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Sporesc realizările minerilor
Așa muncesc fruntașii
Minerii de la Uricani, frun

tași în întrecerea pe bazin, 
continuă să obțină noi succese 
în muncă. Numai în luna a- 
prilie ei au dat peste plan 
2183 tone de cărbune cocsifi- 
cabil. In primele zile ale lunii 
In curs, lucrul în abataje se 
desfășoară, de asemenea, cu 
spor. Muncind cu rîvnă mine 
rii de la Uricani și-au reali
zat planul pînă pe data de 5 
mai în proporție de 101,3 lâ 
sută. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de minerii 
sectorului I. Ei au dat peste 
sarcina planificată mai bine 
de 150 tone de cărbune. Ast
fel, colectivul minei Uricani 
se străduiește să fie mereu în 
fruntea întrecerii cu celelalte 
mine din Valea Jiului.

Sectoare fruntașe
Și la mina Aninoasa între

cerea socialistă se desfășoară 
cu însuflețire, in fiecare sec
tor; minerii se străduiesc să 
îndeplinească ritmic sarcinile 
de plan. Care vor ieși primii 
pe această lună încă nu se 
poate ști. Pînă în prezent însă 
cele mai bune rezultate au fost 
dobîndite de sectoarele III și 
IV. Sectorul IV are un plus la 
producția extrasă de 190 tone 

’ de cărbune. De aici se remar
că brigăzile conduse de Stan 
Gheorghe și Forlafu Marin ca

INDICI TOT MAI INALTI
In aprilie s-au împlinit 6 ani 

de la punerea în funețiune a 
primului grup turbogenerator 
al termocentralei Paroșeni. Pu
terea centralei a crescut de 
atunci de cîteva ori.

In prezent aproape toate in
stalațiile sînt automatizate, 
s-au introdus și extins cele 
mai moderne procedee de lu
cru. In același timp a crescut 
și gradul de calificare al per
sonalului de aici. Toate aces 
tea.au contribuit în mare mă 
sțffcă la obținerea de însemna
te succese privind îndeplini
rea planului de energie elec
trică și a altor indici tehnico 
economici. Pe primele 4 luni 
din acest an planul de pro 
ducție la energie electrică a 
fost depășit cu 15.943.605 kWh 
Consumul propriu tehnologic, 
prin evitarea mersului în goi 
și la sarcină redusă a agre

Inițiativa „La o sută motoare bobinate nici unul rebutaf’ a cuprins tot colectivul Ate
lierelor centrale de reparații electrice din Vulcan. Ca prim rezultat al aplicării acestei ini 
țiative a crescut exigența muncitorilor față de lucrările încredințate, s-a îmbunătățit simți
tor calitatea reparațiilor.

IN CLIȘEU: Un grup de tehnicieni împreună cu ing. Ersek Tiberiu, șeful A.C.R.E.V. 
(mijloc) și cu tovarășul Vințan Alexandru, secretarul organizației de bază P.M.R. de care 
aparține A.C.R.E.V.-ul (dreapta) discutînd măsurile luate pentru aplicarea cu succes a valo- 
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re, muncind cu randamente 
sporite, au extras 39 și, res
pectiv, 30 tone de cărbune pes 
le plan. Minerii sectorului I 
și-au depășit randamentul pe 
sector cu 175 kg. de cărbune 
pe posț și au dat peste plan 
99 tone de cărbune. Cele mai 
frumoase rezultate le-au obți
nut brigăzile conduse de Cris- 
tea Aurel și Szasz Teodor ca
re. și-au depășit randamentul 
planificat cu peste o tonă de 
cărbune pe post.

Succesele front alifiilor 
lupeneni 
frontaliști de la Lu- 
cunoscuți prin hăr- 
Ei continuă munca

Minerii 
peni sînt 
nicia lor. 
cu însuflețire. Sectorul III, de 
pildă, care este în fruntea în
trecerii pe mină, are un plus 
pe luna aceasta de 341 tone de 
cărbune. Aici se evidențiază 
brigăzile de frontaliști condu
se de frații Sabin și loan Ghi- 
oancă și Butnaru Victor. Mi
nerii frontaliști de la sectorul 
I B, care luna trecută au dat 
peste plan mai bine de 1400 
tone de cărbune, obțin și a-< 
cum realizări frumoase. Pînă 
pe data de 5 mai ei și-au de
pășit planul cu 171 tone de 
cărbune. La această depășire, 
o contribuție însemnată au 
dus-o brigăzile conduse 
Koss Ladislau, Gîrea loan 
Marton Dionisie.

a- 
de
Și

gatelor, a scăzut față de cel 
planificat cu 5 ia-sută, iar con
sumul specific de combustibil 
a fost redus cu 0,7 Ia sută* 1. Nu 
s-a Înregistrat nici o avarie, 
fapt care a permis ca indicele 
de utilizare a puterii maxime 
să crească cu 4 la sută.

Aceste însemnate realizări se 
datoresc în bună parte și fap
tului că măsurile tehnico-or- 
ganlzatorice propuse de mun
citori și maiștri au fost apli
cate întocmai. Una din prin 
cipalele măsuri aplicate a fost 
mărirea coeficientului de’ uti
lizare a puterii instalate cu 8 
la sută. In perioada vîrfului 
de iarnă centrala a produs, pe 
baza măririi coeficientului de 
utilizare și prin supraîncărca-

ȘT. ekart

(Continuare în pag. 3-a)
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lui Cotroază-baci
De-a lungul anilor de etnd e 

miner, Cotroază baci a ajutat 
mulți tineri să deprindă tainele 
muncii din adîncuri. Printre cei 
căliiicaii in anul 1955 se număra 
și Dascălu Dumitru. De la înce
put s~a dovedit sîrgitincios. Aju
tat de șeful de brigadă și de cei
lalți mineri mai vîrstnici, Dască
lu pătrundea cu fiecare șut tot
•*♦♦♦•♦«♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦

Bin carnetul 
corespondentului

mai adine tainele mineritului. In 
scurtă vreme a devenit un munci
tor de nădejde.

Mai acum citeva luni, conduce
rea sectorului 1 A de la mina 
Lupeni căuta un șef de brigadă

realiza planul. După discuții în
delungate, alegerea s-a oprit a- 
supra lui Dascalu Dumitru. Ele
vul lui Cotroază baci a primit nu 
fără emoție propunerea. In prima 
zi de lucru a stat de vorbă cu 
toți membrii brigăzii, Au analizat 
împreună cauzele rănânerii în ur
mă. ' '
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Socotită de capitaliști nerentabilă, închisă și dată iri

tării ani de-a rindul, mina Dîlja a renăscut din nou abia 
In anii regimului democrat-popular-.

Azi pe locul unde odinioară nu exista decît zgura ve-, 
chilor halde și o gură de mină complet surpată se; Ii-) 

.dică măreț numeroase construcții printre care și 'daniei 
tăria de oțțl a puțului principal.

IN CLIȘEU : Puțul principal al minei Dîlja văzut die 
galeria nr. 1.

————

Grupele ie partid iii нйіие — й lintea

Orașul Vulcan, ca de altfel 
toate localitățile Văii Jiului, se 
dezvoltă continuu. Odată cu noile 
construcții de locuințe care au 
schimbat radical înfățișarea aces
tei vechi localității miniere, în 
Vulcan s-au făcut pași însemnați 
pe calea bunei gospodăriri. In 
cursul ultimului an, gospodarii 
Vulcanului au cîștigat în mai multe 
rînduri drapelul de fruntași în în
trecerea patriotică pentru înfru
musețarea localităților Văii Jiu
lui.

Realizările gospodărești din o- 
rașul Vulcan sânt o mărturie e- 
locventă a eficacității muncii ne
obosite pe care o desfășoară în 
rindurile cetățenilor grupele de 
partid din blocurile, străzile și 
cartierele orașului alături de de
putății sfatului popular.

In cartierele și străzile .Vulca
nului acționează 63 de grupe co
muniste. In cursul celor doi ani 
de la înființarea lor,' grup'ele de 
partid au combătut multe mani
festări de neglijență în păstrareea 
locuințelor.

Merită relevat exemplul grupei 
de partid din blocul C al datei 
organizatoare este tov. Macavei 
Bertă Membru de partid din acest 
bloc au sesizat că unii locatari 
aruncă cenușa și alte reziduri me
najere în subsolul blocului. Ei au 
hotărit să combată aceastăatitu
dine. Intr-o adunare ,a locatarilor, 
convocată’ la propunerea grupei de 
partid de către comitetul de bloc, 
cetățenii au criticat cu asprime pe 
cei în cauză. Opinia colectivului 
a acționat cu eficiență. Gunoiul 
a fost evacuat, ia!r locatarii mani
festă o grijă mai mare față de 
păstrarea curățeniei. In scara a 
V-a‘ a acestui bloc cîțiva cetățeni 
aveau obiceiul să-și pornească mo
tocicletele în subsolul blocului. 
Grupa de partid a luat în discu-

Un nou
Constructorii de 

pe lotul Parhon ai 
șantierului 6 Pe
troșani au predat 
în folosință un no<u 
bloc de locuințe cu 
peste 40 aparta
mente confortabi
le, compuse din
2—3 camere, bucă
tărie, baie, avînd 
încălzire centrală.

In prezent, pe 
șantier se continuă 
lucrările de fini - 
saj la celelalte 3 

1

țic acest caz și motocicliștii nu 
mai deranjează acum locatarii.

Atenția grupelor de partid este 
îndreptată spre achitarea la timp 
de către locatari a chiriilor, taxe-1 
lor pentru lumină, apă etc. Grupa 
de partid din blocul E sud, de 
pildă, se interesează în permanen
ță de felul cum își achită locata
rii obligațiile față de stat.

Grupele de partid pe blocuri 
și străzi desfășoară o vie activi
tate pentru mobilizarea cetățenilor 
la acțiuni sociairgcțspodăreșfi în 
cartierele unde locuiesc. Comuniș
tii din grupa de partid a blocu
lui A-52 au sprijinit efectiv ac
țiunile întreprinse de deputatul 
circumscripției și comitetul de ce
tățeni pentru înfrumusețarea te
renului din jurul blocului. Grupa 
de partid a stabilit ca sarcină 
pentru fiecare membru și candidat 
de partid să dîsftite cu vecinii și 
să-i cheme să participe- împreună 
cu ei la acțiunile de amenajare de 
zone verzi, a rondurilor de flori 
în fața blocului. Cetățenii au răs
puns cu însuflețire la chemarea 
grupei de partid- In jurul acestui 
bloc, în jurul blocurilor B-52, Ci 
E sud; E nord, precum și în jurul 
noilor, blocuri А, В, C, D și E; 
care numai de cîteva luni și-au 
dăruit, apartamentele ! riojlor loca
tari, au.fost amenajate de cetățeni 
zone ’ verzi,. ronduri de . flori, au 
apărut fînțîni arteziene. O-susținu
tă activitate ău. desfășurat și gru
pele de partid din. străzile Vînă- 
torilor, Pescarilor; ; I. . Creangă, 
Griviței, Plevnei.etc. Cetățenii de 
pe aceste străzi, mobilizați; de gru
pele de partid, au întreprins ac-; 
țiuni pentru curățirea' străzilor, 
transportarea molozului, împrăș- 
tierea pietrișului pe străzi.

1
I. DUBEK

(Continuare In pag. 3-a)

bloc dat în folosința
, blocuri de locuin

țe totalizînd cca. 
100 apartamente șl 
o seamă de spații 

, comerciale, pentru 
a fi predate pînă 
la sfirșitul trimes
trului П.

Paralel cu lucră
rile de finisaj in
terior, se execută 
și tencuieli exteri
oare. Astfel, într-o 
lună de zile, bri
gada de tencuitori 
a lui Arșoi Anghel

din care fac parte 
zidarii Hie Mihai, 
Vlad Ioan, Duică 
Nicolae, BurseScu 
Gheorghe, Popa N.; 
Pîrvu Victor, Ilin- 
ca N. și alții a e- 
xecutat 1000 m. p.. 
tencuieli exterioare 
la blocul A, 500) 
m. p. tencuieli in
terioare la blocul 
C, iar in prezent a 
trecut la executa
rea lucrărilor de 
fațadă la blocul B.
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TENIS DE CÎMP
CAMPIONATUL REGIONAL

întreceri sportive în cinstea 
Zilei victoriei

Jiul II Petrila Minerul Ghelar 3-3
Chiar in primul minut de 

joc, gazdele inițiază un atac 
de la centru. O combinație 
Sotlr -Constând -Sereș se term! 
ni cu un gol Înscris de ultimul 
printr-un șut de la 16 m. In 
continuare gazdele domină cu 
autoritate dar ineficacitatea 
liniei de atac face ca scorul 
să nu se modifice.

In plină dominare a gazde -

Minerul Vulcan-Minerul Aninoasa 2-1
Meciul care se anunța a fl 

interesant, cit șl timpul fru
mos, au atras pe stadionul 
din .Vulcan peste 2000 de spec
tatori dintre care mulți ani- 
noseni venlțl să-șl încurajeze 
echipa.

Din primele minute de joc, 
Minerul Vulcan atacă pericu 
los, crează faze spectaculoase 
la poarta echipei adverse dar 
fără rezultat. Aninosenii ini 
țiază cîteva contraatacuri, in 
minutul 13 de joc, după o com
binație reușită, Golgoțiu A- 
drian înscrie primul gol: 1—o 
pentru Aninoasa. Golul parcă 
dă aripi oaspeților. Vulcăne 
nii înviorați parcă după duș, 
atacă mai puternic poarta e 
chipei adverse, construiesc 
faze periculoase și ratează cî
teva ocazii. Egalarea survine 
In

.©.

ilnutul 21 prin Melinte. Costache — Petroșani,

CLASA M E Ni ■г и L
1. Metalurgistul Cugir 20 13 3 4 48:16 29
2. Parîngul Lonea 20 ii 4 5 41:25 26
3. Dinamo Barza 19 ii 3 5 36:21 25
4. Minerul Vulcan 19 ii 3 5 44:29 25
6. Sebeșul Sebeș 20 ii 3 6 54:38 25
6. Minerul Aninoasa 19 ii 2 6 39:20 24
7. Minerul Deva 19 10 2 7 31:18 22

8. Victoria Călan 20 8 4 8 30:26 20
9. Jiul II Petrila 20 7 6 7 36:36 20

10. C.F.R. Simeria 20 4 6 10 26:45 14
11. Auto Alba 20 3 5 12 23:39 11
12. Minerul Ghelar 18 4 3 11 26:50 11
13. O.F.R. Teiuș 20 3 5 12 21:63 11
14. Dacia Orăștie 18 4 1 13 14:42 9

Clasamentul campionatului orășenesc de 
după etapa

fotbal
din 6 mai a. c

începerea returului.

1. Minerul II Vulcan 16 14 2 0 53:10 30
2. Unirea Bănită 16 7 5 4 36:21 19
3. Energia Paroșeni 15 7 5 3 32:26 19
4. Preparația Lupeni 15 7 3 5 30:18 17
5. Retezatul Uricani 15 8 1 6 34:22 17
6. Preparația Petrila 14 6 5 3 24:17 17
7. Minerul П Aninoasa 14 5 3 6 45:28 13
8. C.F.R. Petroșani 14 4 3 7 24:37 11
9. 6 August Livezeni 16 3 2 11 16:65 8

10. Parîngul П Lonea 13 3 1 9 16:39 7
11. Utilajul Petroșani 16 2 2 12 12:39 6

★ ★ ★

ilpeie Parîngul н Lonea tras din campionat o
și Utilajul Petroșani s-au re-

cu1

Echipa de rugbi Minerul Lupeni, 
jucând în 
verin în 
calificare 
prețioasă 
Drubeta I 
0).

Au înscris 
lovitură de
Moroiu și Popescu cîte o încercare.

In cadrul campionatului repu 
blican de handbal în 7, seria II*a, 
duminică s-au întîlnit echipele 
masculine Știința Petroșani și Ra
pid Tg. Mureș. Jocul era așteptat 
cu viu interes de simpatizanții stu
denților deoarece rezultatul său 
trebuia să confirme forma bună a 
localnicilor manifestată pînă acum.

Mureșenii încep jocul puternic și 
reușesc să ia conducerea chiar în 
primul minut. Ei conduc cu 2-0,
3-1 și 4-2. Studenții își revin, joa
că din ce în ce mai bine și reu
șesc să egaleze la 4. In continuare 
Știința își impune superioritatea. 
Prin acțiuni spectaculoase și bine 
gîndite studenții reușesc să înscrie 
gol după gol st astfel scorul ia 
proporții. Spre sfîrșitul reprizei, ra~ 
pidiștii au o revenire și reușesc să se 
apropie la numai 2 puncte (12 
10).

Și în repriza a doua inițiativa 
aparține tot gazdelor care își mă
resc avatajul mereu. Astfel că 
meciul ia sfîrșit cu rezultatul de 
25—18 în favoarea localnicilor.

In urma acestei victorii Știința 
și-a mărit șansele considerabil pen
tru a se clasa pe locul 
și astfel să participe la 
nai.

Au înscris Barabaș 

fața unei echipe bune din seria J 
а Ш-а a categoriei В care în re- * 
tur pe teren propriu nu a cunos- ț 
cut nici o înfrîngere.

Comportarea bună a jucători
lor echipei Jiul dă speranțe 
porterilor săi că in viitoarele 
tîlniri, ei vor ști să practice 
curi de 
zultate 
deplin.

de a înscrie precum și apărători- j 
lor care au comis cîteva greșeli ♦ 
de care au profitat jucătorii de • 
la Ghimia Govora. ♦

t

în Cupa R. P. R., Jiul a obținut o victorie prețioasă.♦*

♦ f♦
J 1962, echipele de categoria A au
• susținut meciuri importante în de- 
. plasare cu echipele din categoria

J Judnd la Acad cu echipa Va-
• gonul din localitate, formația 
j Jiul Petrila a obținut o frumoasă 
’ victorie cu scorul de 2—O clasifi- 

Duminică, în cadrul Cupei
R.P.R. de fotbal ediția 1961—

...iar Minerul Lupeni a pierdut la limită♦

J Echipa de fotbal Minerul Lu-
♦ peni jucând la Rm. Vîlcea în ca- 
î drul Cupei R.P.R. de fotbal, cu e- 
j chipa de categoria B, Chimia Go- 

lor, extrema stingă a ghelăre- 
ntlor înscrie peste portarul 
Mălai, Ieșit inoportun din 
poartă. Acest gol îl face pe 
petrileni să atace cu tot mat 
multă Insistență și să Înscrie 
In minutul 42 prin Sotlr.

In partea a doua a jocului, 
gazdele intră hotărîte să ma
joreze scorul, dar șuturile a 
tacanțllor greșesc cu puțin

doua, echipa

După egalare vulcănenii 
multe ocazii de 
priza se termină 
rul de 1—1.

In repriza a
gazdă joacă sub așteptări, in 
schimb aninosenil joacă mal 
legat, inițiază atacuri pericu- 

. loase și puțin a lipsit ca să nu 
maree. Spre sfîrșitul partidei 
oaspeții par să fie mulțumiți 
cu un meci nul și trag de timp. 
Vulcănenii își revin și atacă 
periculos. Dar Înaintarea par
că nu vede poarta. Așa s-a 
întîmplat că golul victoriei a 
fost înscris de halful Roff, în 
minutul 87, cînd puțini spec
tatori mai sperau acest lucru. 
Cu acest scor se 
ciul. După jocul 
nosenii meritau 
de egalitate.

A arbitrat cu scăpări Muha

au 
a marca. Rej 
totuși cu sco-

termină me- 
prestat, ani- 
un rezultat

cîndu-se astfel pentru etapa vii
toare a cupei.

Victoria fotbaliștilor petrileni 
este pe deplin meritată, jucătorii 
dînd dovadă de o bună pregătire 
tehnică și fizică, de multă putere 
de luptă și voință.

Deși scorul cu care a cîștigat 
Jiul pare mic la prima vedere, 
totuși victoria este cu atît mai pre
țioasă cu cît ea a fost obținută în 

vora a pierdut cu scorul de 1-2.
Infrîngerea echipei noastre se 

datorește în primul rînd liniei 
de atac care a ratat ocazii bune 

ținta. Cei care marchează sînt 
oaspeții prin extrema dreap
tă care șutează imparabil în 
poarta apărată de Mălai.

După ce ratează mai multe 
ocazii, gazdele reușesc să înJ 
scrie al treilea gol prin Foca. 
In ultimul minut de joc, Pe- 
ronescu, halful dreapta al oas
peților, aduce egalarea echi 
pel sale printr-un șut de la 

125 m.
Arbitrajul Iul I. Sergiu (Că- 

lan) satisfăcător.

SANDU OPREA
corespondent

©

R U G В I
deplasare la Turnu Se- 
cadrul campionatului de 
categoria A, a obținut o 
victorie asupra 

cu
echipei

scorul de 14—O (6—

pentru Minerul Balaj, 
pedeapsă, Atanasiu,

Hanabai în 7 : Știinja Petroșani și-a mărit șansele 
pentru locul II în serie

II în serie 
turneul fi-

Au înscris Barabaș (10), Stet 
(5), Pintea (4), Drig N. (3), Drig 
C. (2) și Șuvăială pentru Știința 
Petroșani, Kiss (7), Balint (5),

calitate, frumoase, cu 
care să-i satisfacă

Duminică, 6 mal, în orașul 
Lupenl s-au desfășurat corn 
petiții sportive organizate în 
cinstea zilei de 9 Mai — Ziua 
victoriei.

Iată rezultatele:

Simplu bărbați seniori : 
Vasilescu — Burcescu 2—6; 
6—2; 6—4; Alexandru Slm- 
niceanu 6—2; 6—4; Vasiles
cu — Alexandru 6—0; 6—1; 
Burcescu—Simnicșanu 6—3; 
6—2.

Dublu bărbați: Burcescu, 
Alexandru — Vasilescu, Slm- 
niceanu 6—2; 3—6; 6—3.

Simplu bărbați juniori : 
Iacob Cătălin — Kelemen 
6-—4; 5—7; 8—6; Iacob Mir
cea — Konst 6—3; 4—6; 6—4

Dublu bărbați : Iacob Că 
tăi in — iacob Mircea — Ke 
lemen — Kons 6—3; 6—4.

HANDBAL REDUS

auLa această competiție 
participat echipe ale școlii
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Cu etapa din 6 mai a.c. a luat 

sfîrșit faza orășenească a campio
natului republican de popice pe 
echipe feminine. In acest an în 
campionatul orășenesc de popice au 
participat 4 echipe feminine. Pe 
primul loc. fără nici o înfrîngere, 
s-a clasat echipa de popice a Vis-

Berekmeri (3), Baramtai, Mezei si 
Korpoș pentru Rapid Tg. Mureș.

A arbitrat satisfăcător, Menciu 
Gh. București.

S. S. E. Petroșeni învinsă 
din nou pe teren propriu
In cadrul turneului de primăva

ră s-au întîlnit duminică echipele 
feminine S.S.E. Petroșani și Mu
reșul Tg. Mureș. După felul cum 
au început meciul, se părea că lo
calnicele vor cîștiga această întîl- 
nire mai ales că în minutul 14 
conduceau cu scorul de 3-0. De 
remarcat că portarul echipei S.S.E 
Cătărău, a reușit să apere două 
lovituri de la 7 metri.

In continuare Mureșul își re
vine și reușește să egaleze (3-3) 
Se remarcă verva deosebită a ju
cătoarei cu nr. 11 Incze, care adu
ce conducerea echipei sale trans- 
formînd o lovitură de la 7 m. In 
ultimul minut al reprizei Radules
cu înscrie și ea de la 7 m. și ast - 
fel repriza ia sfîrșit cu scorul de
4—4. La reluare, evoluția scoru
lui este la fel de strînsă. Mure- 
șencele înscriu două goluri prin 
aceeași Incze însă de fiecare dată. C. TAUȚU i

IN CLIȘEU; O fază de la întilmrea handbal in 7, masculin
Știința Petroșani — Rapid T. Mureș

medii mixte Lupeni. Rezul 
țațele tehnice înregistrate 
sînt următoarele : Selecțio
nata clasei a IX-a — clasa 
XI-a 6—25; Selecționata 
clasei a IX-a — clasa X-a
8— 16; clasa X-a — clasa 
XI-a 16—17; Casa pionieri
lor Lupeni — clasa a Xl-a
9— 12.

■ ATLETISM

au
35

competiție 
număr de 

la următoa

8

La această 
participat un 
băieți și fete 
rele probe; 60 m. plat, io- | 
cui I — Mark Marla — Uri g 
câni: 300 m. Colțan Iulian 8 
— Minerul II; 1000 m., He 8 
gediiș Zoltan — Minerul; | 
400 m. Spătaru Vasile — Mî g 
nerul II, greutate, Crișan 
loan — Minerul II; lungime, 8 
Slamen Ladislau — straja 
Lupeni.

G. SLAVUTEANU 
corespondent

8

8
8
8
8
8O

c EI - -
cozei Lupeni, care s-a dovedit a 
fi cea mai constantă pe parcursul 
celor 6 etape, calificîndu-se ast
fel pentru etapa regională. Pe lo
curile următoare s-au clasat echi
pele Minerul Lupeni, Minerul Vul- Г 
can și Stăruința Petroșani.

sînt egalate (autoarea golurilor 
Eisler). In finalul partidei Mure
șul își impune superioritatea în
scriind 3 goluri și astfel jocul ia 
sfîrșit cu scorul de 9—6 pentru 
Mureșul Tg- Mureș.

De remarcat oă echipa locală a 
fost lipsită de aportul a două ti
tulare (Duncea și Ogneanu) acci
dentate. Au înscris Rădulescu (2), 
Nemeș (2), Eisler (2) pentru S.S.E- 
și Incze (5), Covrig, Preâa, Ma- 

Baczo pentru Mureșul, 
arbitrat corect și autoritar "та- 
Sidea — București.

tyaș,
A 

sile
Л

din
Echipele Școlii medii 
Petroșani pe primul loc

Sîmbătă și duminică s-a dispu
tat pe terenul Elevul din localita
te faza de zonă a campionatului 
republican școlar la handbal în 7. 
Pe primul loc, atît la băieți, cît și 
la fete, s-au clasat echipele școlii 
medii din Petroșani care au pri<?-< 
mit dreptul de a participa la tur
neul final pe țară. Ambele formații 
au reușit să cîștige toate întîlni- 
rile pe care le-au susținut.
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întreținerea în 
bune condițiuni 
a elevatoarelor 
de bruți pe care 
le are în primi
re precum și re
pararea la timp 
a diferitelor u- 
tllaje sînt prin
cipalele preocu
pări ale echipei 
conduse deHdgh 
Iosif de la pre- 
parația Petrila 
din clișeul ală
turat.

ЙШІ! le Nilifl din niliire — li liMei 
ariiiiilor оШі lie leiMIii

(Urmare din pag. l-a)

Activitatea rodnică a majorită
ții grupelor de partid este rezul
tatul îndrumării lor de către comite
tul orășenesc de partid din Vulcan. 
Comitetul orășenesc convoacă cu 
regularitate la ședințe de instructaj 
și consfătuiri organizatorii grupe
lor de partid, ține o strîneă le
gătură cu ei. Nu de mult organi
zatorii grupelor de partid au fost 
instruiți în legătură cu sarcinile ce 
le stau în față în privința îngriji
rii și bunei gospodăriri a fondului 
de locuințe și mobilizării cetățeni
lor la acțiunile patriotice din ca
drul lunii curățeniei. Dar dacă 
grupele de partid ai căror orga
nizatori sînt tov. Szabo Ludovic, 
Hușan Simion, Macavei Berta, Fe
dor Petru, Gavriloiu Laura, Du- 
binschi Carol, Opreanu Petru, Tu- 
tuianu Iuliana, Binder Francisc și 
altele desfășoară o activitate sus
ținută, în orașul Vulcan mai sînt 
și grupe de partid a căror activi
tate nu se ridică încă la nivelul 
cerințelor. O slabă contribuție aduc

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

INDICI TOT
(Urmare din pag. l-a)

re, o cantitate de 8.6OO.GOO kWh. 
O altă măsură, care a contri 
buit la ridicarea gradului de 
siguranță și economicitate a 
centralei, a fost punerea în 
funcțiune a electropompei de 
alimentare nr. 4, lucrare la ca
re s-au evidențiat colectivul 
secției de reparații și serviciul 
de investiții. Prin munca de
pusă pentru a executa repara
ții de bună calitate, rapide șl 
sigure la echipamentele care 
au suferit deranjamente se e- 
vidențiază Sava Petru, Chican 
Ștan, Dlsmacek Emil, Bușu 
Gheorghe și colectivul atelie 
rului mecanic. După cum re
zultă din indicii de pian ob
ținuți, întreprinderea a reali
zat o economie de 871 tone de 
combustibil convențional și 
1.329.535 kWh. prin reducerea 
consumului propriu tehnologic. 
Valoarea acestor economii se 
ridică la peste 900.000 lei șl 
constituie un rezultat al mun
cii susținute depuse de colec- 

. ti vele secțiilor cazane, turbi-
• ne, laborator chimic, secția

transport-combustibil care au 
asigurat o exploatare econo
mică șl ln condiții de sigu 
ranță a utilajelor în funcțiu
ne. In mod deosebit se evi
dențiază tovarășii Dumitrescu 
Cornel, Voin Viorel, itu Pe-

ANUNȚ
întreprinderea Centrala Termoelectrică Paroșeni organi

zează pe data de 14 mai a. c. un concurs pentru ocupa
rea următoarelor posturi va cânte :

— MAISTRU ȘEF TURA CAZANE ;
— MAISTRU REPARAȚII CAZANE ;
— MAISTRU REPARAȚII ELECTRICE ;
— INGINER TERMOTEHNIC.
Candidații vor depune la secretariatul Întreprinderii 

pină la data: de 12 mai a. c. următoarele acte :
Cererea,
Diploma de absolvire a unei școli tehnice de maiștri 

în specialitatea respectivă sau a unei școli echivalate de 
Ministerul învățămintului și Culturii (copie) (pentru pos
turile de maiștri),

Diploma de inginer (pentru postul de inginer), 
Autobiografia,
Certificat de naștere tip R.P.R. (copie),
Certificat medical.
Lămuriri suplimentare se pot obține de la serviciul 

plan șl organizarea muncii.

grupele de partid la mobilizarea 
cetățenilor la acțiuni gospodărești 
mai ales în cartierele periferice ca 
de pildă cele din străzile Morișoa- 
ra, Crividia, Morilor, iar altele, 
între care grupa de partid din blo
cul В-52 (organizator tov. Dăscă- 
lescu Al.), este în' urma entuziasmu
lui general cu care participă ce
tățenii la acțiunile obștești.

Pe baza experienței acumulate 
de grupele de partid fruntașe pre
cum și a sarcinilor mari oe se pun 
pentru buna gospodărire și înfru
musețare a localității, comitetul o- 
rășenesc de partid are obligația 
de a lua măsuri pentru îmbunătă
țirea continuă a activității grupe
lor de partid, incit acestea să poa
tă antrena toți membrii și candi- 
dații de partid, întreaga populație 
la acțiunile gospodărești din car
tiere. Controlîndu-le îndeaproape 
și sprijinindu-le mai temeinic, co
mitetul orășenesc de partid va face 
din fiecare grupă de partid un pu
ternic factor de mobilizare a oa
menilor muncii la noi acțiuni ob
ștești.

MAI ÎNALȚI
tru, Abraham Ștefan, Dioancă 
loan, Durnitrache Grigore șl 
zănescu Iosif. Dintre echipele 
de muncitori, merită laude cele' 
conduse de Ene Stelian, Bar- 
caru Mircea, și Vulpe loan, ca
re au obținut cele mai fru
moase rezultate în întrecerea 
socialistă cu celelalte echipe.

In vederea îmbunătățirii pro
cesului tehnologic s-a pus un 
accent însemnat și pe realiza
rea măsurilor prevăzute în pla 
nul tehnic. Printre acestea a 
mințim lucrări ca: automati
zarea circuitului hidrotehnic 
și colectorul de abur dintre 
degazorii 2 și 3. s-au creat 
condiții ca in semestrul I să 
fie realizat în întregime pla
nul tehnic prevăzut pe 1962. 
Un aport însemnat la realiza
rea planului tehnic I-au.adus 
tovarășii Minăstireanu N.,, 
Wettel Roland, Rocoveanu 
Constantin și Ungureanu Co'n» 
stantin.

Pe viitor, In afara sarcinilor 
permanente de producție, co
lectivul termocentralei s-a pre • 
gătit pentru scurtarea terme
nelor de reparații la agrega-1 
tele de bază, lucrări ce au loc 
în fiecare an, de obicei în lu
nile de vară. Aceasta va face 
posibilă realizarea unor indici 
superiori celor prevăzuți in 
plan.

(după un traumatism, sau o 
cădere de la înălțime), tuber
culoza unei coaste, o imfla - 
mație a mușchiului pectoral 
care se găsește ln regiunea 
precoridală și care se mani
festă prin dureri permanente 
fără să fie determinate de e- 
fort șl se intensifică la dife 
rite mișcări ale carpului.

De multe ori durerile pre- 
cordiale se datoresc unor su
ferințe ale organelor din ab 
domen. Mai frecvent la femei 
pot apărea dureri în dreptul 
inimii din cauza pietrelor din 
vezicula bllară, care dispar o 
dată cu operația șl îndepărta 
rea pietrelor. Bolnavii constt- 
pațî sau cei cu gaze multe In 
stomac (aerogaStrle) sau ln

CRONICA •
Prin Decret al Consiliului I 

de Stat al Republicii Popu
lare Romine, tovarășul 
Mihai Dalea a fost numit ; 
in funcția de președinte , 
al Consiliului Superior al i 
Agriculturii.

Elevul 
lui Cotroază-baci

(Urmare din pag. l-«)

— Greutăți sînt, nimic de zis, 
dar mai sînt fi unele lipsuri - 
a spus atunci noul brigadier. Or
ganizarea muncii lasă de dorit, 
iar după cite am aflat, unii tineu 
din brigadă, cum e și Arpa Ghe- 
orghe, lipsesc uneori nemotivat de 
la lucru. Iar cînd îți lipsește un 
ortac e cam greu să-l înlocuiești...

Cei ce s-au simțit cu musca pe 
căciulă au tăcut mile. Dar în si
nea lor au hotărît să se dea pe 
brazdă.

incepind cu prima lună a aces
tui an, brigada lui Dascălu a în
ceput să-și depășească zilnic sar
cinile de plan. Sfîrșitul primului 
trimestru i-a găsit cu 1300 tone 
de cărbune de bună calitate ex
trase peste plan. Au crescut rea
lizările, au crescut și salariile mi
nerilor din brigadă-

— Faină plată am cîștigat — 
își spun la fiecare salar minerii. 
Și au dreptate. Dacă inainte in 
brigadă se ciștiga cam 53 lei pe 
post de miner, acum cîștigul e în- 
căodată pe atît.

in apartamentul nou și confor
tabil unde locuiește minerul Das
călu, peste tot se vede bunăstarea. 
Mobilă scumpă, radio „Concert1' 
șt multe alte lucruri de preț au 
fost cumpărate pe salariile fru
moase dobîndite ca urmare a 
hărniciei sale. Atunci cînd Co- 
troază baci îl vizitează la locul 
de muncă sau acasă are de ce 
să fie mulțumit. Elevul său e 
peste tot la înălțime.

DURERE
Nu întotdeauna o durere 

percepută în dreptul inimii 
corespunde cu o boală de ini
mă. Durerile din dreptul ini
mii pot fi cauzate de nenu- 
mărați factori. De aceea, bol
navul este dator să se prezinte 
la medic și să-l comunice toa
te datele în legătură cu du 
rerea pe care o simte. Dure
rea precordială — (cord = ini
mă) localizată în spatele osu
lui stern, durînd de la cîte- 
va minute la citeva ore șl care 
cedează dacă bolnavul suge un 
comprimat de trinitrină, papa- 
verină sau nitroglicerină, tre 
bule să ne facă săi ne gîndim 
la anghina pectorală, o boală 
a arterelor care hrănesc muș
chiul inimii. Boala constă în 
Ingroșarea acestor artere ast 
fel că ele nu mai pot duce 
cantitatea de sînge necesară 
funcționării mușchiului inimii 
la efort. Dacă la un astfel de 
bolnav apare la un moment 
dat o criză foarte puternică 
care nu mai cedează la trini
trină, ne vom gindi la un in
fract miocardic, adică, o ar
teră care hrănește mușchiul 
inimii a fost astupată cu un 
cheag de singe. De obicei a- 
ceste boli apar la oamenii mal 
în virstă.

Dacă durerea nu apare la e- 
fort, dacă are o durată mal 
mare, (uneori zile întregi), 
dacă e localizată mai lateral 
și dacă nu Cedează la trlni-

♦ ■ ♦

: Maistrul Moldovan Ludovic:
♦

♦ La atelierul electro-mecanic din 
X fief, un om robust, de statură
♦ potrivită sosește în fiecare dimi~
♦ neață cu 20—30 minute înainte
♦ de începerea lucrului. Mai întii 
X intră în birou, trece în revistă
♦ lucrările executate în ziua ante~
♦ rioară, apoi stabilește utilajele
♦ care trebuie reparate în ziua res~ 
X pectivă. Cînd sirena anunță în~
♦ ceperea lucrului, el e prezent în
♦ atelier, indicînd fiecărui muncitor 
X ce are de făcut în ziua respecți-
♦ vă.
♦ De 14 ani tovarășul Moldovan 
J Ludovic, căci des-
♦ pre el e vorba,
♦ este maistru la 
X sectorul XI al
♦ minei Lonea. Cîți ■
♦ tineri nu s-au bu~ f 
X curat în acest timp
♦ de sfaturile și gri.
♦ ja lui părintească !
♦ El este aproa-
X pe de inima fiecărui tînăr, se o-
♦ cupă cu pasiune și răbdare de ri
♦ dicarea calificării profesionale a 
X tinerilor, îi îndrumă cum să mi-
♦ nuiasiă uneltele.
♦ Cînd a venit în atelier, tînă-
♦ rul Emanoil Iosif era muncitor 
X necalificat. Tovarășul Moldovan,
♦ comuniștii din atelier s-au оси- 
's pat de creșterea și formarea lui.
♦ A fost ajutat să-și însușească tai' 
X nele meseriei de lăcătuș. Cu răb- 
J dare, maistrul îi arăta cum să
♦ muncească mai bine.
X — Trebuie să devii un muncitor 
X de frunte — i-a spus comunistul
♦ Moldovan Ludovic tînărului E-
♦ manoil atunci cînd a fost primit
♦ în rîndurile membrilor de partid.
♦ Condiții pentru aceasta sînt crea-
♦ te. E necesar doar să fii conștiin-
♦ cios, să muncești tot mai bine.
X Și după primirea în partid, to-
♦ varășul Moldovan s-a ocupat în 
ф continuare de tînârul Emanoil lo-
♦ sif. A făcut acest lucru cu drag, 
X ca un adevărat * comunist care 
X poartă răspunderea pentru un t'F 
J năr pe care l-a recomandat să 
» intre în partid. Acum Emanoil 
X este inovator, este șeftd unei echr- 
J pe de lăcătuși din atelier și tot-
♦ odată elev în clasa a X-a a șea- 
X Iii medii din localitate.
X Prin munca și strădania sa,
♦ comunistul Moldovan Ludovic a
♦ crescut mulți tineri de nădejde,
♦ ln diferite împrejurări, maistrul
♦ comunist a vorbit tinerilor Nav-
♦ rady Laurențiu, Cenușă Petru,
♦ Deleanu Alexandru și altora des-
♦ pre felul în care arătau vechile
♦ mașini, strungurile cu curele de 
X transmisie, despre condițiile grele 

A PRE CORDIALA
trină, nu e vorba de o sufe 
rînță a inimii.

Astfel de dureri ln dreptul 
Inimii întîlnim adesea în ne
vralgiile intercostale (o răcea
lă a unui nerv dintre coaste). 
In acest caz dacă apăsăm ln 
diferite puncte, intr-unui din 
spațiile dintre coaste, bolna
vul simte durerea mai puter 
nlc. Alte cauze care pot pro
voca dureri în dreptul inimii 
sînt: o fractură a osului stern

Sfatul medicului

in care se lucra la mina Lonea ♦ 
Le vorbea și despre felul cum* 
atelierul a fost reconstruit și do- X 
lat cu mașini de înaltă tehnici- J 
taie la care se lucrează acum, ln ♦ 
același timp maistru a vorbit ti- X 
nertlor și despre succesele obțt- X 
nute de poporul nostru, sub con- ♦ 
ducerea partidului, pe drumul ♦ 
construirii socialismului, le-a re- X 
comandat să citească cărți din Ы- J 
blioteca clubului. ♦

Vorbele comunistului Moldovan ♦ 
Ludovic s-au înrădăcinat adine X 
în conștiința tinerilor. Ei s-au ♦ 

străduit zi de zi ♦ 
f să lucreze mai X 

bine. Pentru me- X 
ritele lor, tinerii ♦ 
Navrady Lauren- ♦ 
/ш, Cenușă Cor- • 
nel, Deleanu A~ X 
lexandru au fost J 
primiți în rindu- ♦ 
rile membrilor de • 

partid. Intre actele fiecăruia se • 
află și cile o recomandare sem~ X 
nată de tovarășul Moldovan Lu- J 
dovic. ln acest an echipele celor • 
trei tineri comuniști au realizat * 
economii de materiale în valoare J 
de 11.667 lei și împreună cu alte ♦ 
echipe au colectat 38.642 kg. fier • 
vechi pe care l-au trimis oțela- X 
rilor. In primele 4 luni ale anu- • 
lui. colectivul atelierului mecanic ♦ 
a făcut 10 propuneri de inovații ♦ 
din care 8 au fost aplicate. Valea- X 
rea economiilor realizate prin a- • 
plicarea acestor inovații însumea' ♦ 
ză 18.760 lei.

Colectivul sectorului IX electro- X 
mecanic se rnîndrește pe bună ♦ 
dreptate cu realizările obținute de * 
tinerii, atelierului. Lăcătușii Do- X 
loțan Carol, Coloji Francisc, J 
stungarul Chința Gavrilă, sudorul ♦ 
Matan Ioan, tinerii din echipa lui • 
Munteanu Cornel sînt cu toții X 
fruntași în producție, execută lu~ J 
crărî de bună calitate. Echipa lui ♦ 
Peșcan Grigore, se îngrijește cp X 
fiecare din cele 10 compresoare J 
din stațiile i]ieț, Valea Arsului și ♦ 
din subteran să fie mereu în stare • 
de funcționare. X

Tinerii sectorului nu sînt însă J 
numai fruntași în producție. O ♦ 
bună parte din ei sînt fruntași în « 
sport, alții fac parte din echipele X, 
artistice, iar Doroțan Carol, Slo- ♦ 
vensky Adalbert, Țipțer Alexan • 
dru, Mihăilă Cornel și alții sînt • 
elevi seraliști la Școala medie din • 
Petrila. Cu toții sînt înconjurați • 
cu căldură de comuniști, sînt*în' X 
drumați pentru a deveni oameni *: 
folositori societății. X

Z. ȘUȘTAC X

intestinul gros (aerocolie) pot 
prezenta dureri precordiale fă-< 
ră ca inima să fie bolnavă.

Unele persoane au dureri de 
scurtă durată (citeva secunde) 
In dreptul inimii, sub forma 
unor Înțepături. In majorita
tea acestor cazuri e vorba de 
extrasistole, adică bătăi su
plimentare ale Inimii, care se 
adaugă bătăilor normale, cau
zate de fumatul excesiv sau un 
surmenaj. Inlăturînd aceste 
cauze, de obicei durerea dis
pare fără un tratament mej 
dical.

In sfîrșit, durerea în drep
tul inimii poate apare în caz 
de nevroză. Bolnavii aceștia 
descriu durerile cu mare lux 
de amănunte, prezintă insom-i 
nil, sînt nervoși, iritabili, me
reu obosiți, au senzația că nu 
au aer suficient, oftează șl a- 
pol se ușurează, in aceste ca
zuri medicului îi revine rolul 
de a lămuri pe acești bolnavi 
că inima lor nu este bolnavă 
și pe lingă un tratament me
dical simplu să le recomande 
o viață în aer liber, plimbări 
zilnice, gimnastică dimineața 
ia sculare, dușuri reci și sport.

In concluzie, repet că nu 
orice durere în dreptul inimii ’ 
înseamnă neapărat boală de 
inimă, insă bolnavul are nea • 
nărat datoria de a se prezenta 
la medic pentru stabilirea 
diagnosticului.

Dr. T. MARCU



4 STEAGUL ROȘU.

0 delegație de partid și guvernamentală 
sovietică va vizita R. P. Bulgaria

MOSCOVA (Agerpres) — 
TASS transmite :

Răspunzînd invitației Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar și a guvernu
lui Republicii Populare Bulga
ria, o delegație sovietică de 
partid și guvernamentală, în 
frunte cu N. S. Hrușciov, prim-

secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, președintele Con
siliului de Miniștri al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialis
te, va face la mijlocul lunii mai 
a. c. o vizită de răspuns in Re- ' 
publica Populară Bulgaria.

Succesul cîntăreței Teodora Lucaciu 
la Leningrad

LENINGRAD (Agerpres!) — 
TASS transmite:

La 5 mai cîntăreața romînă Teo
dora Lucaciu a interpretat cu deo~ 
șebit succes rolul Tatianei în o- 
pera „Evgheni O ne ghin'1 de Ceai- 
kovski, pe scena Teatrului Acade

mic de Operă și Balet din Lenin
grad. I

După cum a declarat dirijorul 
luri Gamalei, artista rormnă a 
creat o Tatiană fermecătoare, sin
ceră și convingătoare. Ea a înțe
les toate subtilitățile creației lui 
Pușkin și Ceaikovski.

----------------- ©------------------

Și-a încheiat lucrările Congresul al Ill-iea 
al eroilor muncii și fruntașilor în producție 

din R. D. Vietnam
HANOI 7 (Agerpres)
La 6 mai și-a încheiat lucră

rile cel de-al treilea Congres na
țional al eroilor muncii și frunta
șilor în producție din Republica 
Democrată Vietnam.

Partidpanții la congres au a- 
doptat un mesaj adresat popula
ției din Vietnamul de sud, în care 
este sprijinită lupta acesteia îm
potriva agresiunii americane.

©-----------------

Să se ia măsuri energice 
împotriva fasciștilor din O. A. S.

PARIS (Agerpres)
La 5 mai 1.500 de 

au organizat pe străzile suburbiei 
pariziene Issy-les-Moulineaux o 
demonstrație de protest împotriva 
terorii dezlănțuite de O.A.S. Par- 
ticipanții la demonstrație au ce
rut, printre altele, executarea ca

antifasciști
peteniilor fasciste Salan și Jou- 
haud.

La palatul Elysee, la cancelaria 
președintelui republicii, parvin 
numeroase petiții și rezoluții ai 
căror autori cer să se ia măsuri 
energice împotriva fasciștilor, să 
se traducă în mod cinstit în viață 
acordurile de la Evian.

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

Incheierea sesiunii Consiliului
N.A.T.O. de la Atena

ATENA 7 (Agerpres).
La 6 mai s-a încheiat la A- 

tena sesiunea Consiliului 
N.A.T.O. Timp de patru zile 
au avut loc consfătuiri secrete 
ale miniștrilor Afacerilor Ex
terne, miniștrilor de Război și 
experților militari ai N.A.T.O.

La sesiune, S.U.A. s-au obli
gat să pună la dispoziția 
N.A.T.O., cinci submarine ato
mice înzestrata cu rachete 
„Polaris" prevăzute cu focoa
se nucleare. După cum se știe, 
revanșarzii de la Bonn caută 
de mult să obțină transforma
rea N.A.T.O. într-o forță nu
cleară de sine stătătoare.

La sesiune a fost aprobat 
planul american de colaborare 
nucleară a țărilor membre ale 
ЗД.А.Т.О. care este considerat

la Atena drept o nouă1 conce
sie a S.U.A. făcută Germaniei 
occidentale. Primul care s-a 
grăbit să aprobe oficial planul 
american a fost ministrul de 
Război al R.F.G., Strauss.

Alte hotărîri ale sesiunii se 
referă la extinderea produc
ției militare a N.A.T.O., stan
dardizarea producției militare 
etc.

_«=©=»—

la hotărîrea, 
la dispoziția 
N.A.T.O. 5 

cu proiectile 
ministrul de 
Strauss și-a 
interviu ă - 
vest-german 

„Welt am Sonntag", marea 
satisfacție pricinuită de adop
tarea de către Consiliul N.A.T.O. 
a „programului minimal al in
tegrării atomice" a țărilor 
N.A.T.O. „începutul a fost fă
cut — a declarat Strauss. In 
prezent trebuie să vedem ce se 
poate face mai departe".

Strauss satisfăcut 
de adoptarea „Programului 

minima! a! integrării atomice"
BONN (Agerpres).
Referindu-se

S.U.A. de a pune 
Comandamentului 
submarine dotate 
atomice „Polaris", 
Război al R.F.G., 
exprimat Intr-un 
cordăt ziarului 

am

STOCKHOLM. La 5 mai U 
Thant, secretarul general ad- 
interim al O.N.U., a sosit într-o 
vizită oficială la Stockholm.

LONDRA. In fiecare an în 
Anglia se înregistrează peste 
5.000 de sinucideri și 35.000 de 
încercări de sinucidere, rela
tează ziarul londonez „Obser
ver". Ziarul subliniază că mulți 
englezi sînt împinși spre a- 
cest pas datorită „condițiilor 
sociale insuportabile".

MOSCOVA. Cu prilejul celei 
de-a 50-a aniversări a ziaru
lui „Fravda", în Palatul Mare 
al Kremlinului a fost organi
zată o recepție la care au 
participat N. S. Hrușciov și alți 
conducători ai Partidului Co
munist și ai guvernului sovie
tic.

La recepție au luat de ase
menea, parte membrii delega
țiilor străine sosite la Mosco
va cu prilejul festivităților, 
ziariști sovietici și străini.’

BERLIN. La 7 mai cancela
rul R.F.G. Adenauer, a sosit 
pe bordul unui avion American 
într-o vizită de două zile în 
Berlinul occidental. Scopul a- 
cestei călătorii este de a ridi-

Muncitori constructori din Panama manifestează împotriva salariilor de foamete pe cărei 
le primesc, pentru ridicarea nivelului lor de trai.

------------------- . ............. E

Reprimarea răscoalei din Venezuela
NEW YORK (Agerpres)
Ід seara zilei de 5 mai trupele 

președintelui Betancourt au reușit 
să reprime răscoala din marele 
oraș portuar venezuelian Carupano 
— transmit agențiile de presă re
ferindu-se la comunicatul guver
namental dat publicității la 6 mai 
în capitala Venezuelei.

Răscoala a fost începută, la 4 
mai dis-de-dimineață de către sol
dații infanteriei marine. Conducă
torii răscoalei au cerut demisia i- 
mediată a guvernului președintelui 
Betancourt, „guvern lipsit de răs
pundere, crunt și care abuzează de 
represiuni", precum și respectarea 
strictă a constituției. Insurgenții 
au fost sprijiniți de subunități ale 
gărzii naționale din orașul Cari-

pito, situat la 50 de km. de Ca- 
rupano. In capitală și într-o serie 
de orașe ale țării s-au produs 
ciocniri între demonstranți și po
litie.

Guvernul a mobilizat împotriva 
insurgenților din Carupano impor
tante subunități terestre și avia
ția. După cum transmite cores
pondentul agenției UPI, artileria 
guvernamentală a tras timp de 
șase ore, asupra pozițiilor deținute 
de soldații infanteriei marine. 
Spre seară, rezistența insurgenților 
a fost înfrîntă.

Se anunță că conducătorii răs
coalei au fost luați prizoniei. La 
Caracas au fost arestate mai mul
te persoane bănuite de simpatie 
pentru insurgenți.

O

Confepinfa „mesei rotunde" 
est—vest

BRUXELLES (Agerpres)
La 5 mai, partidpanții la con

ferința „mesei rotunde" Est-Vest 
au continuat discuțiile cu privire 
la primejdia crescîndă a cursei 
înarmărilor nucleare și a expe
riențelor cu arma nucleară, pri
mejdia înzestrării unor noi țări 
cu arma nucleară și cu privire la

legateunele probleme economice 
de dezarmare.

Printre cei care au luat 
tul au fost scriitorul Ilya 
burg (U.R.S.S.), Claude Bourdet, 
director
.France

Belgian
George

Uzitarea ie titre pieței latele 
Braziliei a expoziției saiietite 

ie la RIo de Jaoelro
RIO DE JANEIRO (Ager

pres) — TASS transmite :
La 5 mai președintele Braziliei, 

Joao Goulart, a vizitat Expoziția 
comercială industrială sovietică. 
El .'era însoțit de primul ministru 
Tancredo Neves și de alte per
soane oficiale. La intrarea în pa
vilionul sovietic înalții oaspeți au 
fost întâmpinați de N. S. Pafco- 
licey, ministrul Comerțului Exte
rior al U.R.S.S., șeful delegației 
guvernamentale sovietice, precum 
și de I. S. Cernîșev, ambasadorul 
U.R.S.S. în Brazilia. După vizita
rea expoziției, Joao Goulart și 
Tancredo Neves au semnat în 
Cartea oaspeților de onoare. Pre
ședintele Braziliei și-a exprimat 
admirația față de realizările U- 
iriunii Sovietice pe care le-a pu
tut cunoaște din exponatele văzute.

t_=©=_
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cuvîn- 
Ehren-

ca moralul scăzut al adepți- 
lor „orașului de front".

LONDRA. După cum anunță 
ziarul „Times", 3000 de mun
citori de la întreprinderile din 
Wales și Scoția ale societății 
de construcții de avioane 
„Rolls-Royce" au primit la 6 
mai un aviz de concediere.

LONDRA. Ministerul Aface
rilor Externe al Angliei, a a- 
nunțat că primul ministru 
Macmillan va pleca la 2 iunie 
pentru o vizită1 de două zile în 
Franța, unde va duce tratative 
cu președintele de Gaulle.

COLOMBO. La Colombo a 
avut loc un miting organizat 
de Asociația de prietenie din
tre Ceylon și Indonezia. La mi
tingul care s-a desfășurat sub 
lozinca eliberării Irianului de 
vest de sub colonialiștii olan
dezi au luat cuvîntul reprezen
tanți ai principalelor partide 
politice, sindicatelor și organi
zațiilor sociale diu Ceylon.

PARIS. Potrivit agenției France 
Presse, cercuri bine informate con
firmă că în cadrul programului gu
vernamental de experiențe nu
cleare, la 1 mai în Sahara a fost 
efectuată o explozie nucleară sub
terană.

politic al săptămînalului 
Observateur", senatorul 
Henri Rolin, ziaristul

Ivaișcu (Romînia), prof. 
Kaigl (Cehoslovacia), prof. Rid
der (R.F.G.). generalul Pierre Bil
lotte (Franța), scriitorul Hauser 
(R.D. GermanA), Ph. Noel-Ba
ker, laureat 
pentru pace, 
putatul John

In ședința 
de 6 mai participanții la confe
rință au început discutarea pro
blemei dezarmării generale și to
tale. Cuvîntul introductiv a fost 
rostit de Jules Moch, fost prim- 
ministru al Franței, și de prof. N. 
A. Talenski (U.R.S.S.).

La discuții au luat parte prof. 
Traian Ionașcu (Romînia) și L. 
Hay (Ungaria).

al premiului Nobel 
Ian Mikardo și de- 
Mendelson (Anglia), 
din dimineața zilei

Antonio Segni 
ales președinte al italiei

ROMA 7 (Agerpres)
După cinci zile, în care au a- 

vut loc nouă tururi de scrutin, 
Parlamentul italian a ales ca pre
ședinte al Italiei, pe 
Segni (Partidul democrat-creștin). 
Noul președinte urmează să in
tre în funcțiune la 11 mai.

-=©=

Antonio

S.U.A. au efectuat a 5-a 
explozie nucleară în atmosf eră

WASHINGTON 7 (Agerpres)
La 6 mai Comisia pentru ener- 

■ gia atomică și Ministerul de Răz
boi al S.U.A. au anunțat că în 
regiunea insulei Christmas s-a e- 
fectuat a cincea explozie nucleară 
din noua serie de experiențe în 
atmosferă.

O importantă victorie a f orțelor 
patriotice

XIENG KUANG 7 (Agerpres) 
Potrivit relatărilor postului de 

radio al unităților de luptă Pa- 
tet-Lao, forțele patriotice laoțiene 
au obținut un important succes 
nimicind o ofensivă pornită de 
trupele clicii rebele Boum Oum- 
Fumi Nosavan la sud de orașul 
Nam Tha (în nord-estul Laosului). 
Continuînd urmărirea forțelor duș
mane înfrînte, unitățile patriotice 
au eliberat orașul Nam Tha și 
regiunile înconjurătoare.

Transmițînd amănunte asupra a- 
cestei importante victorii, postul

de radio menționat arată că re
belii, care au încălcat în mod 
grosolan prevederile acordului de 
încetare a focului, au pornit ofen
siva lor la 5 mai. Scopul lor era 
reocuparea regiunii eliberate Mu- 
ong Say. Dar rebelii nu și-au pu
tut atinge obiectivele fiind siliți 
să se retragă în dezordine.

Postul de radio arată că mora
lul soldaților rebeli este foarte 
scăzut. Mulți dintre ei s-au pre
dat. Populația din Nam Tha a 
primit cu entuziasm forțele elibe
ratoare.

r-
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