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Brigada minerului Kardos Gavrilă se numără 300 tone de cărbune peste plan, producția datăl J_x__ «--- x— —x—.... — . , fiind de buna calitate.
IN CLIȘEU : Un schimb al brigăzii lui Kardos 

Gavrilă prezent Ia pontaj.

adi- 
can- 
mo- 

(sto- 
imo-

onilililoi киміи
in stocuri în valoare de 636.000 
lei.

In primul trimestru al a- 
cestui an au fost elaborate de 
către organele de resort noi 
instrucțiuni pentru identifica
rea stocurilor supranormative 
la materiale, semifabricate 
produse finite, precum și 
stocurile ■ fără mișcare și 
prisos. (Stocurile fără mișcare 
sînt considerate 
riale care nu-șl 
trebuintare în 
prinderilor sau 
din motive de __ .
fizică etc. nu pot fi desfăcute, 
iar prin stocuri de prisos 
se înțeleg acele stocuri supra
normative care depășesc ne
cesitățile de consum în proce
sul de producție pe anul în 
curs).

Este necesar ca toate con
ducerile de întreprinderi să a- 
nalizeze cu atenție și spirit de 
răspundere problemele stocuri
lor și fondurilor bănești imo
bilizate in ele. luînd măsuri 
pentru îmbunătățirea activită
ții financiare a unităților prin 
folosirea din plin a fondurilor 
bănești circulante, pe care le 
au repartizate.

Și 
la 
de

acele mate- 
găsesc o în- 
cadrul între- 
produse care 

calitate, stare

printre brigăzile fruntașe ale sectorului IV de 
U mina Petrila. Lunar membrii acestei brigăzi 
extrag din abatajul in care lucrează intre 200-

Muncă spornică în abatajele Văii Jiului 
pentru dezvoltarea realizărilor în întrecere

la

sută. Cărbunele cocsificabil 
extras peste plan din fronta
lele celor două 
lizează la un 
tonC.

In sectorul
cu însuflețire 
pe stratul 13, 
vidențiază în mod deosebit cel

sectoare tota- 
loc peste 1000

Cărbune de calitate 
peste plan

Minerii sectorului II de 
mina Vulcan au ridicat pro
ductivitatea muncii pe sector 
la 1,850 tone de cărbune pe 
post, ceea ce le-a permis să 
dea peste plan în prima de
cadă, aproape- 200 tene de eăr- din brigăzile seadm -de - наі- 
bune cocsificabil. Dar harnicii 
mineri ai sectorului II au pus 
în același timp preț și pe ca
litatea cărbunelui extras. Puș- 
cînd selectiv cărbunele în a- 
batajele din stratele cu inter- 
calații de steril și 
grijă șistul vizibil 
ne, ei au redus în 
cadă conținutul de

.un procent față de
- mîsă.

Merite deosebite 
ținerea acestor succese mine
rii din brigăzile conduse de 
tov. Moraru Nicolae și David 
Vasiie.

întrecere sfrînsă 
între frontaliști

La mina Lupeni, cele 
frumoase realizări le-au în
scris pe graficul de producție 
în prima decadă frontaliștii 
din sectoarele I В și III. Intre 

, cele două sectoare se desfă
șoară o strînsă întrecere pen
tru mai mult cărbune cocsifi
cabil. La încheierea primei 
decade din mai, cele două sec
toare se aflau la egalitate cu 
realizarea planului — 107 la

I В muncesc 
frontaliștii de 

între care se e-

alegînd eu 
din cărbu- 
prima de- 
cenușă cu 
norma ad-

au Ia ob-

mal

nerii Marton Dionisie și Oprea 
Nicolae, care au extras peste 
planul fiecărei brigăzi mai 
ne de 200 tone cărbune, 
în sectorul Ш frontaliștii 
brigada Iui Ghloancă loan 
abatajul 4 est, precum și 
din frontalul 2 vest — з’ vest.

bi- 
iar 
din 
din 
cel

Minerii Aninoasei 
au preluat conducerea 

întrecerii
Tot timpul, în decada I-a 

din luna mai, minerii de la 
Aninoasa s-au ținut cu reali
zările aproape de nivelul rea
lizărilor obținute de ortacii 
lor din Uricanî. Doar cu 1 pro
cent ar fi trebuit să majoreze 
depășirea de plan pentru ca 
ia încheierea primei decade să 
egaleze succesele repurtate în 
producție de rivalii 
trecere din Uricanî.

Victoria Ie-a surîs 
nosenilor chiar din
după înehelerea decadei. Ex- 
trăgînd în ziua de 10 mai 102 
tone de cărbune peste plan 
iar în ziua de 11 mal alte 217

tone in plus, minerii Aninoa- 
sei au acumulat o cantitate 
de 381 tone de cărbune peste 
plan, reușind astfel să preia 
conducerea în întrecerea socia
listă dintre exploatările mi
niere.

Acest frumos succes are în 
mare parte la bază contribu- 

' Ж minerilor din sectorul IV 
Priboi care, ridicînd randa
mentul pe sector la 2,300 tone 
pe post, au depășit pianul pe 
prima decadă cu aproape 700 
tone de cărbune. Toate brigă
zile sectorului plasate la căr
bune și-au depășit sarcinile 
de plan.

lor de în-

însă Anl- 
prima zi
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Ca și puiul care freamătă de 
bucurie cînd părăsind cuibul pă
rintesc își desface aripile fragede 
și reușește să~și ia zborul spre 
înălțimi, și tînărul, atunci cînd 
întră în freamătul muncii, simte 
că inima, întreaga-i făptură îi sînt 
cuprinse de o bucurie fără sea
măn. Și-a luat și el zborul, și-a 
încercat aripile cu ajutorul căro
ra va zbura de acum spre noi 
înălțimi ale vieții, ale demnității 
de muncitor al zilelor noastre. 
Fină acum a atins primul pisc 
de pe care își va continua drumul 
în viitor. Și „aripile'1 promit, sînt 
solide. E firesc. Doar au fost țe
sute cu migală și dragoste timp de 

șco 
in a-

ani în sălile de clasă ale 
profesionale, în laboratoare, 
teller.

Cînd cu 3 ani în urmă, 
losif, ucenic în anul 1 al 
profesionale, a apărut pentru pri- 

" — pentru el 
nouă și misterioasă — secției, el 
a fost înconjurat cu 
atenție.

Un muncitor mai în 
gă mașina căruia s-a 
adresat binevoitor :

— Strungar te faci,
— Strungar, răspunse el îmbu

jorat. de emoție.
— Faină meserie- Dar ține 

minte: pasărea, pentru a zbura, 
are nevoie de aripi sănătoase. Un 
strungar bun pentru a putea stă- 
pîm mașina are 
tințe temeinice, 
lificarea înaltă 
strungarului.

Pentru a-și

та oară în „lumea"

Ștern 
școlii

căldură și

vîrstă, lîn- 
oprit, s-a

băiatule ?

nevoie de cunoș- 
Curtoștințele, ca- 
— iată aripile

dezvolta aceste

Folosirea rațională a mij
loacelor bănești pe care în
treprinderile și organizațiile e- 
conomice de stat Ie primesc 
din bugetul ’de stat în vede
rea realizării sarcinilor de pro
ducție, constituie unul din 
principiile gospodăririi socia
liste a Întreprinderilor.

După livrarea produselor 
realizate, aceste mijloace se 
întregesc pentru reluarea ci
clului următor de producție. 
Pentru asigurarea reîntregirii 
fondurilor, trebuiesc luate o 
serie de măsuri, cum ar fi rit
micitatea producției și a livră
rilor, calitatea produselor, o 
bună aprovizionare cu materii 
și materiale, producerea de 
bunuri a căror desfacere este 
asigurată etc.

Uneori însă se fac restruc
turări ale planurilor de pro
ducție; sint cazuri cînd între 
planul de aprovizionare și ne
cesarul de materiale nu există 
o corelare justă. Acestea duc 
la o supra aprovizionare, 
că la achiziționarea unor 
tități peste necesitățile 
mentane ale înteprinderii 
«uri supranormative) și
bilizarea a importante fonduri.

In ultimul timp, unitățile e- 
conomice din Valea Jiului au 
luat o serie de măsuri pentru 
lichidarea acestor stocuri, ob- 
iținîndu-se unele rezultate bu
ne. Astfel, în ultima vreme 
C.C.V.J. și-a redus stocurile 
supranormative cu 82,5 la su
tă, termocentrala Paroșeni cu
98.6 la sută, întreprinderea 
forestieră cu 92.9 la sută. Rea
lizările cele mai bune în a- 
ceastă direcție le are comer
țul de stat, precum și alte în
treprinderi care la sfîrșitul a- 
nului trecut, nu au avut sto
curi supranormative.

In schimb, unitățile econo
mice ale sfatului popular l,î.L. 
„6 August" și I.L.L. deși au 
redus stocurile supranormative 
cu 26,7 la sută Și, respectiv,
32.7 la sută, totuși și la ora 
actuală ele au încă imobiliza
te o mare parte a fondurilor 
circulante din această cauză. 
La cele două cooperative meș
teșugărești „Jiul" din Petro
șani și „Sprijinul minier" din 
Lupeni stocurile supranorma
tive chiar au crescut cu peste 
12 la sută, O.A.D.L.F. a în
cheiat anul cu o imobilizare

In sala
a

Luminile 
reflectoare 
colele colorate 
Cortina, grea, se deschide dez
văluind privirilor un colț de 
viață, 
niște 
Plici, 
actori 
colul a început !

In ultimele zile, sala de 
spectacole a clubului mineri
lor (fin Lonea a găzduit mal 
multe ansambluri de artiști4 a- 
matorl, oferind clipe plăcute 
oamenilor muncii. Astfel, în 
seara zilei de 10 mai, forma
ția artistică a clubului minier 
Petrila a prezentat la Lonea 
opereta „Silvia" de Imre Kal
man, spectacol care s-a bucu
rat de succes, și care a fost 
repetat duminică. Sîmbăta tre
cută, elevii școlii de 8 ani nr. 
1 din Petroșani au prezentat 
la Lonea două spectacol^ cu 
piesa „Hoții la miere".

de spectacole 
clubului
se sting. Cîteva 

își îndreaptă fasci- 
către scenă.

de poveste. In sală, li- 
și atenție. Primele re- 
primele contacte între 
și spectatori. Specta-

NOI ÎNĂLȚIMI...
„aripi" tînărul Ștern losif a mun
cit în cursul celor trei ani de 
ucenicie cu sîrguință și pasiune. 
A învățat cu sete pentru a-și însuși 
tainele meseriei căreia i s-a dedi
cat. In catalog, în dreptul nume
lui Ștern losif au apărut multe 
note de 8, 9, de 10, Atît la în
vățătură cit și la practică, Ștern 
losif se remarca încă din anul I 
drept un elev silitor. După termi
narea anului 1 a fost trimis la un 
concurs de meseri al elevilor șco
lilor profesionale din regiune, 
la Cugir. La acest concurs Ștern 
losif a cîștigat locul II. Peste un 
an tot la un asemenea concurs, el 
a ocupat locul 1.

Și pe măsură ce „aripile" ii 
creșteau, Ștern losif se ridica me
reu spre înălțimea calității de. 
muncitor ■ calificat. Cu cîteva zile 
în urmă maistrul secției, Karda 
Zoltan, îl duse în dreptul unui 
strung universal.

— De astăzi vei lucra aici...
... De cîteva zile, unul din 

strungurile universale ale secției 
mecanice de la U.R.U.M.P. are 
un stăpîn nou — un tînăr brunet, 
cu o privire senină, îmbrăcat în~ 
tr-o salopetă curată. Aplecat asu
pra strungului, el muncește de zor. 
Urmărește cu atenție cum cuțitul 
mușcă din piesa prinsă în mandri- 
nele strungului. De cînd lucreazĂ 
la strung își depășește sarcinile cu 
cîte 20—25 la sută. Strunjirea. 
frezarea, alezarea au devenit o- 
perații pe care le execută cu ușu
rință. Din cînd în cînd se în
dreaptă, cercetează piesa strunjită, 
apoi fixează în mașină o piesă

nouă. Cînd se ridică, în ochi îi li
cărește o seînteie vie, iar pe frun
te i se preling broboane de su
doare. Sint broboane ele emoției.

satisfacției, bucuriei...
Zilele tiecule, în 9 mai, Stern 

losij a împlinit 17 ani. Cu acest 
prilej mama i-a dăruit un bu~

1. DUBE К
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Jiul — Dinamo București

Joc frumos, de la egal la egal

Campionatul regional de fotbal categoria >-a

Așteptată cu viu interes, întîl
nirea de fotbal dintre Jiul și Di
namo București a atras duminică pe 
stadionul din Petroșani aproape 
12.000 de spectatori-

La sfîrșitul celor 90 de minute 
ale partidei, tabela de marcaj con
semna un meci de egalitate 0-0, 
rezultat just, sub aspectul general 
al jocului prestat de ambele echi
pe.

Cele două formații au desfășu
rat un joc de bună factură teh
nică, au luptat cu aceiași dîrzenie 
și ardoare, de la egal la egal de-a 
lungul întregii partide, imprimînd 
partidei un caracter vioi, dinamic, 
cu multe faze care au dat emoții 
portarilor și bineînțeles și supor
terilor.

Fără discuție, că formația Jiul 
a prestat cel mai buh meci al său 
din retur, ridieîndu-se în jocul de 
duminică la același nivel cu lide
rul categoriei A, Dinamo Bucu
rești.

Jucătorii petrileni au demonstrat 
că posedă o tehnică bună, că au 
resurse fizice și în plus, atunci cînd 
vor, și destulă voință pentru a 
pune în încurcătură orice altă for
mație de fotbal, fie acasă, fie în 
deplasare.

La jocul frumos prestat, și-aii adus 
contribuția, fără excepție toți ju
cătorii Jiului, între compartimen
te existînd o deplină înțelegere și 
coeziune. Apărarea a fost tot tim
pul prezentă la post, destrămînd 
atacurile foarte periculoase ale di
namoviștilor. Farkaș (cel mai bun 
de pe teren), Tîlvescu și Cazan, 
ultimul avînd o misiune foarte 
grea, au fost prezenți peste tot, 
ori de cîte ori nevoile echipei au 
cerut, pentru a pune capăt emo
țiilor. înaintarea a funcționat și 
ea destul de bine, a creat multe 
faze frumoase, ocazii de gol și șu
turi puternice la poartă, reținute 
în ultima instanță, cu destulă 
greutate, de Datcu.

Despre adversarii noștri de du-

—©—
RUGBI

Minerul Lupeni —
Duminică la Lupeni s-a dis

putat întîlnirea restanță de 
rugbi dintre echipele Minerul 
Lupeni și C.F.R. Timișoara 
contînd în cadrul seriei а ГѴ-а 
a campionatului de calificare. 
De la început inițiativa apar
ține lupenenilor care atacă 
mereu buturile adverse. De-a

Minerul Vuican
După cum a început jocul 

se părea că vulcăneniî vor ob
ține o victorie la scor, mai a- 
les că reușiseră să înscrie pînă 
în minutul 10 de două ori 
(scor 6—0). în continuare jo
cul s-a echilibrat, iar pînă la 
sfîrșitul primei reprize oaspe
ții reușesc să reducă din han
dicap. Scorul cu care s-a sfîr-

Campionatul de
Duminică la Hunedoara a luat 

sfîrșit finala primei ediții a cam
pionatului republican de juniori de 
handbal la care au luat parte cele 
patru finaliste pe țară : Clubul 
școlar București, Școala sportivă de 
elevi Buzău (reg. Ploiești), Clubul 
sportiv școlar Harghita (regiunea 
Autonomă Maghiară) și S.S.E. Pe
troșani (regiunea Hunedoara).

întrecerile finale de handbal ju
niori au fost deosebit de dispu
tate.

Reprezentativa regiunii Hunedoa
ra, S.S.E. Petroșani, a fost nevoită 
să cedeze în primul său meci cu 
un scor sever : 32 -12 în fața, 
echipei bucureștene. De remarcat 
faptul că pînă în minutul 9 elevii

obți

rcp.'i - 
atacă

și creiază 
mai bune 
înscrie sînt

minică se poate spune că au lup
tat mult, au demonstrat un joc 
modern, bazat pe acțiuni in viteză 
pe extreme, cu centrări precise, la 
om și cu șuturi puternice care rare 
ori și-au greșit ținta.

Deși echipa Jiul nu a obținut pe 
teren propriu de- 
cît un singur punct 
în fața dinamoviș
tilor bucureșteni 
suporterii au ple
cat totuși satisfă- 
cuți de la meci, 

atît datorită jocu
lui prestat de e- 
chipa lor oît și a 
rezultatului 
nut.

In prima 
ză, cei care 
mai mult, mai pe 
riculos 
ocazii 
de a 
gazdele. In minu
tul 26 Dumitriu, 
driblînd doi apă
rători dinamoviști, 
se apropie de poar
că, șutează peste 
portar dar mingea 
întîlnește bara de 
unde revine în bra
țele portarului 
Datcu. In minutele 
27, 35, 39, Ciur- 
dărescu, Ciornoavă 
și Martinovici șu
tează puternic dar 
pe lingă poartă.

O ocazie favorabilă 
scrie, s-ar putea spune 
mare, o au dinamoviștii 
II care de la 5—6 metri, liber, 
șutează în Gram care scoate min
gea în corner. Situație favorabilă 
de a înscrie are și Pavlovici în mi
nutul 44, care trage pe 
ră.

La reluare, primele

de a 
cea 

prin

în- 
mai 
Ene

lingă ba-

minute a-

C.F.R. Timișoara
lungul jocului superioritatea e- 
chlpei locale a fost concreti
zată prin cele 17 puncte în
scrise, fără a primi vreunul. A 
fost un joc frumos cu multe 
faze spectaculoase care a plă
cut publicului spectator. După 
jocul prestat echipa din Lu
peni se înscrie printre favori
tele seriei а ГѴ-а.

17-0

Drubeta Tr. Severin 6-8
șit repriza este de 6—3. In re
priza a II-a perioadele de do
minare sînt împărțite. Scorul 
rămine neschimbat pînă in ul
timul timp. Cînd minerii nu se 
mai așteptau, Drubeta reușeș
te să înscrie o încercare pe ca
re o transformă și astfel cîști- 
gă meciul cu 8—6.

C. TAUTU

handbal juniori
din Petroșani au condus cu scorul 
de 7—1 cînd Petreanu, cel mai 
bun jucător al nostru, s-a acciden
tat.

In cel de-al doilea med repre
zentativa regiunii Ploiești a cîști- 
gat partida cu S.S.E. Petroșani cu 
scorul de 20—13.

Ultima întîlnire, dintre S.S.E. 
Petroșani și Harghita, a fost câști
gată de echipa petroșăneană cu 
23—20. Pe locul I. C.S. București; 
II. S.S.E. Buzău ; III. S.S.E. Petro
șani ; IV. C. S. Harghita.

De la S.S.E. Petroșani s-au re
marcat : Cosma Francisc, Crîsnic 
Gheorghe, Perinii Frânase, Vîjdea 
Sorin, Mărculescu Vasile, Șardi Io
sif -si Petreanu. 

parțin dinamoviștilor, care atacă 
foarte periculos, însă gazdele își 
revin și echilibrează jocul. Fazele 
se succed cu repeziciune de la 
poartă la poartă, dar pe rînd, Pav
lovici, Martinovici, Ciornoavă, 
Pîrcălab, Varga, Frățilă și Ene II

și atacă poarta adver- 
insă cei de la Petrila 
echilibrează jocul. Dar 
a apărării se soldează 
pe care-1 marchează

а

IN CLIȘEU: Atac la poarta dinamoviștilor; 
Pavlovici, in luptă cu portarul Datcu.

șutează puternic dar pe lingă poar
tă, astfel că meciul ia sfîrșit cu 
un just rezultat de egalitate 0-0.

A arbitrat foarte bine Octavian 
Comșa (Craiova) ajutat la tușă de 
Șerbănescu Ilie și Ene Alexandru.

Formațiile : JIUL : Gram — 
Romoșan, Tîlvescu, Cazan — Far- 
kaș, Crișan — Martinovici, Ciur- 
dărescu, Pavlovici, Dumitriu (Ghi- 
bea min. 68), Ciornoavă. DINAMO 
București : Datcu — Popa, Nun- 
weiller III, Ivan — Ștefan, Alexan
dru Vasile (Țîrcovnicu min. 60)— 
Pîrcălab, Varga, Ene II, Țîrcov
nicu (Frățilă min. 60), David.

C. COTOȘPAN

Clasamentul campionatului regional
I.

de
Metalurgistul Cugir

fotbal
20 13 3 4 48:16 29

2. Minerul Aninoasa 20 12 2! 6 41:21 26
3. Parîngul Lonea 21 11 4 6 42:27 26
4. Dinamo Barza 20 11 3 6 37:23 25
5. Minerul Vulcan 20 11 3 6 44:30 25
6. Sebeșul Sebeș 21 11 3 7 57:39 25
7. Minerul Deva 20 11 2 7 35:18 24
8. Jiul II Petrila 21 8 6 7 38:37 22
9. Victoria Călan 21 8 4 9 33:28 20

10. C.F.R. Simeria 21 4 6 11 26:49 14
11. Minerul Ghelar 19 5 3 11 29:52 13
12. C.F.R. Teiuș 21 4 5 12 22:63 13
13. Auto Alba 20 3 5 12 23:39 11
14. Dacia Orăștie 19 5 1 13 17:43 11

Alte rezultate ETAPA VIITOARE :
Minerul Ghelar — Victoria 

Călan 3—2; Dacia Orăștie — 
Sebeșul Sebeș 3—1; Minerul 
Deva — C.F.R. Simeria 4—0; 
Metalurgistul Cugir — Auto 
Alba amînat; C.F.R. Teiuș — 
Minerul Vulcan 1—0.

©

Clasamentul campionatului orășenesc de fotbal
1. Minerul П Vulcan
2. Unirea Bănlța

17 15 2
5

0
5

54:10
36:12

32
1917 7

3. Preparația Lupeni 16 8 3 5 36:23 19
4. Retezatul Uricani 16 9 1 6 36:23 19
5. Energia Paroșeni 16 7 5 4 32:28 19
6. Preparația Petrila 15 6 5 4 25:19 17
7. Minerul П Aninoasa 16 6 4 6 50:30 16
8. C.F.R. Petroșani 15 5 3 7 26:37 13
9. 6 August Livezeni 17 3 2 12 21:41 8

10. Parîngul П Lonea 14 3 1 10 16:42 7
11. Utilajul Petroșani 16 2 2 12 12:39 6

Minerul Aninoasa 
2-1

Jocui a început în nota de su
perioritate a aninosenilor care în 
minutul 4 ratează o mare ocafic 
de a înscrie prin Constantinescu. 
Acesta singur în fața porții șu
tează de la 3 metri peste poartă. 
Minutul 25 aduce primul gol al 
gazdelor. Zlăgneanu înscrie impa- 
rabil din colțul careului de 16 
metri.

In minutul 48 Petrache, halful 
dreapta de ia Dinamo Barza, adu
ce egalarea echipei sale printr-un 
șut puternic de la 25 de metri.

Meciul dintre cele
fost urmărit cu mult interes de 

numeroși spectatori veniți la sta
dion din ambele localități. Satis* 
făcuți însă au fost doar o parte 
din ei: cei veniți de la Petrila. 
Și iată de ce :

In primele minute de joc, lone- 
nii domină 
să. Treptat 
îți revin și 
o greșeală 
cu un gol,
Mîrnea : 1—0 pentru Parîngul Lo-

Parîngul Lonea
1-2 (1-0)

două echipe

Categoria a ll-a

Deși la sfîrșitul partidei. Ști
ința Petroșani — Aurul Zlat- 
na tabela de marcaj arăta 
scorul de 4—0 în favoarea stu
denților, rezultatul nu reflectă 
îndeajuns superioritatea echi
pei gazde. Timp de aproape 
80 de minute tinerii jucători 
ai Științei au dominat cu au
toritate și dacă fructificau 
numai o parte din ocaziile a- 
vute puteau ciștiga la un scor 
mare.

---- ©-------  
ATLETISM

CUPA speranțelor

de 13 măi 1962 pe sta- 
Minerul din Lupeni. 
frumos și buna orga- 
au permis realizarea

Peste 80 de elevi ai școli
lor de 8 ani din localitățile 
Văii Jiului au luat parte la 
concursul de atletism denumit 
„Cupa speranțelor" desfășurat 
în ziua 
dionul 
Timpul 
nizare, 
unor performanțe promițătoa
re. iată rezultatele tehnice în
registrate :

4

Minerul 
Vuican —Minerul Deva; Di
namo Barza — C.F.R. Teiuș; 
Sebeșul Sebeș — Minerul Ani- 
noasa ’ Auto Alba — Dacia 
Orăștie; Jiul П Petrila — Me
talurgistul Cugir; Victoria Că- 
lan — Parîngul Lonea; C.F.B. 
Simerla — Minerul Ghelar.

— Dinamo Barza 
(1-0)

Peste puțin timp însă aninosenii iau 
din nou conducerea prin Constan- 
tinescu care reia în plasă o minge 
respinsă de portarul oaspeților.

Sfîrșitul partidei consfințește 
victoria meritată a echipei Mine
rul Aninoasa care a jucat cu multă 
voință, dominând cea mai mare 
parte a timpului.

S-au remarcat de la gazde Fo
ca, Zlăgneanu, Butca și Golgoțiu 
Marcel, iar de la oaspeți Petreanu, 
Griș și Rogojan.

Arbitrajul lui Stavru Ștefan (Hu
nedoara) corect.

— Jiul II Petrila

nea. Cu acest scor ia sfîrșit pri
ma parte a meciului. In repriza a 
doua, timp de 10 minute, echipa 1 
gazdă domină din nou, fără însă 
a putea fructifica. Apoi jucătorii 
petrileni pun stăpînire pe joc, com
bină frumos și reușesc să înscrie 
dc 2 ori prin Sotir. Meciul se sfîr- 
șește cu scorul de 2—1 în favoarea 
oaspeților.

De la Petrila s-au remarcat De- 
leanu, Sotir, Gherman și Buza, iar 
de la Parîngul Lonea Furdui.

A arbitrat corect Pavel (Petro
șani).

O

Iirol Zlatna 4-0 (2-0)
Prima repriză s-a încheiat 

cu rezultatul de 2—0 pentru 
știința prin golurile marcate 
de Flaider și Păsculescu. In 
partea doua a jocului gazdele 
au mai înscris de două ori prin 
Criștocea. Cei mai buni oa- f 
meni de la echipa Știința Pe
troșani : Dinu, Troter, Păscu- 
lescu și Flaider.

A arbitrat foarte slab Staron 
(Simeria),

Ioan — Lupeni

F. 1) Huch Rodi- 
9” 4/10; 2)»Leahu

Lu-

1)

60 m. plat В. 1) Negru Io
sif — Lonea 8” 6/10; 2) Do- 
birceanu I. — Urlcani 8” 7/10; 
3) Danciu 
9” 1/10.

60 m. plat 
ca — Lupeni 
Angela — Uricani 9” 5/10; 3) 
Cocotă Ileana — Vulcan 
10” 1/10.

200 m. plat В. 1) stol Petre 
-- Uricani 34” 7/10; 2) Florea 
Ștefan — Vulcan 35” 7/10; 3) 
Ciornei Constantin — Petro
șani 36” 8/10.

300 m. plat F. 1) Hiszem 
Margareta — Petroșani 57” 2/10; 
2) Cocotă Ileana — Vulcan 
57” 7/10; 3) Miclea Margareta
— Lupeni 57” 8/10.

500 m. plat В. 1) Dobîrceanu 
Constantin — Uricani 1’03”; 
2) Bogdan loan — Petroșani > 
1’09”; 3) Danciu loan — T- 
peni 1’15” 3/10.

Săritură in lungime B. 
Danciu loan Lupeni 4,23 m.;
2) Curce Constantin — Lupeni 
4,20 m.; 3) Cioflica Grigore — 
Lupeni 3,85 m.

Lungime F. 1) Șerban Elena
— Petroșani 3,62; 2) Mihai Vic
toria — Vulcan 3,48 m.; 3) sich 
Ana — Lupeni 3,32 m.

înălțime В. I) Bogdan Iosif
— Petroșani 1,40 m.; 2) Mîrza 
Radu — Vulcan 1,35 m.; 3) 
Stăncloiu Mircea — Petroșani 
1,30 m.

înălțime fete. 1) Hizem Mar
gareta — Petroșani 1,10 m.:
2) Mihai Victoria — Vulcan
l, 10 m.; 3) Huch Rodica — 
Lupeni 1,10 m.

Greutate fete.
Ilona — Uricani 
Leahu Angela — Uricani 5,73
m. ; 3) ionași Viorica — Lo
nea 5,70 m.

Greutate băieți. 1) Dombi r 
Carol — Vulcan 7,71 m.; 2) 
Anfim Ignat — Lonea 7 m.;
3) Mărgineanu Ion — Petro
șani 6,76 m.

1) Șandru
5,95 m.; 2)

ANGHEL ANDREI 
corespondent
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Brigada de betonîști condusă de Sumla- 
ski Vasile se numără printre brigăzile frun
tașe de pe șantierul de construcții din Vul
can. In prima decadă a lunii mai, membrii 
acestei brigăzi și-au depășit sarcinile de 
plan cu peste 40 la sută. In același timp ei

a« realizat economii de materiale de circa 
1000 lei.

IN CLIȘEU : Șeful de brigadă Sumlaski 
Vasile (primul din stingă) împreună cu 
cîțiva ortaci de-ai săi lucrează la betonarea 
planșeului peste parterul blocului R.

Emisiunea locală la Petrila

In pas cu preocupările oamenilor muncii

•«»»<««»*»<**«*•»»*««««»***»«««*«»**«*«»«**«**»

IA INSTITUTUL DE MINE

nai внИй grijâ iafâ de avutul obștesc
Tineretului studios din țara 

noastră îi sînt asigurate minunate 
condiții de studii și viață. Dato
rită grijii partidului și guvernului, 
anual sc dau în folosință zeci și 

•zeci de noi spații destinate proce
sului de învățăfnînt.

Alături de celelalte edificii de 
învățătnînt superior, Institutul de 
mine Petroșani se dezvoltă și el 
necontenit. Institutul dispune de o 
clădire nouă, prevăzută cu săli de 
cursuri mari, luminoase, cu nume 
roase laboratoare, săli de desen, 
cinematograf. In 1953 a fost; dat 
în folosință un cămin cu o capa
citate de 370 locuri, o cantină cu 
500 Jocuri precum și o frumoasă 
sală de sport. In acest an, baza 
materială a institutului a fost îm
bogățită cu încă un cămin mo
dern, iar pînă la sfîrșitul anului 
vor fi terminate noul pavilion de 
laboratoare și complexul В al ins
titutului.

încă de la bun început, organi
zațiile de partid de la I.M.P. au 
acordat o atenție deosebită condi
țiilor de viață ale studenților și 
în același timp îngrijirii bunurilor 
materiale puse la dispoziția lor. In 
acest sens grupele de pairtid, fie
care membru și candidat de partid 
a- dus o muncă politică susținută. 

-'Planul de muncă educativ elaborat 
de organizațiile de partid și con
ducerea institutului prevede sarcini 
concrete ce revin organizațiilor de 
masă, corpului didactic pentru dez
voltarea la studenți a simțului de 
răspundere față de păstrarea și în
grijirea în cele mai bune condi- 
țiuni a bazei materiale. Datorita 
acestei preocupări cei mai mulți 
dintre studenți manifestă grijă fa
ță de apărarea avutului obștesc. 
Exemple bune de urmat în aceas

tă direcție pot fi dați tovarășii 
Meltiș Sabin, Pop Carol, Galea 
Ioan, Nițescu Traian, Diman Hie, 
Suciu Nicolae, Toma Gh. și mulți 
alții.

Se constată însă că există și stu
denți care nu dau atenția cuvenită 
folosirii bunului obștesc. Astfel, în 
mai multe rînduri au fost sem
nalate defectări la instalațiile c- 
lectrice (scoaterea globurilor, mon
tarea de becuri în plus, folosirea 
nerațională a unor aparate de în
călzit) care au avut drept urmare 
defectarea în repetate rînduri a 
instalației electrice. Rău sînt fo
losite de către o parte din stu
denți și instalațiile sanitare. In 
spălătoare au fost găsite chiuvete 
sparte, dușuri cu sită lipsă, sifoane 
înfundate etc. La căminul nt. 1 
tov. Ghineț Nicolae a spart o 
chiuvetă. Același lucru l_a făcut 
din neglijență și studenta Băleanu 
Adriana. La cămin unii studenți 
ca Nicoli Dan și Crîstoi Octavian 
se culcă cu șalopetele în pat, mur
dărind lenjeria.

Spațiile rezervate pentru fumat 
nu sînt încă folosite în scopul pro
pus. Studentul Paczier Ludovic, de 
pildă, fumînd în pat, a ars cu ți
gara cearceaful și pătura. Mai sînt 
dormitoare în care curățenia lasă 
de dorit, așa cum sînt cele de care 
răspund studenții Vajda Magda, 
Stoian Mihai și Blidaru Vasile.

Pentru a veni în sprijinul stu
denților, în anul universitar 1961- 
1962 organele locale au pus la dis
poziția institutului pe perioada 
1. X. 1961 — 1. II. 1962 (cînd 
încă nu era gata căminul nr. 2) 
blocul L 25 situat în cartierul Li- 
vezeni. Din păcate în acest scurt 
timp s-au semnalat multe strică
ciuni, lucru care a creat greutăți

—-----------0-----------------

De la termocentrala Paroșeni s-a adus la A.C.R.E.V., spre 
rebobinare, un motor de 200 fcW. Lucrarea, de primă urgență, 
i-a fost încredințată bobinatorului Nevezi Ladislau, unul din 
cei mai pricepuți muncitori ai secției. Muncind cu mult simț 
de răspundere, membrul de partid Nevezi Ladislau a efectuat 
această lucrare de bună calitate și a terminat-o înainte de 
termen.

Iată-1 în clișeu pe bobinatorul Nevezi Ladislau, cu puțin 
timp înainte de terminarea mosorului încredințat pentru re
bobinare.

la predarea blocului către proprie
tar — I.L.L. Petroșani. Pentru a 
repara stricăciunile, institutul a 
trebuit să plătească importante su
me bănești.

In această problemă trebuie ară
tat că o vină o poartă și comitetele 
de cămin și cantină care nu cu 
destulă exigență au controlat mo
dul cum sînt îngrijite și păstrate 
bunurile materiale. Colaborarea 
dintre comitete, directorii educativi 
și administratorii căminelor este 
încă nesatisfăcătoare. Pentru a 
curma definitiv această stare de 
lucruri trebuiesc luate măsuri mult 
mai eficace.

Ttcbuie mult îmbunătățită mun
ca du control și îndrumare a bi
rourilor organizațiilor de bază 
P M R. asupra activității pe care o 
desfășoară în cămine, cantine și 
institut organizațiile U.T.M., aso
ciația studențească, directorii edu
cativi și comitetele de cămin. Este 
de datoria fiecărui student să păs
treze cu grijă bunurile date în 
folosință, să ia atitudine hotărîtă 
împotriva celor care provoacă stri
căciuni.
------ — — —

Spre noi înălțimi...
(Urmare din pag. I-a)

chet de flori, iar tatăl, fost mi
ner, cu 3S de ani lucrați în mină 
l-a îmbrățișat. L-au îmbrățișat si 
colegii lui de școală. L-au felici
tat cu toții, in aceeași zi l~au în
trebat ce planuri are pentru vii 
tor.

— După terminarea practicii 
voi absolvi școala profesională. 
Voi deveni muncitor calificat. Dar 
vreau să învăț mai departe. La 
toamnă încep să urmez liceul se
ral și apoi am să dau admitere 
la o facultate de energetică- in 
orice caz vreau să fiu de folos 
oamenilor.

Cu siguranță că tînărul strun
gar își va vedea năzuințele înfăp
tuite. Are în față perspective 
largi, un viitor luminos.

Ședință de lucru 
cu cadrele didactice
In scopul generalizării celor 

mai bune metode folosite in 
învățămîntul elementar șl 
mediu in perioada de recapi
tulare finală a materiei, Sec
ția de învățămînt a organizat 
la Școala elementară de 8 ani 
din cartierul Livezeni o ședin
ță de lucru cu toate cadrele 
didactice din Valea Jiului.

Ședința a constituit un 
schimb de experiență pentru 
cadrele didactice care au par
ticipat la lecțiile deschise ți
nute la această școală. Atlt 
lecțiile cit și referatul peda
gogic susținut de prof. Groza 
Saveta din Lupeni s-au bucu
rat de aprecierea cadrelor di
dactice pentru metodica folo
sită in perioada recapitulării 
finale a materiilor.

Colectivul de. redacție al stației 
de radioficare din orașul Petrila, 
îndrumat de comitetul orășenesc de 
partid, s-a străduit să facă din e- 
misiunea locală o tribună pentru 
popularizarea hotărîrilor partidului 
și guvernului, pentru mobilizarea 
colectivelor întreprinderilor din 
localitate la traducerea în viață a 
sarcinilor ce le revin din Directi
vele celui de-al III-lea Congres al 
partidului.

In activitatea sa, colectivul de 
redacție se îngrijește să fie mereu 
în pas cu preocupările oamenilor 
muncii, să popularizeze realizarea 
sarcinilor de producție, să mili
teze pentru introducerea tehnicii 
noi la mina și preparația Petrila, 
să arate căile principale de creș
tere a productivității muncii și de 
reducere a prețului de cost pe tona 
de cărbune. In cadrul buletinelor 
de știri sînt scoase în evidență ac
țiunile patriotice ale cetățenilor din 
oraș, preocupările tinerilor pentru 
continua înfrumusețare a orașului. 
Programul local este mult îmbu
nătățit și prin participarea la emi
siuni a școlarilor și a cadrelor di
dactice de la școala elementară de 
8 ani din Petrila.

La pregătirea materialelor pen
tru emisiuni contribuie mai mulți 
colaboratori din diferite sectoare 
de activitate de la mina și pre
parația Petrila. Majoritatea cola
boratorilor se străduiesc și reușesc 
șă întocmească materiale interesan
te, bogate în conținut și să le pre
zinte la timp. Dintre cei mai activi 
colaboratori amintim pe învățătoa
rele Ponta Măria și Cocor Maria, 
preparatorul Peșcan Dumitru, ing. 
Ioniță loan și tehnicianul Ecobescu 
Gheorghe de la preparația Petrila 
și alții.

Cu toate acestea trebuie arătat 
că se mai transmit uneori materiale 
cu prea multe cifre, care nu vor
besc despre metodele de muncă 
folosite de brigăzile fruntașe. Un 
asemenea articol este și cel semnat 
de ing. Popa Nicolae de la prepa
rația Petrila, care tratează pro
blema reducerii consumului speci
fic de energie electrică, sau arti
colul intitulat „Ameliorarea fac
torului de putere la preparația Pe- 
trila“, articol citit în fața micro
fonului de tov, Ecobescu Gheor
ghe. Cele două articole vorbesc in
tr-adevăr despre temele mențio
nate, dar în general, fiară fapte 
convingătoare.

Credem că trebuie făcut mai 
mult în privința calității artico
lelor, a eficacității lor. Din cei 20 
colaboratori ai stației de radiofi
care activează doar 6—8 tovarăși. 
Colaboratorii Nagyszegyi Andrei, 
Popa Viorel, Șomogyi Iuliu, Ander- 
vald Francisc, Clătană Vasile, 
Gampi Francisc și alții nu depun

activitatea necesară pentru buna 
reușită a emisiunilor.

Este necesar să fie atrași în rîn- 
dul colaboratorilor muncitori din 
abataje, din ateliere și sectoarele 
preparației care să vorbească în 
fața microfonului despre rezultatele 
obținute ia muncă/ despre meto
dele folosite. Este regretabil că în 
acest an nici un miner și maistru 
de la mina Petrila nu au fost in
vitați șă vorbească la emisiunile 
locale. Ar fi foarte utilă inițierea 
unei emisiuni „Cuvîntul fruntașu
lui în întrecere1* la care să ia cu
vîntul cei mai harnici mineri și 
tehnicieni spre a vorbi despre me
todele lor, despre îndeplinirea an
gajamentelor de întrecere.

Socotim că și comitetul U.T.M. 
de la mina și preparația Petrila 
trebuie să sprijine mai mult acti
vitatea stației, să pregătească din 
timp articolele cerute pentru ca e- 
misiunile „Tinerețea ne e dragă“ 
să fie mai interesante, bogate în 
conținut. Există lipsuri și în ce pri
vește întocmirea și respectarea pro
gramelor de activitate ale stației, 
operativitatea cu care sînt aduse la 
cunoștința ascultătorilor unele in
formații locale.

Eliminînd aceste deficiențe, co
lectivul de redacție al sta
ției de radioficare din Pe-
trila, sub conducerea comitem-
lui orășenesc de partid, va puteaj 
alcătui emisiuni mai complete,
care să contribuie din plin la mo
bilizarea colectivelor de muncă din 
oraș la realizarea sarcinilor ce le 
stau în față.

Z. ȘUȘTAC

• PUBLICITATE

T. A. P. L
Petroșani

vă invită 
să vizitați 

parcul, grădina 
și saloanele • 

GAMBRINUS
Grătar special

MICI — BERE
Muzică — dans

♦
*
♦
♦
♦

î
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Sosirea la Sofia 
a delegatei de partid 

și guvernamentale 
a U. R. S. S.

SOFIA 14 (Agerpres)
La 14 mai a sosit la Sofia 

tr-o vizită de răspuns delegația 
de partid și guvernamentală so
vietică condusă de N. S. Hruș- 
ciov, prim-searetar al G. C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

După cum anunță BTA pe ae
roportul din Sofia oaspeții sovie
tici au fost întâmpinați de condu
cătorii de partid și de stat bulgari 
în frunte cu Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar și An
ton. Iugov, președintele Consiliu
lui de Miniștri, de numeroși re
prezentanți ai vieții publice din 
Sofia, diplomați acreditați în ca
pitala R. P. Bulgaria, ziariști bul
gari și străini.

La sosire delegația a fost sa
lutată de Todor Jivkov. A luat 
apoi cuvîntul N. S. Hrușciov, care 
a rostit o cuvîntare de salut.

ALGER 14 (Agerpres).
La 13 mai 1962 s-au împlinit 

patru ani de la puciul elemente
lor ultracolonialiste care a dus la 
instaurarea actualului regim în 
Franța. Acest prilej a fost folosit 
de teroriștii din O.A.S. pentru 
dezlănțuirea unui nou val de ata
curi teroriste atît în Algeria cît 
și în Franța.

Referindu-se la evenimentele pe
trecute în Algeria în cursul nopții 
de simbătă spre duminică, cores
pondentul din Alger al agenției 
France Presse subliniază că în ur
ma atacurilor bandelor din O.A.S. 
au fost ucise 10 persoane, iar alte 
17 au fost grav rănite. In orașu1 
Alger ultracolonialiștii au plasat o 
mașină încărcată cu explozibil la 
intrarea în cartierul algerian Cas- 
bah. Ga urmare a exploziei doi al
gerieni au fost cmorîți, iar alți 15 

, grav răniți. Imediat după explozie 
majoritatea locuitorilor cartierului 

■ Casbah au organizat o demonstra- 
' ție de protest și au ridicat baricade 
‘ la intrarea în cartier.

Poliția franceză; care acționează 
lent când este vorba de urmărirea

și Franța, 
Unite11.

zi
Consiliu- 
Adenauer

BONN 14 (A- 
gerpres).

Referjndu-se la 
relațiile dintre par
tenerii N.A.T.O. 
după sesiunea de 
la Atena a Consiliului ministerial 
al acestei organizații; coresponden
tul din Bonn al agenției Associa
ted Press arată că în ultimul timp 
;,alianța atlantică a prezentat simp- 
tome alarmante care arată că în
cep să plesnească pe la cusături. 
Actualele fisuri sînt rezultatul u- 
nor conflicte reale între Germa
nia occidentală și Statele Unit?, 
între Marea Britanie 
între Franța și Statele

După cum se știe, a doua 
după încheierea sesiunii 
lui N.A.T.O., cancelarul 
a luat poziție în timpțil vizitei sa
le în Berlinul occidental împotri
va tratativelor sovieto--americane 
în problema germană. Ziarul en
glez „Daily Express11 scria în le
gătură cu aceasta că S.U.A. și 
Anglia au crezut că prin politica 
de concesii urmată la sesiunea 
N.A.T.O. față de cererile Bonn
ului în legătură cu arma nucleară, 
îl vor împăca pe Adenauer. ;,In 
momentul de față, scrie ziarul, du
pă ce a obținut concesiile, Ade
nauer încearcă să meargă mai de-: 
palete și să torpileze orice regle
mentare a problemei Berlinului44.

In Spania continuă greva
oamenilor muncii

MADRID 14 (Agerpres).
A trecut o săptămînă. de când 

dictatorul Franco a introdus sta
rea excepțională în trei provincii 
din nordul țării — Asturia, Bis
caya și Guipuzcoa, devenite centrul 
luptei oamenilor muncii spanioli. 
In ciuda măsurilor represive luate 
de autoritățile franchiste, lupta 
grevistă a minerilor și muncito
rilor din alte ramuri ale industriei 
spaniole ia amploare. Coresponden
ții ziarelor și agențiilor de infor
mații din străinătate, referindu-se 
la cercuri apropiate guvernului 
franchist, recunosc că nu există 
nici un fel de indicii evidente că 
greviștii se vor reîntoarce la lu
cru. Chiar în cazurile cînd în unele 
locuri minerii greviști reiau lucrul 
din pricina terorii, a doua zi ei 
părăsesc din nou minele.

„Franco trebuie să recunoască 
adevărul evident că demonstrația 
de forță organizată de el a eșuat14, 
scrie corespondentul ziarului en
glez „Sunday Express14, referin
du-se la măsurile represive luate 
de autoritățile franchiste pentru a 
înăbuși greva.

Temîndu-se vădit să dea ochi 
cu minerii din Asturia, Franco 
și-a amînat călătoria de inspecție 

asasinilor din O.A.S.; s-a grăbi* 
dc data aceasta să intervină pentru 
a-i „liniști14 pe demonstranți. In 
cartier au fost aduse în grabă im
portante forțe de poliție și auto- 
blindate.

Ca și în Algeria, elementele ul- 
tracolonialiste ale O.A.S. au cău
tat să „aniverseze11 ziua de 13 mai 
în Franța prin noi acte teroriste 
îndreptate îndeosebi asupra pre
fecturilor de poliție și a unor per-’ 
sonalități democratice. După cum 
relatează agenția France Presse, în 
cursul nopții de 12 spre 13 mai 
au avut loc la Paris șase atentate 
cu bombe care au produs impor 
tante pagube materiale. Agenția 
France Presse relevă că cele șase 
explozii s-au succedat la fiecare 
10 minute.

Agenția France Presse mențio
nează de asemenea, că în cursul 
zilei de duminică teroriștii din 
O.A.S. au avariat numeroase ins
talații feroviare în orașele Nancy 
și Toul cu scopul de a sabota tra
ficul feroviar și de a produce 
panică în rîndurile locuitorilor.

Sc atfnccsc divergențele
T. 0hi suni alianței N. A.

Manifestarea în public a diver
gențelor americano-vest-germane a 
determinat guvernul S.U.A. să dea 
indicații ambasadorului american 
la Bonn, Dowling, să discute di
rect cu Adenauer problema diver
gențelor. Corespondentul agenției 
Associated Press relatează că „sur
sele vest-germane au declarat sîm- 
bătă că la Bonn s-a manifestat 
indispoziție fața de comunicatul 
"asei Albe care a anunțat că am- 
:sadorul american în Germania 

occidentală va discuta cu cancela
rul Adenauer despre divergențele 
existente în problema Berlinului11.

Associated Press relatează în 
continuare că divergențele ameri- 
cano-vest-germane în problema 
Berlinului „nu sînt decât ultima și 
cea mai spectaculoasă manifestare 
care a tulburat armonia de supra 
față dintre țările N.A.T.O. și a 
dezvăluit agitația disimulată pînă 
acum. Cearta ia legătură cu pro
blema Berlinului a dat naștere la 
știri că Adenauer ar căuta să sta
bilească relații mai strînse cu 
Franța cu scopul de a împiedica 
intrarea Angliei în Piața comună, 
care după cum se știe este susți-

ziarul englez ;,Rey- 
„Pentru prima oară 
civil, muncitorii in- 
sfidat pe Franco'4.

în Asturia pe care intenționa s-o 
facă sub pretextul că „se duce la 
pescuit11.

Deputatul laburist englez Ed
wards scrie în 
nolds News'1: 
de la războiul 
dustriali l-au
Subliniind că fermitatea minerilor 
spanioli nu a fost zdrobită în re
giunile carbonifere din Asturia 
nici cînd au fost trimiși 30.000 de 
soldați, Edwars scrie : „Este ab
solut clar că acesta este abia în
ceputul marelui val din lupta 
împotriva regimului Franco11.

----------- ft ft ft ft----------------------------------- —

Trupele americane ocupă poziții 
în apropierea frontierei laoțiene

NEW YORK 14 (Agerpres)
Agenția UPI anunță că pri 

mele unități ale flotei a 7-a 
americane au ocupat poziții 
în apropierea coastelor lao- 
țiene. Cîteva mii de soldați 
din cadrul infanteriei marine 
însoțesc unitățile navale și 
sînt gata să debarce în Laos. 
Ziarul „Washington Star" ci
tează surse informate care au 
afirmat că „președintele Ke
nnedy a hotărît că trebuie a 
părată cu toate mijloacele mi
litare, inclusiv folosirea tru
pelor americane, o linie de-a 
lungul fluviului Mekoing din 
Laos". Fluviul Mekong traver
sează Laosul de la nord spre 
sud și alcătuiește pe o întinsă 
porțiune frontiera dintre Laos 
$1 Tailanda.

Agențiile anunță iminența 
debarcării in Tailanda a u-

la amploare scandalul public prilejuit 
de fraudele milionarului american Estes

WASHINGTON 14 (Agerpres).
Pe zi ce trece ia amploare scan

dalul public prilejuit de descoperi
rea fraudelor săvîrșite de miliona
rul american Billie Sol Estes, prin 
mituirea unor oficialități guverna
mentale. Potrivit relatărilor a- 
genției U.P.I., Departamentul A- 
gticulturii al S.U.A. a anunțat că 
președintele Camerei de Comerț 
pentru agricultură a S.U.A., Cari 
Miller, a fost transferat într-un 
alt post după ce s-a dezvăluit că 
a aprobat acordarea unui împru
mut guvernamental milionarului din 
statul Texas, pentru care s-a per
ceput, în mod ilegal, o dobîndă 

nută cu insisten
ță de S.U.A.41.

In continuare a- 
genția arată că 

„există și alte pro
bleme grave în 
N.A.T.O.11. însușicadrul alianței 

ministrul de Externe al Franței 
a recunoscut în Comitetul pentru 
Afacerile Externe al Adunării Na
ționale că „este clar că există di
ferențe și divergențe11 între Fran
ța și S.U.A. In afară de refuzul 
S.U.A. de a împărtăși Franței in
formații în legătură cu arma ato
mică, agenția menționează dorința 
S.U.A. de a vedea forțele armate 
franceze integrate într-o măsură 
mai mare în N.A.T.O., de a-și 
stoca armele atomice în Franța, 
precum și divergențele între cele 
două țări în problema Berlinului 
occidental și a dezarmării și în 
legătură cu dorința Franței de a 
face parte dintr-un „directorat 
tripartit11 al N.A.T.O. „Divergen
țele, arată Associated Press, au 
devenit acum atît de adinei incit 
numai o întilnire intre de Gaulle 
și Kennedy ar putea să mai destin
dă atmosfera. Cu toate acestea nici 
una din părți nu a manifestat 
vreo dorință în acest sens. De 
Gaulle a declarat chiar fără încon
jur că nu poate părăsi Franța pen
tru a-1 întâlni pe Kennedy14.

I

Apelul adresat de Eugenie Cotton 
femeilor din lumea întreaga

BERLIN 14 (Agerpres)
In legătură cu Congresul 

mondial pentru dezarmare ge
nerală și pace care va avea 
loc la Moscova, Eugemie Cot
ton, președința Federației De
mocrate Internaționale a Fe
meilor, a adresat un apel fe
meilor din lumea întreagă.

In apel se arată că pe toate 
continentele se depun eforturi 
susținute pentru ca acest Co 
greș să devină un adevărat 
forum al tuturor forțelor iu

e
2.000 de oameni, 

agenției Associated 
Tailanda se află!

nor trupe americane cu un 
fectiv 'de 
Potrivit 
Press, în 
deja 2.000 de militari ameri
cani. Generalul Harkins, co
mandantul trupelor americane 
din Vietnamul de sud, a ple
cat de urgență la Bangkok 
pentru a discuta cu autorită
țile tailandeze noi măsuri mi
litare legate de situația ’din 
Laos. Agenția Associated Press 
relevă că se așteaptă ca Har
kins să discute la Bangkok 
coordonarea acțiunilor militare 
în Asia de sud-est a tuturor 
membrilor S.E.A.T.O.

La Bangkok s-a anunțat In 
mod 
mise noi trupe 
frontiera acestei 
sul.

oficial că au fost tri- 
tailandeze la 
țări cu Lao-

©

extrem de redusă. Carl Miller este 
a doua persoană ofidială de la 
Washington, după ministrul adjunct 
al Muncii, Jerry Hollemann, des
pre care s-a anunțat oficial că 
sînt implicate în „afacerea Estes11. 
După cum se știe, Hollemann a 
demisionat din postul lui după 
ce a recunoscut că a primit „da
ruri11 în bani din partea lui Estes.

Agenția U.P.I. anunță totoda
tă că președintele Senatului S.U.A., 
John L. Mc-Clellan, a cerut efec
tuarea unei ;,anchete pe scară lar
gă1' și a creat două comitete de 
anchetă pentru a cerceta „faptele 
ce au fost descoperite11, în legă
tură cu fraudele milionarului Es • 
tes. Intr-o declarație dată publi
cității la Washington, McClellan a 
arătat că cercetările de pînă acum 
pun în cauză funcționari superiori 
atît din Ministerul Muncii cît și 
din Ministerul Agriculturii. Potri
vit agenției, s-a dezvăluit, printre 
altele, că Estes și asociații lui 
au beneficiat, în mod fraudulos, 
de „Programul B;acero“ al Depar
tamentului Muncii, prin care mun
citorii agricoli mexicani erau aduși 

pentru a lucra la plan- 
bumbac și în alte va- 

agri culturii.

în S.U.A. 
tațiile de 
muri ale

ѳ=-

Pacific, iar ceală- 
subteran în statul

S.U.A. continuă efectuarea 
exploziilor nucleare

WASHINGTON 14 (Agerpres)
Comisia pentru energia a- 

tomică a comunicat că sîm- 
bătă Statele Unite au efec
tuat două explozii nucleare : 
una în atmosferă în regiunea 
Oceanului 
laltă — 
Nevada.

Aceasta 
nucleară 
32-a explozie subterană 
seria de experiențe cu arma 
nucleară efectuate în prezent 
de Statele Unite. 

este a 10-a explozie 
in atmosferă și a 

din

bitoare de pace, al tuturor or
ganizațiilor și personalităților 
care se pronunță pentru pre- 
întîmpinarea războiului.

In calitate de președintă a 
F.D.I.F., scrie Eugenie Cotton, 
adresez nu numai organizațiilor 
afiliate la Federația Demo
crată Internațională a Femei
lor, ci și tuturor femeilor ale 
căror inimi sînt pătrunse de 
dorința fierbinte de a apăra 
viața omenirii, 
prin toate forțele să 
buie la 
Congres 
țională.

chemarea ca t 
contri- 

succesul acestui mare 
de importanță excep-

Sărbătorirea
lui Maurice Thorez

C. Francez, deține 
Ince-

PARIS 14 (Agerpres)
Opinia publică 'din capitala 

Franței și îndeosebi din su
burbia pariziană Ivry a sărbă
torit 30 de ani de cînd Mau
rice Thorez, secretarul gene
ral al P.
mandatul de deputat, 
pînd din anul 1932 locuitorii 
acestei mari suburbii indus
triale pariziene l-au ales me
reu pe Maurice Thorez depu- • 
tat în Adunarea Națională a 
Franței.

Cu acest prilej a îuat cu- 
vîntul Maurice Thorez.
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In sprijinul mișcării 
studențești din Portugalia 
LISABONA 14 (Agerpres) 
Cercurile largi ale opiniei 

publice democratice din Por
tugalia iși continuă acțiunile 
în apărarea studenților împo
triva cărora au fost dezlăn
țuite represiuni brutali pentru 
a-i sili să renunțe Ia poziția' 
hotărîtă pe Care au luat-o ÎJfr 
apărarea revendicărilor lor 
juste.

La 13 mai 100 de arhltecțl 
din Lisabona au dat publici
tății o declarație în care pro
testează împotriva acțiunilor 
poliției salazariste. In spriji
nul mișcării studențești din 
sabona și din alte orașe 
Portugaliei s-au pronunțat 
cunoscuți scriitori, actori și 
tiști plastici portughezi.

Li- 
ale 
150 
ar-:
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La închiderea ediției

la
Atentat nereușit 
viața președintelui 

Sukarno
DJAKARTA 14 (Agerpres) 
in dimineața zilei de 14 mai 

a fost săvîrșit un atentat la 
viața președintelui sukarrio.

Intr-o declarație oficială' 
s-a comunicat că un membru 
al unei bande rebele înarmate 
a tras de cîteva ori în Sukar--» 
în timpul unei ceremonii cu 
prilejul sărbătorii musulmane.

Președ’ntele sțukarno a ră
mas nevătămat, iar crimina
lul a fost arestat. Au -â- 
nite 5 persoane care s° aflau 
în preajma președintelui : Zai- 
nul Arifin, președintele Parla
mentului colaborării, Idham 
Halid, vicepreședinte al Con
gresului consultativ popular • 
provizoriu, două persoane din 
garda personală a președinte
lui și un funcționar de la pa
latul președintelui.
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