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investiții al mi- 
dezvoltă mereu

tone fier vechi. Acțiu- 
slăbit nici în cursul 
In această lună tine- 
lupeneni au colectat 

tone de fier vechi. In

Planul de producție 
a fost depășit

Sectorul de 
nei Lonea își
succesele. In primele 4 luni din 
acest an, minerii de aici au 
îndeplinit și depășit planul de 
producție, pe sector prețul de 
cost a fost simțite»- redus ob- 
ținîndu-se economii în valoare 
de cca. 360.000 lei. In luna 
mai planul fizic pe sector a 

■ 19 la

I
I
I ____ ,_______ ______ r _
I fost depășit cu peste 
гI sută.

Muncind cu randament spo- 
> rit, minerii din brigada con- 
! dusă de Cosma Alexandru, ca- 
j re lucrează la adîncirea puțu

lui principal Lonea II și-au 
îndeplinit planul In proporție 
de fete 115 la sută. De ase
menea, brigada condusă de 
Rancea Alexandru, executînd 
lucrările de deschidere a ori
zontului 400 și-a depășit sar- 

( cintle de plan cu 5,6 ta sută.
Avansările medii in galerii, 

' datorită creșterii productivității 
I muncii, au fost de 48 m. 1. 
I pe lună. In prezent se execută 

lucrări principale ca: adînci
rea blocurilor 8, 9 și. 10 de la 
orizontul 610.
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Tineri la acțiuni patriotice 
Pentru îngrijirea patrimoniului

forestier
Tinerii Văii Jiului au între

prins îri această primăvară en
tuziaste acțiuni de muncă pa
triotică pentru refacerea patri
moniului forestier. Deși ploile a- 
bundente din cursul lunii mai au 
îngreunat acțiunea de plantări 
die puieți, tinerii au muncit cu 
rîvnă. Astfel, în cursul lunii tre
cute au fost plantate cu puieți 
peste 5 hă. de teren forestier, 
iar pe o suprafață de 19 ha. au 
fost efectuate lucrări de întreți
nere a air^re “lui. In total peste 
250 de tineri ău luat parte la ac
țiunile patriotice pentru reface
rea patrimoniului forestier. S-au 
evidential filai- ales tinerii de la 
Uzina electrică Vulcan, OCMM, 
I.C.O. Petroșani și din Aninoasa.

In aceste zile la Voevodu se 
deschidă‘ o' houă tabără de 10 
zile pentru lucrări de întreținere 
a arboretului unde vor lucra 30

Și

avînt -pentru îndeplinirea anga
jamentului pe care și l-au luat 
în privința colectării fiertilui 
vechi. Drept rezultat, ei au reu
șit să expedieze de la începu
tul anului oțelarilor hunedoreni 
peste 600 
nea nu a 

, lunii mai.
rii mineri 
peste 120 
fruntea acțiunii de colectare de 
fier vechi s-au situat brigăzile 
utemiste de muncă patriotică 
sectoarele VII, VIII și IX.

ÎS
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a arboretului unde vor lucra 
de tineri din Lonea, Petrila 
Petroșani.

Intr-o lună — 120 tone 
fier vechi colectat

f. In fiecare lună ce a trecut 
ia începutul acestui an tinerii 
mineri din Lupeni au muncit cu

de

Mina Petrila, mină dintre cele 
mai moderne din țară, este în- 

. zeștrată cu silte de utilaje, cu 
zeci dfe instalații mecanice și e- 
lectrice care asigură extragerea 
mecanizată a cărbunelui, ridica
rea .nivelului tejinic al produc

ției. .De întreținerea, repararea 
<ȘȘi;bițna lor funcționare răspunde 
serviciul electromecanic al mi
nei. Echipele de muncitori, maiș
trii și inginerii din cadrul aces
tui . serviciu, pătrunși de simțul 

sarcinile pro
priu efortul 

minerilor de 
lucru în

• 4

datoriei față de 
dttcției, contribuie 
lor la succesele

■ aici. Datorită acestui 
acest an nu s-a înregistrat nici 
o stagnare a producției, princi
palele utilaje și instalații au 
funcționat în bune condiții. Re
parațiile au fost executate la 
timp, fiind de bună calitate. In 
același timp ан fost executate o 
аёгіе de lucrări speciale.

Echipa de muncitori, condusă 
de Biro Iosif 18 a montat un 
compresor de 45 m.c./minut la 
stația est, a reparat capital alte 
două compresoare (de 45 și 90 
m.c./minut) la stația centru. De- 

' montarea puțului orb nr. 6, con
fecționarea și montarea împin- 
gătoarelor de la puțul orb nr. 9

■ orizontul XIII au fost făcute de 
echipa condusă de comunistul 

•Terentică Nicolae. Muncitorii 
-Domnișoru Gheorghe, Borodi E- 
mil, Uincuță Marin și Nemeș 
Constantin folosind material re
cuperat au construit și dat în 
funcțiune două1 stații pentru în
cărcarea de acumulatori la lăm- 
părie. S-au intensificat repara 
ț:ile vagonetelor, perforatoarelor 
și a altor unelte miniere. La a- 
ceste lucrări, prin calitatea exe
cuției, s-a evidențiat io.4ftfg!s'dt

. Matei loan Au mai fost execu
tate și alte lucrări de mare im
portanță ca : schimbarea culbu- 
torului din circuitul automat, re
parații capitale la cazanele cu 
aburi, înlocuirea . mașinii meca
nice de curățit vagonete cu un 
hrdromonitor și altele. In cadrul 
atelierului , mecanic strungarii 
Stranschi Gheorghe și Pop Iosif 
sînt âpreciați pentru lucrările de 
calitate pe care le execută, de 
aptmenea, pentru același lucru,

s-au evi<te>țiat și electricienii 
Glbdeanu luliu, Railing Rudolf, 
Terentică Gheorghe.

Pe lingă cele arătate, colecti
vul serviciului electromecanic s-a 
ocupat îndeaproape de folosirea 
cît mai rațională a energiei e- 
lectrice și pneumatice. In acest 
scop au fost lupte și o serie de 
măsuri ca : Oprirea compresoa- 
relor- între schimburi, deconecta
rea transformatorilor nr. 1 și 2 în 
zilele de repaus, reducerea consu
mului de apă.pe m.c. de rambleu 
de la 6 la 5,5 m.c./minut și altele. 
Stațiile de; pompe au fost încre
dințate unși echipe cu înaltă ca
lificare condusă de Dănescu Du
mitru care, prin lucrări de cea 
mai bună lealitate a reușit să 
mărească timpul de funcționare 
a pompelor între două reparații.

Datorită acestor măsuri pe 
primele \4 luni din acest an s-a 
obținut o economie de energie 
de 1,12 lei pe tona de cărbune 
extrasă. Adăugind materialele re
cuperate și alte lucrări efectua
te prin acțiuni de muncă patrio
tică, pe această perioadă a re
zultat o economie pe sector în 
valoare de peste 300.000 lei.

In ajutorul uzinei
Sprijinirea 

lectivului i 
prin efectuarea u- 
nor lucrări die 
construcții, ame
najări și reparații 
prin muncă vo
luntară constituie 

un obiectiv important în activi
tatea brigăzilor utemiste de mun
că patriotică de la termocentra
la Paroșeni. In cursul lunii mai 
brigăzile utemiste de muncă pa
triotică din această uzină au lu
crat la repararea captării secun
dare 
uzină 
cintei 
peste 
tară, .
nomie’ întreprinderii de 2135 lei.

S-au remarcat Brigăzile utemis
te de muncă patriotica din sec-, 
ția turbine, condusă de tov. Ber
ea Nicolae, și din secția cazane, 
condusă de tov. Ispas Constan
tin.

i co- 
uzinei

*
»
♦
♦
♦ 
» 
» 
r

A intrat în obiceiul elevilor muncitori de la școala de« 
calificare din Petrila, ca in pauzele dintre ore să citească zia- * 
rele și revistele la care sînt abonați, pentru a se pune la * 
punct cu ultimile evenimente Internaționala ț

IN CLIȘEU : Ti nărui ajutor miner Doina loan, citește ul- ? 
timile evenimente din presa de dimineață, ascultat cu atenție f 
de colegii săi de clasă. <

RECEPȚIA ARE CUVINTULI

a apei industriale pentru 
și la înfrumusețarea in- 

întreprinderii, ' efectuînd 
850. ore de muncă volun- 
prjn care au .adus o eco-

Cu angajamentul anual 
îndeplinit

Tinerii brigadieri ai muncii 
patriotice din sectorul VI al mi
nei Aninoasa s-au angajat să 
colecteze în cursul acestui aii o 
cantitate de 40 tone fier vechi. 
Ei au reușit să-și depășească la 1 
mai a.c. angajamentul colectînd 
40.200 kg. fier vechi. Dar ela
nul în,munca tinerilor nu a slă
bit Ei s-au hotărît să mat co
lecteze pînă la sfirșitul anului 
încă 35 tone de fier vechi. Pen
tru îndeplinirea noului angaja
ment în cursul lunii mai ei au 
continuat să întreprindă entu
ziaste acțiuni, colectînd peste 3 
tone fier vechi. Drept răsplată 
a muncii lor, un 
tineri din sector, 
Szabo Alexandru, 
Vîslă Gheorghe,
rel, Damaschin Ilie și 
devenit purtători ai insignei de 
brigadier al muncii patriotice.

de 23 
că re 
Ilie,

număr 
printre 
Bulan 

Corneanu Au-
alții au

La toate exploatările miniere 
din Valea Jiului se duce o luptă sus
ținută pentru îmbunătățirea calității 
producției. Brigăzile de mineri de 
la abatajele cameră sau frontale, 
și-au fixat ca obiectiv principal 
în întrecere extragerea unui căr
bune curat fără șist vizibil în el. 
Și pentru a dezvolta tot mai mult 
rezultatele, obținute în această'di
recție minerii de la Lupeni au 
preluat recent inițiativa privind 
îmbunătățirea calității, .inițiativă 
pornită de către colectivul minei 
EeJ'ixc Membrii ..... ............

brigăzilor, din: ȘgC-1 . ' . . . unmjui
torul ІЙ al minei Ml.Cl Iffl VfigOFIBt d6 СІГІШПв lucre .ză 
LuPen>, de exem-1 re|)Utat pentru ȘÎSt ѴІгІЬІІ 
nlii a- u Lpiu, desfășoară a-ț__________ •
cum întrecerea sub 
lozinca „Nici un Vagonet de căr
bune rebutat".

La mina Vulcan marea majori
tate a brigăzilor de mineri dau o 
mare atenție calității, alegînd cu 
grijă șistul din cărbunele extras. 
Cuvinte de laudă are recepția de 
la mina Vulcan despre brigăzile 
conduse de minerii Păcurar Tra
ian, Nicoară loan, Negrescu Va- 
sile și Gagyi loan care trimit la 
suprafață cărbune curat. De ase
menea, membrii brigăzii lui Gantz 
Ștefan care înainte erau „cam 
pioni“ în privința cantităților mari 
de steril pe care le trimiteau la 
suprafață odată cu cărbunele, dau 
acum o producție de bună cali
tate.

Din păcate la mina Vulcan sînt 
brigăzi de mineri care nesocotesc 
frămîntările întregului colectiv și 
în loc să-și facă conștiin-, 
cios datoria trimit din abatajele j 
lor cărbune cu mult șist.

Un prost exemplu în aceasjă 
direcție îlcanstituiebrigada de mi-, 
neri condusă de Zaharia Constan
tin din sectorul I. Minerii aces
tei brigăzi le dau mult de furcă

celor ce fac recepția cărbunelui 
extras. In registrul în care se ține 
evidența calității cărbunelui pe bri
găzi, la rubrica cărbune ameste
cat cu mult șist este întâlnit tot 
mai des numele brigăzii lui Zaha
ria Constantin. In urma probelor 
de calitate luate la culbutorul se
parației Vulcan, la 29 mai s-au 
găsit 160 kg. steril ■ intr-un sin
gur vagonet cu cărbune trihiis de 
această brigadă. Cantități asemă
nătoare de șist au fost găsite ți 
în zilele de 30 și 31 mai. Tot la 

........  _ _ sectorul t din • a- 
batajul 108 unde 

■ brigada 
'Bogdan 
s-a tri- 

suprafață 
mai căr-

ȘT. EKART

In luna tre- • 
cută minerii de J 
la Urlcani au * 
trimis centrelor ♦ 
siderurgice din X 
țară 
4000
cărbune 
ficabil 
plan.

aproape ♦ 
tone de ♦ 

cocsi-1 
peste ♦

♦
IN CLIȘEU:* 

Minerii Bartok« 
M. Muzuran Gh., * 
Diacon» Nico-J 
lae și Luca * 
Gheza din bri- * 
gada lui Ștefan * 
Nicolae, care au * 
contribuit la a- ♦ 
cesț succes, as- J 
cultă relatarea ♦ 
maistrului ml- * 
nter Ci urea Al. X

♦

minerului 
Gheorghe 
mis la 

în ultimele zile ale lunii 
bune amestecat cu peste 20 la 
sută steril.

In cadrul sectorului II brigada 
minerului Bordea Emanoil este 
bine cunoscută prin cantitățile 
mari de cărbune ce le extrage zil
nic în plus din abataj. Tot atît 
de bine cunoscută este însă și în 
privința slabului interes ce-1 ma
nifestă cînd e vorba de■ calitatea 
producției. La probele de calitate 
efectuate în zilele de 29,30 și 31 
mai, de exemplu, s-a găsit într-un 
singur vagonet 110 kg. de steril.

A lupta pentru o calitate bună 
a-- producției este o datorie de 
onoare pentru fiecare om al mun
cii. Acest lucru trebuie știut și 
de membrii brigăzilor conduse de 
Zaharia Constantin, Bogdan Ghe
orghe, Solga. Ștefan și alții de la 
m/na .Vulcan care mai - rămîn în
că .nepăsători față de calitatea căr
bunelui.

După luarea 
calitate să fie 
rație brigadierii 
au trimis odată 
tități mari de 
atunci cu. ochii .
aduce lor, sectorului în care lu
crează, întregii exploatări, cărbu
nele cu mult șist pe care-1 dau.

C. MATEESCU

fiecărei probe de 
' invitați la sepa- 
ale căror .brigăzi 
cu cărbunele сал- 
steril. Vor vedea 
lor ce pagube le

Din primele zile
Din primele zile ale 

minerii din Lupeni au 
avînt pentru sporirea 
de cărbune. In primele două rile 
din luna aceasta ei și-au întrecut 
sarcinile de plan cu 680 tone de 
cărbune cocsificabil, realizînd un 
randament pe exploatare de 1,163 
tone pe post. Procentajul de cenușă 
din producția extrasă este cu 0,4 
la sută sub limita admisă.

Au contribuit la acest succes 
sectoarele III, IV A, care și-au 
întrecut sarcinile cu 330, respectiv, 

- 184 tone cu cărbune.
. 1, A REN 

corespondent

lunii iunie 
muncit cu 
producției

I
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HandbaMateie din Petroșani ? 

au promovat In cetoonpia A

CS«M« Reșița 3*0 (1*0)Jiul
Duminică,. Jiul a obținut o 

victorie categorică în fața reși- 
țenllor. Terenul alunecos, des
fundat, din cauza ploii care a 
căzut în tot timpul meciului, nu

IN CLIȘEU: O fază din timpul medului.

a constituit un obstacol pentru 
cei il jucători de la Jiul care 
au practicat un joc modern, di
namic, cu acțiuni bine gîndite, 
periculoase, unele din ele înche- 
indu-se cu goluri la poarta re- 
șițenilor. Nu exagerăm cu ni
mic dacă spunem că scorul pu
tea fi mult mai mare dacă îna
intașii petroșăneni nu . s-ar fi 
pripit în unele acțiuni la poar
tă, ratînd ocazii dare de gol, 
dacă n-ar fi tras de trei ori în, nou la Toth și acesta șutează pe, 
bară. Jiul a "dominat cu auto-’ sub portarul care încercase să-i 
ritate majoritatea timpului, con- 
trolînd cu siguranță balonul, ju
cătorii acoperind bine tot tere
nul. Avînd în linia de atac doi 
coordonatori buni, pe Gabor și 
Cazan, petroșănenii au folosit 
deschiderile lungi pe extreme și 
în special pe stînga, unde Ner
tea a fost un atacant periculos, 
rapid.

Linia de mijlocași a funcțio
nat destul de bine. în special 
Penu. alimentînd înaintarea cu 
mingi utile. Apărarea, ca mai 
întotdeauna, și-a făcut pe deplin 
datoria.

Reșițenii au practicat și ei un
• •— —★=— ____

două

practicînd un fotbal 
tehnic, a obținut in 
rezultate ’ frumoase. 
10 minute jocul de* 
egal la egal. 'Apoi 
inițiază cîteva ata-

Minerul Vulcan — 
Minerul Petrila 20 

(0-0)
Intîlnirea dintre aceste 

formații a atras pe stadionul din 
Vulcan peste 2500 de spectatori. 
Localnicii au așteptat cu viu in
teres disputa dintre echipa lor, 
fruntașa seriei și Minerul Petrila 
echipă care, 
de bun nivel 
ultimul timp

In primele 
curge de la 
echipa gazdă 
curi periculoase, însă Chicianu și 
Meiinte ratează. In minutul 20 
Beudeanu, de la Minerul Vulcan, 
ajuns singur în fața porții trage 
puternic, dar puțin peste portar 
care respinge în corner. Repriza 
Se termină cu scor alb. In cea 
dț-a doua repriză, vulcănenii pun 
(tăpînire pe joc deciși să cițtige. 
Apărarea adversă face tot mai 
greu față atacului dezlănțuit al 
gazdelor, care se remarcă prin ac
țiuni bine concepute ți șuturi pu
ternice la poartă. Scorul este des
chis în minutul 78 de Gotroază. 
Cu 10 minute mai tîrziu, la o ac
țiune în fața porții petrilenilor la 
care s-a creat o mare învălmă
șeală, mingea este trimisă îti plasă 
de Melintc. Cu scorul de 2—0
ia sfhșit această partidă care prin 
jocul prestat de ambele echipe a 
satisfăcut pe cei prezenți la sta
dion.

joc frumos, cu acțiuni periculoa
se, în special în prima repriză. 
In repriza a doua ei au slăbit 
alura, retrăgîndu-se în apărare, 
dînd astfel posibilitate jucători

lor de la Jiul să atace în trombă. 
Iată pe scurt cum s-au marcat 

cele trei goluri: Scorul este des
chis în minutul 28. Toth vine cu 
mingea pe aripa dreaptă, cen
trează în careul de 16 m. și Ga
bor reia fulgerător cu capul: 
1—0. Golul al doilea survine în 
minutul 56. Toth este cu mingea 
în careul de 16 m. înconjurat deI 
4 apărători. Mingea lovește pe 
unul din apărători și revine dta 

: bine Chele
ai utat la tușă 

Dumitru și 
(toți din Bu-

plonjeze la picioare: 2—0. Sco
rul este pecetluit în minutul 85 
cînd în urma unei combinații 
Nertea—Gabor, ultimul pasează 
lui Crăciun care lasă să-i trea
că mingea prin față și Cosmoc 
atent, venit din urmă șutează 
sec în poartă : 3—0.

A arbitrat foarte 
men Nicolae, bine i 
de Constantinescu 
Negură Gheorghe 
curești).

JIUL: Crîsnic 
TILVESCU. FARKAS 
moc. PENU — Toth, 
CAZAN, GABOR, 
C.S.M. REȘIȚA: Baceanu — 
Șchiopu, APRO, Bratu — Pă 
trașcu, Szizsik — Jojart, Mateo- 
niu, VARGA, Tișler, SPOREA.

C. COTOȘPAN

Romoșan, 
— Соэ- 
Crăciun, 

NERTEA.

Cu tot timpul nefavorabil, un mare număr de copii au participat duminică dimineața, la noi 
manifestări cultural-sportive organizate pe stadionul Jiul, în cinstea Zilei Internațional* a Copilului. 
Dintre manifestările culturale, dansul „Semănătoarea** ți baletul formației Casei pionierilor s-au 
bucurat de mare sucres. întrecerile sportive însă au prilejuit dispute aprige.

Totuși punctul cel mai atrăgător din program a fost exercițiul ritmic de gimnastică al ce
lor 40 de eleve cu cercuri. IN CLIȘEU: Ansamblul de gimnastică ritmică al fetelor de la Școala 

I de 7 ani nr. 1 Petroșani.

apărare

IlUflI lunii — 
Stiiaia (lil 0-0

Și de această dată tribunele 
stadionului din Lupeni au fost 
arhipline cu tot timpul nefavo
rabil. La început se părea că 
ploaia care s-o oprit numai cu 
puțin timp înaintea începerii jo
cului va face terenul impracti
cabil. Totuși partida s-a carac
terizat printr-un joc tehnic, spec
taculos, de calitate. In ciuda re
zultatului de egalitate gazdele 
eu dominat majoritatea timpului 
și în special în repriza I-a 
cînd au ratat multe ocazii d« 
gol. Dar ineficacitatea înainta
șilor a făcut ca oaspeții să cîș- 
tige un punct de care nu prea a- 
veau nevoie, și care pentru lu- 
peneni ar fî fost foarte... mare.

Clujenii au avut o 
bună.

Meciul începe în nota de do
minare a echipei gazde care a- 
tacă în trombă, ratînd chiar din 
primele minute ocazii clare prin 
jurcan și Grigore, care de la 
10—12 metri trag pe lîngă poar
tă. Cu toate ocaziile avute dte 
gazde rezultatul rămîne alb. La 
reluare, timp de 15 minute gaz
dele dezlănțuie o adevărată ra
fală de atacuri care însă nu sînt 
fructificate. In minutul 56 Țur- 
can trage de la 8 metri, Moguț 
respinge, mingea ajunge la Crăi- 
niceanu care trage slab și Mo
guț prinde. Peste un minut este 
rîndul lui Szoke să rateze, tră- 
gînd în portar de, la 5 metri. 
Abia din acest moment studen
ții pornesc mai hotărîți la atac 
cu aproape toată echipa. Ivănsuc 
face o cursă pe extremă, centrea
ză și H. Moldovan reia cu ca
pul puțin peste poartă. In minu
tul 75 Mateianu ratează o altă 
ocazie a Științei, pentru ca în 
minutul 78 Nisipeanu să tragă 
în portar. Intîlnirea presărată cu 
multe faze palpitante ia sfîrșit 
cu un rezultat care nedreptățește 
echipa locală. Au jucat: MINE
RUL: Mihalache — STANCIU, 
COMAN. Dan II — Mihăilă, MI- 
HALY — Nisipeanu, Grigore (din 
minutul 56 Dan I), Țurcan, 
Szoke, Crăiniceanu. ȘTIINȚA; 
MOGUȚ — Cromely, Georgescu, 
Cîmpeanu — P. EMIL, Popescu 
— Ivansuc. MARCU, Gane, Ma
teianu, H MOLDOVAN. A ar
bitrat bine 1. Ritter — Timi
șoara.

S. В ALOI

E greu să se facă o prezentare 
completă a valului de bucurie 
și entuziasm revărsat pe terenul 
de handbal din Craiova la sfîr
șitul întîlnirilor de calificare din
tre Elevul Petroșani și Faianța 
Sighișoara. Deși din Petroșani 
n-au fost decît 30 de persoane 
ca susținători, victoria atît de 
muncită a echipei noastre a fos: 
aplaudată îndelung de sute de 
spectatori care au apreciat în 
mod deosebit voința de lupiă și 
modestia handbalistelor petroșă- 
nene. Bucuria victoriei a fost cu 
atît mai mare cu cît pe parcursul 
celor 74 de minute oft au durat 
cele două meciuri și două pre
lungiri, șansele' promovării în 
categoria A au trecut de multe 
ori cînd de o parte dnd de alta. 
Intr-adevăr atît meciul de sîm- 
bătă (tur) cît și cel de dumini
că (retur) cu cele două prelun
giri, au avut o evoluție a sco
rului mai mult decît dramatică. 
In primele două minute, sîmbă- 
tă, sighișorencele conduc cu 2-0 
pentru ca la sfîrșitul primei re
prize să conducă cu 7—3. Echi
pa noastră a jucat deosebit de 
timorat (cu prea multă pruden
ță la fiecare pas). Pauza este 
bine folosită de antrenor deoa
rece imediat, la reluare echipa 
pornește la atac cu verva, viteza 
și fantezia caracteristică tinere
ții ei. Primul meci se termină 
astfel cu rezultatul de 8—8. Du
minică dimineața în primele două 
minute echipa petroșăneană ata- 
cînd impetuos înscrie un gol și 
trage de două ori în bară. Dar 
din nou sighișorencele iau ini
țiativa ridicînd scorul la 4—1. 
Se vedea însă că formația din 
Petroșani își va reveni deoarece 
tracul de ieri nu mai e la fel de 
puternic. Intr-adevăr după faze 
spectaculoase, după goluri de 
toată frumusețea, returul ia 
sfîrșit cu rezultatul de 6—6. Du
pă cinci minute de pauză arbi
trul internațional Geo Popescu 
fluieră începutul prelungirii. O 
cursă spectaculoasă a Iui latiăș,

-----;----------—O-----

I С E
Corneli*, 355 p.d. ambele de к 
Viscoza Luptai.

La băieți primele două locuri 
au fost cucerite de reprezentanții 
Asociației sportive teritoriale Jiul > 
Petroșani, Albe Zoltan și 1 іофк 
Ladislau, care au totalizat 824 » 
aipeaiv 791 p.d.

La acest concurs 
pane ți campioni ai 
sociații sportive ca : 
le de la Viscoza Lupeni, Pclcsik 
Iosif și Naprodean Vilhelm de la 
Minerul Lupeni ți Schuler Beta 
de la Minerul Vulcan.

Cînd lipsește... 
modestia

Era ora 10,20 dnd buâuușși 
de victoria echipei de fete, de 
handbal în 7, am alergat la sal* 
de sport din Craiova nu atît pen
tru a asista la meciul de volei 
dintre Jiul ți Știința Galați dt 
pentru a duce voleibalițtilor noș
tri vestea promovării handbaliste
lor în categoria A.

„Fetele ne-au dat un exemplu 
bun“, au spus cîțiva voleibaliști. 
Și într- adevăr primul set al jo
cului din cadrul ultimei etape a 
campionatului categoriei A de vo* 
lei, s-a desfășurat în nota de su
perioritate categorică a echipei pe- 
troșănene. Dar în setul II petro
șănenii i-au jocul ușor, puțin fa- 
crezuți ceea ce face ca scorul să 
ajungă 14—14. Studenții luptă cu 
multă voință și modestie și cîțd- 
gă setul la 19—17. Al treilea -set, 
in care Jiulițtii comit aceleași gre
șeli este cîțtigat tot de studenți ia 
17—15. Le-am amintit băieților 
succesul handbalistelor, de victo
ria lor obținută numai datorită vo
inței de luptă ți modestiei: Volei
baliștii și-au revenit și au cîstigat 
setul IV la 12, iar în setul V au 
luptat mult și au jucat la adevă
rata lor valoare cîștigînd la 15*7. 
Astfel echipa de volei Jiul Petro
șani a terminat campionatul pe 
locul V în clasamentul general,

D. M.

POP
In ziua de 4 iunie 1961 pe are

na Jiul din Petroșani a avut loc 
etapa orășenească a campionatului 
republican de popice individual, 
masculin și femenin.

Cei 10 partidpanți la Între
cere (4 fete și 6 băieți) au depus 
tot efortul pentru a obține un re
zultat cît mai bun care să le dea 
posibilitatea de a participa la faza 
de zonă ce se va desfășura la 
sfîrșitul acestei săptămîni Іа Si
biu.

La fete, cel tnai bun rezultat 
a fost obținut de Naprodean Iri
na de la Minerul Lupeni, care a 
obținut un rezultat foarte bun — 
cel mai bun din acest sezon — 
379 p.d. urmată de Vlădiceanu 
Amalia, cu 363 p.d. și Petrovjci 

un pas la Calotă și aoeaăta șu
tează puternic dar... în bară. Un 
minut mai tîrziu Rădulpscu șu
tată și manei o intervenția 
spectaculoasă. prin țpaga4;”'P 
portarului din Sighișoara face 
ca mingea să nu intre în plasă. 
Pe teren și în rîndul -ptetatori- 
lor domnește o încordare maxi
mă. Dar cele 7 minut» se jcurg 
fără ca rezultatul să. Йь modi
ficat. O a doua prelungire. Un 
moment greu pentru echipa noas
tră; sighișorencele atacă hbtărtte 
să înscrie golul victoriei., Dar o 
intervenție frumoasă a portarului 
Duncea și șutul -este respins. 
Timpul trece fulgerător și fieca
re jucătoare face tot posibilul 
pentru a-și ajuta echipa să cîș- 
tige. Mai stat două minute. Am 
crezut că promovarea a fost ra
tată, deoarece sighieorencete este- <• 
cută o lovitură liberă de ia 7 
metri. Dar... mingea întîlnește 
bara și... iese ta aut. Peste cî
teva momente beneficiem noi de- 
o lovitură liberă de la 7 metri,' 
Pentru ori cine era dar că a- 
ceasta ar putea aduce echipei 
promovarea în categoria A- Exe
cută Sanda Rădulescu. Pe 
e liniște deplină. Fluierul arfei" 
truiui anunță lovitura. O 
un șut puternic, mingea 
nește bara și... intră ta -pjasă. 
Ura! Ura I din șute de pidpwi. 
Golul victoriei care avea să ducă 
echipa de handbal în 7, fețe, E* 
levul Petroșani în categoria A,, 
a fost marcat. Eforturile sighi- 
șorencelor rămîn fără rezultat.- 
lntîlnirea a luat sfîrșit. Виси- . 
ria de pe teren a jucătoarelor șl 
spectatorilor care se îmbrățișea
ză $i se felicită este fără mar
gini.

Și intr-adevăr toate fetele ca
re au jucat Duncea, Rădulescu, 
Vtrlan, Ogneanu, Eisler, Sughiț- 
chi, Bokoș, Nemeș, Ianos și Ca
lotă, precum și antrenorul echi
pei,.Bartha Eugen, merită feli
citări. ... .. . *

M1HAH. DUMITR U

teren

ferjtă,: 
întîl-

au mai luat 
celorlalte â- 
Florea Vasi-
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șeaua dintre Lupeni și Uricani I 
pe o distanță de 8 km., s-a ex- î 
tins rețeaua de curent electric, pe j 
strada principală s-a introdus ilu- ♦ 
minatul fluorescent, s-au plantat t 
pomi, s-au pavat străzi care ră-1 
măseseră nepavate, staționarul j 
medical s-a mutat într-un local I 
nou, s-a construit o școală nouă І 
cu 16 săli de clasă -și altele.i 
Toate acestea au fost realizate ♦ 
pentru a crea minerilor din Uri- ț 
eoni condiții de trai și de viață • 
cit mai bune. •

Sini însă și cîteva lucruri care * 
ar trebui rezolvate. Se simte ne- J 
voia unei noi unități O.A.D.L.F. * 

1 pentru că cea existentă nu face față « 
cerințelor și este slab aprovizio- î 
nată. 'Din această cauză gospo- ? 
dinele sînt nevoite să meargă să î 
/ucd unele cumpărături la Lupeni. ț 

De asemenea, la Uricani în- j 
ființarea unui chioșc pentru dis- J 
tribuirea pîinii ar fi bine venit. I 

ț Astfel, s-ar pune capăt unor ! 
neajunsuri. Sîntem convinși că cei * 
în drept vor studia propunerile j 
făcute și vor lua măsurile cele * 

♦ ♦ * 
* 
î 
♦ *

NOTA PUBLICITĂȚI

Recenta adunare generală de 
partid de la preparația Lupeni a 
avut drept saop analiza activită
ții organizației de bază de la 
alegeri $i pînă în prezent.

Darea de seamă prezentată de 
tov. Țigoianu Florea, secretarul 
organizației de bază, a scos în 
evidență activitatea comuniștilor 
preparației Lupeni de la alegeri 
și pînă tn prezent. Membrii și 
candidații de partid au adus o 
contribuție importantă la prelu
crarea eaucaUvâ a cărbunelui coc- 
rificabil, la Îmbunătățirea conti
nuă a recuperării.

De la începutul acestui an ș* 
pînă in prezenc au fost realizați 
indici cu care preparatorii se mîn- 
dresc. Astfel, planul de cărbuni 
bruți, supuși preparării, a fost 
realizat in proporție de 104,2 la 

r. sută, producția netă a crescut la 
105,3 la sută, recuperarea glo
bală a fost îmbunătățită cu 0,7 
procente, iar randamentul global 
cu 0,1 la sută.

Calitatea cărbunilor spălați a 
constituit obiectivul central în ac
tivitatea întregului colectiv. Ast
fel s*a redus cenușa globală în 
cărbunii spălați cu 0,6 la sută, în 
cărbunii pentru cocs cu — 0,4 la 
sută și în mixte cu — 1 la sută.

Rezultate îmbucurătoare au fost 
obțupit j și în realizarea angaja- 
meo££ ie economii la prețul de 
cost. Angajamentul luat de 
a se realiza 40.000 lei economii 
a fost depășit, realizîndu-se 60.000 
lei economii. La realizarea anga
jamentului de economii la prețul 

- de cost a contribuit în mare mă
sură folosirea rațională a mate
rialelor și energiei, în care scop 
au fost reduse considerabil consu
murile specifice.

Este demnă de relevat îmbu
nătățirea continuă a calității căr
bunelui spălat. Astfel, cenușa mix
telor de la începutul anului a scă
zut cu 4,4 procente. Comuniștii 
s-au situat. în fruntea luptei pen 
tru obținerea acestor reZultâte. 
Brigada. ,de. calitate condusă - de 
comunistul Gyorgy Ștefân < 
fruntașă in întrecere. Echipele de 
întreținere a utilajelor din care 
fac parte numeroși membri și can- 

" didați de partid au contribuit la 
creșterea numărului de ore de 
funcționare a instalațiilor. Printre 
acestea se numără echipele de în
treținere conduse de tov. Sibișaxi

DfeMMOfK Andrei, Dască- 
tn, Beocovid Ștefan, Tri- 

pon Ioan. De asemenea un aport 
deosebit au adus în buna desfă
șurare a procesului de producție 
schimburile conduse de comuniștii 
Demian loan, Rusu Petru, Gașpar 
Emcric, Kalanyos Ilie etc.

Succesele remarcabile obținute * 
de colectivul preparației se dato- * 
mc activității susținute a organi- ♦ 
zației de partid. In adunări gc~ * 
nerale s-a analizat realizarea indi- ț 
cilor de plan și reducerea pre- * 
țului de cost la sectorul de prep a * 
rare, contribuția activului fără de j 
partid la realizarea sarcinilor eco- ’ 
nomice, sprijinul dat de cabine- • 
tui tehnic mișcării de inovații și- 
raționalizări, munca desfășurată î 
de organizația U.T.M. pentru mo j 
bilizarea tinerilor la realizarea sar- f 
cinilor economice, luindu-se de î 
fiecare dată mături concrete del 
îmbunătățire a muncii. Biroul or- J 
ganizației de bază a îndrumat cu * 
grijă comitetul sindical spre a asi- ț 
gura buna organizare a întrecerii ț 
socialiste, astfel ca nici un munci- J 
tor să nu rămînă în afara între- ț 
cerii. î

In discuțiile purtate comuniștii ♦ 
au analizat cu simț de răspundere î 
măsurile ce trebuie luate în con-1 
tinuare pentru îmbunătățirea muu- J 
cii colectivului preparației. Astfel, j 
tov. Munteanu Gheorghe a subli- | 
niat necesitatea mai bunei organi- * 
zări a transporturilor spre a te J 
evita astfel unele cauze care pro- ♦ 
voacă oprirea instalațiilor de spă- ! 
lare.

Tovarășul Ardelean Victor, ș< 
ful preparației, a arătat că în pre- • 
zent, colectivul uzinei trebuie să • 
livreze mai mult cărbune pentru J 
cocs siderurgiștilor de la Hune- " 
doara. In acest scop, este nece
sar ca organizația de bază să du
că o muncă politică susținută pen
tru intensificarea întrecerii socia
liste, întărirea grijii față de ca
litatea producției, folosirea din 
pliu a capacității utilajelor. In cu* 
vîntul său tov. Endu Gheorghe 
a arătat că punerea în funcțiune 
a unui mare număr de utilaje 
creează condiții pentru prepararea 
unei cantități mari de cărbune 
brut și special. Acum instalațiile 
Rheo, zețaj, mediu dens, func 
ționeăză cu mai multă siguranță 
și precizie. Este necesar ca mem- 

este_ brii de partid să mobilizeze mun
citorii preparației să-fi ridice ni
velul profesional, spre a mînui cu 
pricepere noile utilaje. Comuniș
tii Chișu Elitei, Hroftca Mihai, 
ing. Mîndoiu loan fi alții cate au 
luat parte la discuții s au angajat 
să ducă o muncă susținută pen
tru buna desfășurare și organizare 
a întrecerii socialiste.

Adunarea generală 
cu acest prilej noi 
vind întărirea rolului 
de bază în conducerea fi mobili
zarea colectivului la 
importantelor sarcini 
față.

înlăturate
in orașul nou Uricani s-au 

făptuit tn ultimul timp multe 
cruri frumoase. S-« asfaltat

făcute fi vor lua măsurile 
mai indicate.

1. CHIȚULESGU 
V. RUSH

Uricani
» O o s ♦ o e-e-e <■'» < s o»

A apârut!
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întreprinderea de Construcții Siderurgice
H U N E D O A R A

A N G A J E A Z
Ingineri constructori, ingineri electricieni, ing - 
mecanici, maiștri constructori și maiștri montori. 
Se asigură condiții bune de salarizare și caza

re. Ofertele se vor adresa direct întreprinderii de 
Construcții Siderurgice — Hunedoara, serviciul ca
dre și învățămînt, strada Molotov nr. 8.
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ііійііі Alinentaliei Puilite Loiale Petiuaii
ANUNȚA

Incepind din 28 mai 1961 1* unitatea „CRAMA ODO- 
p> В EȘTI" din Petroșani, îj» afară de vinuri la butoi, veți găsi 

orice fel de băuturi ca: bere la sticlă, băuturi spirtoase șl 
naturale, lichioururi precum și diferite vinuri la sticlă.

In permanență diferite preparate la grătar.
Vizitați cu încredere unitățile T.A.P.L. .

a adoptat 
mâluri pri* 
organizației

îndeplinirea 
ce-i stau în

PETRU
preparați» Lupeni

URAGAN

COLEGI DE CLASA
de Costache Anton

După succesul avut cu roma
nul „Seri albastre", tînărul scrii
tor Costache Anton și-a adunat 
într-un volum cele mai izbutite 
schite publicate de-a lungul a 
patru ani de zile, oferindu-le ci
titorilor sub titlul „Colegi <te 
clasă". Analist prin excelentă, 
Cbstache Anton surprinde în schi
tele sale momente de intensă fră- 
mîntare din , viata .școlarilor.

Cea mai timidă eleva din cla
să devine cea mai expansivă în 
momentul cînd primește cravata 
roșie de pionier; prietenia din
tre doi elevi trece printr-o grea 
încercare din cauza mentalități** 
lor diferite pe care le au; o șco
lăriță răsfățată nu știe cum să-și 
anunțe părinții dfespre notele 
slabe pe care le-a luat și rupe 
fila respectivă din carnet.

Toate aceste întîmplări declan
șează momente de adîncă și rea-, 
lă criză sufletească în micii eroi, 
din analiza căreia cititorul află 
și răspunsul just la problemele 
ridicate, iar înttmplările devin 
educative prin sensul pe care-1 
capătă în povestire.

ACOLO UNDE TREBURILE MERG BINE...
Clubul central din Lupeni, este 

cunoscut ca avînd o activitate vie, 
rodnică. An de an cercul priete
nilor clubului s-a lărgit. Acest lu
cru se datorește faptului că acti
vitatea clubului a fost astfel or
ganizată îneît a cuprins numeroa
se loturi interesante, educative 
prezentate în forme vii fi atrac
tive.

Anul acesta activitatea clubului 
este mult mai rodnică, mai cuprin
zătoare dedt anul trecut. La club 
au fost ținute în perioada 1 ianua
rie — 10 mai, 31 de conferințe 
pe teme legate de producție ca : 
introducerea tehnicii noi, reduce
rea prețului de cost, problema ca
lității etc. Temele acestor confe
rințe au cuprins diferite sectoare 
de activitate din Lupeni ca mină, 
construcții, filatură, preparație etc.

Tot în cadrul clubului au fost 
ținute aproape 30 de conferințe 
politice ți de popularizare a știin
ței la care au luat parte un nu
măr mare de oameni ai muncii. 
Pentru fruntașii în producție au 
fost organizate seri de odihnă, 
iar în cursul acestei luni este pre
văzut în planul de activitate al 
clubului un schimb de experiență 
între cabinetele tehnice din loca
litate. In colaborare cu comisia de 
femei din Lupeni» la dub se va

organiza o lecție de estetică „Cum 
să ne aranjăm apartamentul în 
mod practic, estetic și atrăgător".

Biblioteca a aw și ea un plan 
bogat de activitate. Pînă în pre
zent s au ținut 25 acțiuni cu .car
tea dintre care 6 seri literare, 6 
recenzii, 4 dimineți de basme, 4 
expoziții cu cățți, 3 concursuri 
„Drumeții veseli", la care au par
ticipat peste 2700 de oameni. Ca 
urmare a acestor acțiuni a crescuț 
și numărul cititorilor, ' ridieîndu-se 
la pește 3800 din care 1100 noi 
înscriși și care au citit 13.659 vo
lume.

lată așa dar un dub cu o bo
gată activitate culturală de masă. 
Aceste rezulta» presupun că nai
vitatea cultural-educativă a comi
tetelor sindicatelor din Lupeni este 
deosebit de intensă, că responsa
bilii culturali și-au făcut datoria, 
colaborihd în permanență cu con
ducerea clubului, organirind chiar 
din propria inițiativă anumite ac
țiuni. Ceea ce nu este țpemai ața. 
Rezultatele obținute se datoresc 
în mare parte conducerii clubului 
și doar într-o mică măsură comi
tetelor sindicatelor. Iată de pildă, 
situația de la mină. In comitetul 
sindicatului minei sînt doi tova
răși care răspund de munca cul

turală, Ardelean Augustin și 
Krizseja Carol.

Deși au răspuns doi tovarăși 
de munca culturală, aportul co
mitetului sindicatului n-a fost cel 
cerut pentru că cel doi nu au co
laborat nici unul cu altul, nici 
amîndoi cu clubul, fiecare lăsînd 
rezolvarea sarcinilor în seama 
celuilalt Se ridică următoarea 
problemă. In Lupeni sînt' mii de 
salaried- Cîți dintre ei frecventea
ză zilnic clubul, sau participă la 
diferitele manifestări organizate la 
club ? Tocmai în această direcție 
e necesar ca comitetul- sindicatului 
să-și îndrepte atenția. Să mobili
zeze întreaga miuă de oameni la 
activitatea clubului, la acțiunile 
care au loc aid. Acegsta este o 
sarcină a sindicatelor de care tre
buie să se oțupe în primul rînd 
responsabilii cu munca culturală.
* Dar, deși la Luptai în sindica*
tul minei sînt doi responsabili
culturali, acestui obiectiv nu i se 
. :ordă atenția cuvenită, întregul 
comitet al sindicatului trebuie să 
analizeze temeinic această proble
mă pentru ca la bogata activitate 
de la dub, să participe, mobili
zați de sindicate, dt mai mulți
oameni ai muncii.

C. BANAȚEANU

i O. C. L Produse Industriale Petroșani
I ANUNȚĂ

. .

Pentru sezonul de prîmăvară-vară a pus ii 
І în vînzare prin toate magazinele de țesături un ii 
Г bogat și variat sortiment de :

i imprimeuri de țesături, bumbac și mătase
Vizitați magazinele de textile

întreprinderea „Competrol“ Petroșani
Anunță consumatorii de aragaz că cu începere de la a- . 

pariția prezentului anunț, distribuirea buteliilor. de aragaz, 
în cadrul depozitului se face zilnic între orele 13—15.

Ue asemenea, la schimbatul buteliilor, consumatorii se 
vor prezenta cu Buletinul de Identitate, fără de care nu se 
pot distribui butelii din depozit.

ANUNȚ
Atelierul de zonă 

C. F. R. Petroșani, an- 
oajeazâ cu dat* ime
diată
LĂCĂTUȘ 

și SUDOR
Cel Interesați se vor 

prezenta la Atelierul 
de zonă Petroșani.

I t Procurafi"vă de la 
„Librăria noastră”
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Declarația comma do la Viena
VIENA 4 (Agerpres) — ’r4SS 

transmite:
La 4 iunie, după terminarea 

întâlnirii dintre N. S. Hrușciov 
și J. Kennedy, în palatul Hof- 
burg a avut loc o conferință de 
presă la care în numele preșe
dintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, și 
președintelui Statelor Unite ale 
Amerîcii, J. Kennedy, s-a dat ci
tire următoarei declarații:

Președintele Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, și președintele Statelor 
Unite ale Amerîcii, J. Kennedy, 
au încheiat o întîlnire utilă de 
două zile, în cursul căreia au 
procedat la un schimb de păreri 
în problema relațiilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., precum și în 
alte probleme care prezintă inte
res pentru cele două părți.

de

La 4 iunie, cu participarea con
silierilor lor, ei au discutat pro
blemele încetării experiențelor 
nucleare, dezarmării și problema 
germană.

Ei și-au reafirmat sprijinul a- 
cordat unui Laos neutru și inde
pendent în frunte cu un guvern 
ales de laoțienf înșiși, precum și 
unor acorduri internaționale ca
re să asigure această neutrali
tate și independență și în legă
tură cu aceasta au recunoscut 
importanța încetării efective a 
focului în Laos.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. șî președin
tele Statelor Unite ale Amerîcii 
au căzut de acord să mențină 
un contact în toate problemele 
care prezintă interes pentru cele 
două țări și pentru întreaga 
lume.

spre

1-au 
gu-

a părăsit viena
I. Avilov, membri ai ambasadei 
sovietice, ambasadorul S.U.A. în 
Austria, Matthews. Aeroportul era 
împodobit cu drapelele sovietice 
și americane.

în cinstea președintelui Consi
liului de Miniștri ăl U.R.S.S., 
S. Hrușciov, a fost aliniată 
gardă de onoare.
------  ------O------

N.
o

-------------------o-------------------

Tratativele de la Evian trebuie 
să asigure integritatea teritorială 

a Algeriei
TUNIS 5 (Agerpres) 
într-o declarație făcută 

nie la Tunis ministrul 
țiilor al guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria; Mohammed 
Yazid a subliniat că ,,obiectivul 
politicii guvernului provizoriu al 
Republicii este obținerea indepen
denței țării și promovarea unei 
politici independente, de neparti- 
ciparea la blocuri militare. Pentru 
atingerea acestui obiectiv, a sub
liniat Mohammed Yazid, ducem 
noi tratativele de la Evian, care 
trebuie să asigure integritatea te
ritorială a Algeriei, inclusiv Sa
hara și unitatea poporului alge 
rian. Vom respinge orice tentative 
de instalare a neocolonialismului în 
țara noastră.

Comentînd pasajul din declara
ție în care Mohammed Yazid se 
referă la problema 
ritoriului Algeriei 
tului de

Algeriei „El Mudjahid" 
integritatea teritoriului 
este una din principalele revendi
cări politice ale mișcării naționale 
algeriene". Ziarul arată că „Alge
ria este unică și indivizibilă. Nici 
un fel de hotărîri administrative 
adoptate de Franța în ultimii ani; 
nu pot schimba o realitate istorică 
obiectivă. Menținerea integrității 
teritoriului național; scrie ziarul; 
este o datorie patriotică sfîntă a 
fiecărui algerian. Cine încearcă să 
minimalizeze necesitatea suverani
tății Algeriei asupra întregului ei 
teritoriu, inclusiv asupra Saharei; 
trebuie să înțeleagă bine că noi 
nu vom ceda niciodată nici o 
palmă din pămîntul nostru, nici 
un pumn din nisipul Saharei noas
tre.

Cei cu care ducem tratative la 
Eyian. trebuie să dea dovadă de 
realism, să urmeze cursul istoriei; 
și să nu încerce în zadar să i 
opună".

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

Lupta popoarelor din doloniile 
portugheze

represiuni crunte. Ca răspuns 
aceste acțiuni ale dușmanului sîn- 
tem ferm hotărîți să-i izgonim 
pentru totdeauna pe colonialiștii 
portughezi".

în încheiere, Amilcar a chemat 
popoarele tuturor țărilor să ceară 
guvernelor lor adoptarea de mă
suri urgente împotriva colonialism 
mului portughez. Este de datoria 
tuturor țărilor, a subliniat el; să 
boicoteze Portugalia în domeniul 
economic și diplomatic și să pună 
capăt prin acțiuni comune exten- 
minării poporului angolez.

Eliberare

la 4 iu- 
Infonma-

scrie ; 
național

N. S. Hrușciov
VIENA 5 (Agerpres)
In dimineața zilei de 5 iunie 

N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. a 
plecat pe bordul unui avion spe
cial din Viena, unde timp de două 
zile a avut convorbiri cu preșe
dintele S.U.A., J. Kennedy, 
Moscova-

Locuitorii capitalei Austriei 
condus cu căldură pe șeful
vemului sovietic, exprimîndu-și 
prin aceasta recunoștința față de 
N. S. Hrușciov, pentru preocupa
rea lui neobosită față de întări
rea păcii în lumea întreagă și 
pentru activitatea importantă pe 
care a desfășurat-o la Viena în 
interesul păcii în cursul întâlni
rilor și convorbirilor cu președin
tele S.U.A.

Pe aeroportul Schwechat din 
[Viena au sosit pentru a-1 conduce 
pe N. S. Hrușciov, președintele 
federal al Austriei, A. Schaerf, 
cancelarul federal A. Gorbach, vi
cecancelarul B. Pittermann și alți 
membri ai guvernului austriac, 
membrii corpului diplomatic, re
prezentanți ai opiniei publice, zia
riști, numeroși locuitori ai Vienei. 
Erau, de asemenea, de față am
basadorul U.R.S.S. în Austria, V.

O întîlnire utilă
CANBERRA 5 (Agerpres) 

TASS transmite :
Părerea exprimată unanim 

comentariile
este că întâlnirea 
Hrușciov și J. 
pentru slăbirea 
ționale.

Ziarul „Sun"

în 
ziarelor australiene 

dintre N. S. 
Kennedy este utilă 
încordării interna-

din Melbourne de
clară într-o știre din Viena că 
„speranțele într-o adevărată îmbu
nătățire a relațiilor dintre Est și 
Vest au crescut după întîlnirea 
dintre Hrușciov și Kennedy". Zia
rul „Canberra Times" care apare 
în capitala Australiei și influentul 
ziar „Age" din Melbourne salută 
în articole redacționale reînvierea 
spiritului tratativelor între Uniu
nea Sovietică și Statele Unite.

Val de greve în Islanda
REYKJAVIK 5 (Agerpres)
în Islanda continuă greva de 

masă a muncitorilor și funcționa
rilor. La 3 iunie muncitorii au

integrității te- 
organul Fron- 
Națională a

se

Prezențe romînești \
i

CE* j

cin- •

CONAKRY 5 (Agerpres)
„Populația din Guineea portu

gheză și din insulele Capului Ver
de se organizează în vederea lup
tei de eliberare. Ea este ferm ho- 
tătîtă să răstoarne prin luptă do
minația colonială a Portugaliei, 
deoarece evenimentele din Ango 
la au arătat că colonialiștii nu 
vor da înapoi de bună voie"; a 
declarat la Conakry, într-o con
vorbire cu corespondentul agenției 
China Nouă, Cabrai Amilcar, se
cretar general al partidului african 
al independenței din Guineea por
tugheză și insulele Capului Verde.

Condamnînd dominația colonia
liștilor in Guineea portugheză și 
în insulele Capului Verde, Amil
car a spus : „Portugalia trimite 
zilnic trupe și armament în aceste 
teritorii. în principalele orașe din 
Guineea portugheză și din insulele 
Capului Verde fasciștii portughezi 
au instituit restricții de circulație 
și supun populația africană unor

la

peste Hotare
♦ PRAGA 5 (Agerpres!) — 
i CETERA transmite:
♦ La 3 iunie Ansamblul de *
♦ tece și dansuri al Forțelor Arma- J 
J ie ale R.P. Romine care se află ț 
i în turneu în R.S. Cehoslovaca ;
♦ a dat un spectacol în orașul ce- * 
І boslovac Plzen. Membrii ansam- ț

t program t 
dansuri populare j 

’ ’ ‘ r și't

J bului au prezentat un
; de cîntece și <
J romînești și dansuri clasice
I moderne de compozitori romini ț 
Își străini. *

Publicul a făcut artiștilor ro- f 
J mini o primire entuziastă. Au t 
; fost aplaudate in special dansti- • 
* rile din regiunea Văii Oltului - 
I și Brîtd. Artiștii romini au in- * 
j terpretat de asemenea uri dans ț 
J popular cehoslovac. *

Să se pună capăt 
crimelor din Angola !

LONDRA 5 (Agerpres) 
Ziarul „Observer" cere să se 

pună capăt crimelor săvîrșite de 
colonialiștii portughezi în Angola 
și preconizează o intervenție 
vă a Organizației Națiunilor 
te.

Comportarea portughezilor 
Angola, scrie ziarul, este și 
sălbatică decît cea a rasiștilor din 
Uniunea Sud-Africană.

Amintind de amenințările fățișe 
ale unor oficialități portugheze de 
a extermina cel puțin 50.000 de 
angolezi, ziarul scrie : „Crima 
monstruoasă plănuită de dictatura 
portugheză poate și trebuie să fie 
preîntâmpinată".

acti-
Uni-

în 
mai

_____  ^ZsSBgSSEî»* ♦ * ~

Situafia din Republica Dominicană
CIUDAD TRUJILLO 5 (Ager

pres)
Agențiile de presă anunță că 

in Republica Dominicană situația 
continuă să rămînă „încordată" în 
timp ce peste 40 de nave de răz
boi ale flotei americane au ocu
pat poziții de-a lungul litoralului 
acestei țări. După cum transmite 
corespondentul din San Juan (Cos
ta Rica) al agenției France Press, 
„refugiații dominicani sosiți la San 
Juan au declarat că garnizoanele 
a trei provincii din Republica Do
minicană s-au răsculat împotriva 
regimului. Conducătorul răscoalei 
este Salvador Estrelle care a par
ticipat la asasinarea fostului dic
tator al țării Rafael Trujillo".

Intre timp, guvernul don lipan 
a declanșat, cu ajutorul trupelor 
conduse de Rafael Trujillo junior, 
fiul fostului dictator, un 
teroare și arestări pe tot 
sul țării. Potrivit agenției 
Press International „surse 
vatoare au anunțat că de 
sinarea lui Trujillo au fost ares
tate peste 1000 de persoane, 
multe dintre ele fiind supuse tor
turilor".

val de 
cuprin- 
United 
conser- 

la asa-

Agenția U.P.I. anunță de ase
menea că la 4' iunie, președintele 
dominican, Joaquin Balaguer a 
declarat presei că intenționează 
„să continue politica promovată 
timp de 31 de ani de Trujillo" 
și că a investit pe fiul lui Tru
jillo cu puteri depline deoarece 
},fără sprijinul forțelor armate 
(conduse de Trujillo junior — 
n.r.) guvernul meu nu ar mai pu
tea exista". Fiul lui Trujillo a de
clarat într-o conferință de presă 
că j,dorește relații dintre cele mai 
bune cu Statele Unite". ,

La Washington se desfășoară în 
același timp o vie activitate di
plomatică și militară cu scopul; de 
a întări controlul Statelor Unite 
asupra Republicii Dominicane.

Agenția Reuter transmite că „o 
mare flotă americană, alcătuită 
din peste 40 de nave se află în 
stare de alarmă în regiunea Ca
raibilor în așteptarea unei hotărîri 
a Organizației ' Statelor America
ne. Din această flotă fac parte 
nave port-avion, crucișătoare și 
trupe ale infanteriei marine".

respins cu o majoritate covârșitoa
re de voturi propunerile de com
promis ale guvernului în care se 
prevede majorarea salariilor nu
mai cu 6 la sută în timp ce mun- 
diioiii cer o majorare de 15- 20 
ia sută. Drept urmare la 4 și 5 
iunie s-au alăturat greYei alte 14 
sindicate iar numărul greviștilor 
depășește 12.000 de persoane.

In prezent greva a cuprins prin
cipalele orașe din Islanda și a fă-1 
cut să înceteze orice comunicații j 
aeriene cu străinătatea.

Kennedy a sosit 
la Londra

LONDRA 5 (Agerpres)
Duminică seara a sosit la Lon

dra într-o vizită neoficială preșe
dintele Statelor Unite ale Ame- 
ncii, John Kennedy. La sosirea 
pe aeroportul din Londra Ken
nedy a fost salutat de primul mi
nistru Macmillan și de alte per
soane oficiale britanice. Kennedy 
și Macmillan au rostit scurte cu- 
vîntări.

După cum se subliniază în 
cercurile oficiale britanice, prin
cipalul scop al vizitei pe care pre
ședintele S.U.A. o face în Anglia, 
este de a informa guvernul bri
tanic despre convorbirile pe care, j 
le-a avut la Viena cu președintele 
Consiliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, N. S. Hrușciov.

Luni seara, președintele S.U.A. 
va părăsi Londra plecînd la Wa
shington.

------O—

„Călătorii libertății" 
își vor continua activitatea

NEW YORK 5 (Age
Martin Luther King, unul din 

conducătorii populației de culoare, 
a declarat că în pofida deciziei 
date la 3 iunie de către judecă
torul federal Johnson la > Mont
gomery (Alabama), prin care se 
interzice de acum înainte organi
zarea caravanelor „Călătorii li
bertății", organizarea acestor cara
vane va continua. „Nu ne e tea
mă de închisoare" a subliniat eL

------o------

Makarios a sosit la Cairo
CAIRO 5 (Agerpres)
La 3 iunie, președintele Repu

blicii Cipru, Makarios, a sosit in
tr-o viată oficială in Republica 
Arabă Unită.

• GENEVA- Referindu-se la 
faptul că în cursul întâlnirii din 
3 iunie de la Evian s-au expus 
în continuare pozițiile în proble
ma Saharei, purtătorul de cuvînt 
al delegației guvernului provi
zoriu al Republicii Algeria, Ma
lek, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că delegația 
guvernai i рпМиИцир, Repupți-v 
cii Atgerft consideri* cu pre ternv 
Saharei este o problemă politică, 
deoarece ea este legată de pro
blema generală a autodetermină
rii Algeriei, suveranității, inde
pendenței și integrității sale te
ritoriale.

• ROMA. Ziarul „Unita" scrie 
într-o corespondență din Berlin 
despre persecuțiile la care sînt 
supuși oamenii muncii italieni 
din Germania occidentală, care 
luptă pentru drepturile lor.

Pentru a zădărnici ' această 
luptă, anunță ziarul „Patronii 
au început să recurgă la vechile 
metode ale gestapoului. Ei te
rorizează, șantajează, mituiesc. 
Oricine* protestează', oricine de
clară grevă, oricine se pltnge, 
este învinuit că este agent co
munist. Cei care organizează 
demonstrații și mitinguri sînt 
reclamați politiei și consulatelor 
italiene".

• LONDRA. Potrivit cores
pondenților din Nairobi ai ziare
lor engleze, luînd cuvîntul la 2 
iunie în Consiliul legislativ al 
Kenyei, Tom Mboya, secretarul 
general al Uniunii Naționale A- 
fricane din Kenya, a declarat că 
guvernele Angliei și Kenyei duc 
acum tratative secrete în,vederea ta, a subliniat generalul Luh-
amplasăril de arme nucleare a- dula, vor lupta cu hotărîre îm
părți nî nd țărilor membre ale potriva persoanelor amestecate în 
N.A.T.O. la baza mititără de la aceste acțiuni criminale.
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Kahava de lîngă Nairobi. Tom 
Mboya a declarat de asemenea 
că de la această bază militară 
se trimit în Congo armament; 
muniții și alte materiale de răz
boi.

• WASHINGTON. Purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Sțat, Lincoln White a declarat 
cj Ș,deplasăi^le navelor aajericane 
aU' drept scop să asigure „pro
tecția celor 5.000 de cetățeni a- 
mericani" din această țară. White 
a lăsat să se înțeleagă că „în 
cazul cînd situația va deveni cri
tică" trupele americane vor pu
tea chiar debarca în Republica 
Dominicană.

LONDRA. In după-amiaza 
zilei de 4 iunie, în capitala Marii 
Britanii unde sosise președintele 
Statelor Unite, Kennedy, au avut 
loc niari demonstrații pentru 
pace, împotriva experiențelor nu
cleare și a bazelor militare ame
ricane de pe teritoriul Angliei.

•, STANLE YVILLE. Intr-o 
conferință de presă care a avut 
loc la Stanleyville Victor Lun- 
dula, comandantul armatei na
ționale congoleze a declarat: In 
ultimul timp, la Stanleyville sîrît 
răspîndite tot mai insistent di
ferite zvonuri provocatoare al 
căror scop este să Creeze în rîn- 
durile populației civile a orașu
lui o atmosferă de nemulțumire 
față de politica guvernului. In 
fața întăririi unității popoarelor 
din Congo, colonialiștii belgieni 
încercînd să reînvie- trecutul, 
continuă să recurgă la metode 
de provocare. Guvernul și arma-

s
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