aic țării; 10,00 Buletin 
de ștu'i; 10,03 Potpuriuri de muzică 
ușoară; 10,30 Dialog pe teme core
grafice; 10,45 Opera „O noapte fur
tunoasă"; 12,00 Buletin de știri; 
12,03 „Zi din fluier, fluieraș" — 
melodii populare; 12,30 Arii din opere
te; 13,10 Concert de prînz; 14,00 Bule
tin de știri; 14,10 De ia Waldteufel 
ta Johann Strauss; 15,00 Muzică u- 
șoară; 15,30 Muzică populara inter
pretata de Ion Duca. tosrf Mihuț și 
Alexandru Bidirel; 16,00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 16,15 Pfe- 
se corale; 16 30 Roza vânturilor; 17,15 
Muzica de estradă; 17,35 Muzică 
populară cerută de ascultători; 18,00 
Buletin de știri; 18,05 Ciclul ..Pagini 
din istoria muzicii românești; 18,45 
„Ani îndrăgit o melodie" — muzică 
ușoară; 19,15 Universitatea tehnică 
radio; 19,30 Soliști de muzică ușoa
ra, 20,07 Radi- gazeta de seară;
20.30 Varietăți muzicale; 21,30 
„Album muzical" — muzică ușoa
ră; 22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic; 32,20 Formația Surf;
22.30 Ritm și melodii de dragoste; 
23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL H. 7,30 Buletin de 
știri, 7,35 ..Gintă cobza cea batrînă" 
— melodii populare; 7.45 Mici piese 
instrumentale; 8,10 Muzică de es
tradă de tancy Korossy; 9,00 Bule
tin de știri; 9 03 Cîntece de dra
goste și jocuri populare; 9,30 Mu
zică din operete de compozitori, 
înaintași; 10,00 Cvartetul opuș 26 
nr. 2 in Re major de Constantin 
Dinutiescu; 10.30 Cînta sextetul 
vocal feminin „Perinița"; 10,45 E» 
misiune pentru ansamblurile artisti
ce școlare: 11.00 Bulelin de ștjri; 
>1,03 „Melodii... melodii" — muzică 
ușoară; 11,30 Universitatea tehnică 
radio; 11,45 Piese vocale și instru
mentale inspirate din natură; 12,15 
Din cele mai cunoscute melodii 
populare; 12,45 Valsuri pentru fanfa
ră; 13,00 Buletin de știri; 13,30 De toa
te pentru toți; 14,35 Fantezie pentru 

flaut și orchestră de Petre El mes
ei:; 15,00 Buletin de știri; 15,05 Din 
inima satului — emisiune de cân
tece și jocuri; 15,30 Știința în sluj
ba păcii; 15,40 Mini-aturi de estra
dă; 16,00 Preludii și1 intermezzi din 
ipere; 16,30 Simfonia îir 40 în Sol 
minor de Mozart; 17,80 Radiojur
nal. Buletin meteorologic; 17,15 
Melodii lirice de Gherase Dendrino;
17.30 Sfatul medicului: Îngrijirea
tenului; 17,35 Anunțuri, reclame, mu
zică; 18,00 Muzică din operete; 18,30 
Capodopere ale literaturii „Divina 
comedie" de Dante Alighieri; 19,00 
Buietin de știri; 19,05 Interpreți ai 
folclorului" nostru; 19,30 Teatru Ia 
microfon: „Omul cu mîrțoaga";
20,50 Muzică ușoară; 21,00 Radio
jurnal. Sport; 21,15 Melodii; 21,35 
Recital Mircea Bticiu; 21,50 „Prima 
întâlnire" — melodii de dragoste;
22.30 Personaje vesele din operete 
Vieneze; 23,00 Buletin de știri; 23,05 
„îmi place să cînt" — muzica u- 
șoară; 23,30 Simfonia „Domestică" 
de Richard Strauss; 0,10 Muzică 
de dans pentru ore târzii; 0,52 Bu
letin de știri;

Cinem atoffrafe
19 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 
Spărgătorul; REPUBLICA : Un e- 
noriaș ciudat; PETRILA: Aripi ne
gre; LONEA : Vii și morii, seria I 
și II. ISCRONI : Cum stăm tinere; 
VULCAN: Podul rupt; CRIVID1A: 
Rîul negru; PAROȘENI ; Fortărea
ță pe Rin; LUPENI — MUNCITO
RESC: Aventură la miezul nopții; 
BARBATENI: Fata din casa roșie.



STEAGUL ROȘU

Situația
din Republica Dominic and

SANTO DOMINGO 17 (Agerpres)
In capiltal.a Republicii Dominicane 

a sosit duminică pe neașteptate o 
„misiune specială la nivel înalt" 
condusă de Mc George Bundy, con
silier principal al președintelui S.U.A. 
pentru problemele securității națio
nale din care fac parte Cyrus Van
ce ministrul adjunct al apărării, 
Thomas Mann, secretar de stat ad
junct pentru problemele economice 
și Jack Vanghu, secretar de stat 
adjunct pentru problemele lafino-a- 
mericane. La Washington, purtăto
rul de cuvtat ai Casei Albe a refu
zat să precizeze natura misiunii în
credințate 
din ordinul 
a afirmat

acestei delegații trimise 
președintelui Johnson. El 

numai că delegația „va

îndeplini unele sarcini din Indicația 
guvernului S.U.A. „Imediat după so
sire cei patru emisari americani au 
avut convorbiri secrete cu ambasado
rul S.U.A. în Republica Dominicană 
și cu membri ai misiunii Organizației 
Statelor Americane. Ei s-au întîlnit, 
totodată, cu generalul Antonio Im- 
bert Barreras, președintele juntei mi- 
îifaro-civîle proamericane. După zum 
transmite agenția U.P.I., se pare că 
scopul acestei misiuni este de a ой- 
ține crearea unui „guvern de coa
liție*'.

Luni,
tiv, la 
luptele
te și trupele 
cat să ocupe

. șului, aflată sub controlul constiitu- 
ționaliștiilor. Deși amănuntele cu 
privire la aceste lupte sînt contra
dictorii, corespondenții agențiilor oc
cidentale de presă menționează că, 
după cît se pare, trupele colonelu
lui Caamano au reușit să respingă 
unitățile atacatoare.

PREZENTE ROMÂNEȘTI
BERLIN 17. Corespondentul Ager

pres Șt. Deju, transmite;
Baritonul român Nicolae Herlea, 

artist al poporului, a apărut pentru 
a doua oară pe 
Oper" din Berlinul 
Contelui de Luna 
badurul" de Verdi, 
noscutului dirijor 
Patone.

Opera „Trubadurul" este pusă în 
«cene de 
a dirijat

Nicolae
la scenă
mai multe ori.

ALGERIA

pentru a treia zi
Sainto
între

consecu- 
contlnuatDomingo au 

forțele constituționalis- 
juntei, care au încer- 
partea de nord a ora-

Declarația ministrului 
afacerilor externe 
al Braziliei

RIO DE JANEIRO 17 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al Bra

ziliei, Vasco Leitao da Cunha, a de
clarat duminică ziariștilor că actua
la situație din Republica Dominica
nă, a cărei agravare în ultimele zile 
constituie o amenințare pentru între
gul continent Jatino-american, re
clamă. convocarea de urgență a unei 
noi reuniuni a miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor membre ale O.S.A. 
Da Cunha a făcut această declarație 
după întrevederea care a avut-o cu 
reprezentantul brazilian la O.S.A., 
Ilmar Pena Marinho, care s-a reîn
tors de la Washington, și a prezen
tat președintelui Castello Branco un 
raport asupra situației din Republi
ca Dominicană.

Sosirea Iui Gromîko
Ia Ankara

în- 
A.

ANKARA 17 (Agerpres).
La 17 mai a sosit la Ankara, 

tr-o vizită oficială de 5 zile, A. 
Gromîko, ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S.. El a fost întîmpinat 
pe aeroport de Hasan Isîk, minis
trul afacerilor externe al Turciei și 
de alte persoane oficiale.

O nouă explozie 
la baza americană

SAIGON 17 (Agerpres).
Luni, la baza americană de la 

Bîen Hoa, situată la numai 15 mile 
sud de Saigon, au explodat pe neaș
teptate alte bombe, aflate sub dă- 
rîmăturile provocate de exploziile în 
serie de duminică. Imediat, o echi
pă de experți americani a- început 
operațiunile de depistare a bombe
lor încă neexplodate. întregul per

scena „Deutsche 
de vest în rolul 
din opera „Tru- 
sub bagheta cu- 
italian Giuseppe

Herbert von Karajan care 
și primul spectacol.
Herlea a fost aplaudat 

deschisă și rechemat de

☆

Corespondentul Ager- 
Dascal, . transmite : 
Pen-Clubuluî a sosit

PARIS 17. 
pres, Georges

La invitația 
la Paris o delegație de scriitori din
țara noastră, condusă de acad. Vic
tor Eftimiu, președintele Centrului 
român al Реп-Clubului. Din delegație 
mai fac parte scriitorii Eugen Jebe- 
leanu. Alexandru Bălăci 
Preda.

Discufie publică în S.U.A.
în legătură cu problema Vietnamului
WASHINGTON 17 (Agerpres).

Washington a avut loc o dis- 
publică cu participarea mai 
profesori universitari de sea- 
legătură cu problema Vietna- 
Mc George Bundy, consilier 

1 al președintelui Johnson 
problemele securității națîo- 

ia cuvîntul, a 
(enunțat, în ultimul moment la par
ticipare sa, trimițînd o declarație con
ferinței. Discuția, care a atras 
numeros public, printre care 
multe sute de studenți, a prilejuit 
din partea unor reprezentanți ai vie
ții americane critici aspre la adresa 
politicii guvernului S.U.A. în 
nam.

Profesorul J. Morgenthau. din 
cago, a declarat că războiul 
Vietnam este un conflict pur intern 
și că imixtiunea Statelor Unite îi 
înstrăinează toate simpatiile popoa
relor Asiei.

La 1 
cutie 
multor 
mă in 
mului. 
special 
pentru 
nale. care urma să

de la Bîen Hoa

și Marin

america- 
care au 

au spriji-

Potrivit relatărilor presei 
ne, foarte puțini din cei 
luat cuvîntul la dezbateri 
nit punctul de vedere al guvernului 
american.

Dezbaterile au fost retransmise prin 
radio și televiziune în peste 100 de 
universități din Statele Unite.

un 
mai

Viet-

Chi- 
din

sonal al bazei a fost evacuat la o 
mare distanță. Generalul american 
Joseph Moore comandantul forțelor 
aeriene americane în Vietnamul de 
sud, a făcut cunoscut luni, bilan
țul exploziilor de duminică. 26 de 
americani și 4 sud-vietnamezi au 
fost uciși. 103 au fost răniți. 22 de 
avioane au fost complet distruse. 
Cercetările continuă.

Inaugurarea barajului de la Cheffia
ALGER 17. Corespondentul Ager

pres, C. Benga, transmite: 
/In prezența președintelui Algeriei, 
Ahmed Ben Bella, și a altor oficia
lități, a fost inaugurat luni 17 mai 
barajul de la Cheffia, construit pe 
rîul Ben Namoussa. la circa 50 km 
sud-est de „Perla Estului algerian", 
cum mai stat denumite orașul și re
giunea Annaba (fost Bone). Acest 
baraj face parte din realizarea pri
mei faze a unui important program 
de ridicare a regiunii estice a țării.

Prin construirea barajului de la 
Cheffia, al doilea ca importanță în 
Algeria avînd în vedere capacitatea 
și debitul său și al 17-.lea ca număr,

se urmăresc trei obiective principa
le : creșterea
prin folosirea rezervelor de apă din 
regiune, raționalizarea ei în vede
rea completării deficitului din tim
pul verii; ameliorarea alimentării cu 
apă a orașului Annaba; aproviziona
rea cu apă a industriei urbane și 
în mod deosebit a marelui complex 
siderurgic aflat în construcție aici.

Construit într-un Ioc deosebit de 
favorabil din punct de vedere topo
grafic, Barajul de pe Oued-ul (rîul) 
Ben Namoussa dispune 
citate de 170 milioane 
și are un debit mediu 
140 milioane mc.

producției agricole

de o capa- 
mc de apă 
anual de

încheierea lucrărilor 
conferinței afro-asiatice

ACCRA 17 (Agerpres).
La 16 m.ai. în localitatea ghaneză 

Wînneba și-a încheiat lucrările cea 
de-a patra conferință a Consiliului 
de solidaritate a popoarelor Asiei 
și Africii. La conferință 
pat aproximativ 
observatori din 
ale lumii.

Conferința a
hotărîri
luptei împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismuluî, 
pentru pace în întreaga lume. Au 
fost adoptate declarația comună și 
rezoluția politică în 
■mulate principiile și 
carii de solidaritate 
etapa actuală.

400 de 
aproape

au partici- 
delegați și
60 de țări

f

o rezoluție

adoptat
importante în

o serie de 
problemele

Conferința a adoptat 
specială cu privire la acțiunile im
perialiste ale S.U.A. și a aprobat 
un mesaj către poporul vietnamez. 
Conferința își exprimă sprijinul?//'fațâ 
de lupta poporului congoleza, ,o- 
poldville), pentru libertatea și fnde- 
pendența patriei sale. S-a aprobat 
propunerea de a se convoca ta 
anul viitor la Havana o conferință 
de solidaritate a popoarelor din 
Asia, Africa și America Latină.

care stat for- 
sarcinile miș- 

afro-asi atice ta

Acțiuni ale patrîoțiior 
din Oman

Congresul Confederației Generale 
a Muncii din Franța

PARIS 17. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite:

Duminică s-a deschis la Ivry (lin
gă Paris), în prezența a 1500 de 
delegați, cel de-al 35-lea Congres al 
Confederației Generale a Muncii din 
Franța (C.G.T.), care coincide cu 
aniversarea a 70 de ani de la crea
rea acestei organizații (1895). Din 
partea C.C.S. din R. P. Română Ia 
congres participă o delegație condu
să de tov. Mihai Penescu, membru 
al Prezidiului С. C. S„ președintele 
Comitetului Uniunii sindicatelor din 
întreprinderile industriei materiale
lor de construcție și din întreprin
derile de construcții.

Raportul general al Biroului C.G.T. 
a fost prezentat de Leon 
secretar confederal, care a 
că C.G.T. este organizația 
cea mai reprezentativă în
Raportul, care a durat patru ore, a 
fost consacrat problemelor unității 
mișcării sindicale, intensificării ac
țiunilor revendicative. posibilității 
unor acțiuni comune cu sindicatele

din țările Pieței comune, necesității 
unirii forțelor democratice și solida
rității cu lupta popoarelor din 
Vietnam și din Republica Domini
cană.

Lucrările Congresului C.G.T. vor 
dura șase zile.

Mauvais, 
subliniat 
sindicală 

Franța.

După alegerile municipale din Anglia
Anglia, 

anunțate 
nou de
și cîști-

17 (Agerpres).
rapoartelor primite ta 

la comandamentul revolu- 
Oman, patrioții din aceas-

CAIRO
Potrivit

Cairo de 
ționar din
tă regiune a Arabîei de sud au a- 
tacat recent trupele britanice de la 
Gebal el Fara și Zafar. Au 
uciși șapte soldați englezi și 
riorate un număr de instalații 
tare britanice.

Rapoartele menționează, de 
menea, că autoritățile britanice, 
urma luptelor de la Zafar, au în- 
tărit trupele dislocate în regiunile 
înconjurătoare.

SCURTE ȘTIRI
VIENA. — A. Gromiko, ministrul 

afacerilor externe al U.R.S.S., a avut 
o convorbire cu ministrul de exter
ne al Austriei, Bruno Kreisky. 
cursul convorbirii a avut loc 
schimb de păreri asupra unor 
bleme de interes reciproc.

ln
un

pro-

LONDRA. — La inițiativa Ligii 
Tineretului Comunist din Anglia, în 
nordul țării se string semnături pe 
o petiție care cheamă guvernul bri
tanic să reducă cheltuielile de înar
mare. Pînă în prezent petiția a fost 
semnată de mii de oameni ai mun
cii din Sheffield, Leeds și alte lo
calități.

fost 
dete- 
mili-

ase-
îrr

Pakistan, partidul de guvern&pint, 
Liga musulmană, a obținut în Pa
kistanul de vest 96 de locuri din 
cele 146 de mandate atribuite pină 
acum, iar in Pakistanul de est 62 
de locuri din cele 127 de rezultate 
cunoscute.

MUNCHEN. — Intr-o corespon
dență primită din Paris, ziarul vesit- 
gerrnan „Suddeutsche Zeitung" re
latează că în capitala Franței a 
avut loc, la începutul lunii mai. o 
tatîlnire a reprezentanților unor sta
te din Europa occidentală intere
sate în realizarea forțelor nucleare 
ale NlA.T.O.

Alegerile municipale din 
ale căror rezultate au fost 
duminică, consemnează un 
clin al Partidului laburist 
guri semnificative ale conservatori
lor. S-a anunțat, astfel, că Partidul 
conservator a înregistrat un cîștig 
net de peste 700 locuri, ta timp ce 
laburiștii au pierdut aproximativ 470 
de locuri. Aceste rezultate consti
tuie obiectul a numeroase comenta
rii ale ziarelor engleze și ale agen
țiilor occidentale de presă, care sub
liniază in unanimitate slăbirea pozi
țiilor deținute de laburiști. Ziarul 
,.Observer'", de pildă, consideră că 
„pentru prima oară din octombrie 
anul trecut, conservatorii pot acum 
spera să câștige 
generale".

. Corespondentul 
Presse subliniază 
litică în Marea

un nou atac de febră preelectorală". 
Citînd diferite surse, agenția scrie 
că „apare ca sigur că primul minis
tru Wilson va precipita un scrutin 
general, semnul de întrebare fiind 
numai data cînd acesta va avea loc :

Din Presa străină

tacă suficientă în-
Eî

Wil- 
unor 

ar

au
într-o victorie sigură, 

că, „dacă îl vor sili pe 
demisioneze, convocarea 

într-un viitor apropiat
laburiștilor să-și întărească 

Parlamentu- 
Pe de altă parte, după

CIUDAD DE MEXICO. — Amin- 
tore Fanfani, ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, a sosit la Ciudad de 
Mexico intr-o vizită oficială de 
patru zile, la invitația ministrului 
de externe mexican. Antonio Car
rillo Flores.

HELSINKI. — In orașul Rauma 
a fost lansată la apă nava „Di
xon" pentru transportat cherestea 
cu un deplasament de 3 480 tone. 
Această navă a fost construită la 
șantierele navale din Finlanda la 
comanda Uniunii Sovietice.

» • ♦ «

viitoarele alegeri

în iunie sau 'in octombrie". Aceeași 
agenție arată că „pentru prima oară 
de la instalarea la 
tiilor, în octombrie 
fracțiune majoritară 
blice (45 la sută)
ta timp ce numai 39 la sută dintre 
britanici continuă să aprobe inițiati
vele cabinetului".

Comentatorii occidentali remarcă

putere a laburiș- 
anu.1 trecut. o 
a opiniei pu- 

critică guvernul,

agenției France 
că „săptămtaa po- 
Brjtanie începe cu

faptul că în ciuda succeselor elec
torale, partidul conservator trece și 
el printr-o serie de dificuități. Po
trivit agenției Associated Press, con
servatorii nu 
credere 
se tem 
son să 
alegeri 
permite
chiar controlul asupra 
lui". Pe de altă parte, după cum 
menționează France Presse, partidul 
conservator este divizat în ce pri
vește viitorul său conducător. „Deși 
o moțiune care cerea demisia lui 
Alec Douglas-Home a fost respinsă 
de o secție а partidului din Țara 
Galilor — arată agenția — persistă 
impresia că dacă viitoarea consul
tare electorală nu se va desfășura 
prea curînd, fostul prim-ministru va 
fi înlocuit".
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ANKARA. — Consiliul de Miniș
tri al Turciei s-a reunit duminică 
sub președinția primului ministru 
Urguplu pentru a asculta un ra
port prezentat de ministrul de ex
terne Hasan Isîk în legătură cu 
discuțiile pe care le-a avut la Lon
dra cu ministrul de externe grec, 
Costopoulos, asupra problemei ci
priote, precum și asupra lucrărilor 
sesiunii ministeriale

MADRID. — Cercurile oficiale 
spaniole își manifestă îngrijorarea 
față de stabilirea unor taxe vamale 
comune, ale C.E.E.. precum și față 
de măsurile protection iste, luate de 
țările Pieței comune privind impor
turile din terțe țări.

(Agerpres ).
cuolnt al Direcțiunii

a N.A.T.O.

CARAC1. — In
pentru desemnarea 
nărilor legislative provinciale

urma alegerilor 
membrilor adu- 

din

LONDRA 17
Purtătorul de 

industriei carbonifere din Anglia a 
anunțat că luni s-a produs o gravă 
explozie la mina „Cambrian" din 
sudul Tării Galilor.

Ca urmare a acestui accident, 
și-au pierdut viața 28 de mineri.
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