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Lucrări edilitare Din comerț
Odată cu sosirea pri

măverii, au început și lu
crările edilitare în loca
litățile noastre. De cîteva 
zile, echipa de pavatori 
Compusă din Stoica Gh. 
Dumitru, Ilinca loan, Țîș- 
tea Andrei, Popa loan, 
Pantaleru loan, Tucan Du
mitru și Ionescu Gheor- 
ghe a început lucrările 
de pavare a străzii Va- 
sile Roaită din Petroșani 
pa porțiunea dintre hale 
și cartierul Gh. Dimitrov. 
Prin executarea acestei 
lucrări, se deschide o

bună de circulație 
vehicole 
piață — 
unic de 
Creangă,

Magazin cu activitate bună
pe por- 
blocuri, 

isșire pe 
descon-

astfel ar-

comer- 
funcțio- 
Vulcan

cale 
pentru 
țiunea 
cu sens 
str. I.
gestionîndu-se 
tera folosită în prezent.

Printre alte lucrări pu
se în plan se numără și 
terminarea pavării străzii 
Ilie Pintilie, asfaltarea 
străzilor din cartierul Li
vezeni (la noile blocuri 
А, В, C) în cartierele Bra- 
ia II Lupani, „Coșbuc" — 
Vulcan și la noile blocuri 
А, В, C, D și E din Pe- 
trila.

Mașina pe care o conduce tovarășul Mihai Con
stantin de la S.T.R.A. asigură transportul minerilor, 
de la Petroșani la Aninoasa. Priceperea cu care 
îngrijește mașina, atenția și preocuparea cu care 

t conduce, fac ca minerii să ajungă la timp la șut.

Printra unității a 
țului de stat ce 
nează în orașul
se numără și magazinu1 
alimentar nr. 45 din car
tierul „Kakașvar". Zilnic, 
acest magazin este vizi
tat de zeci și sute de 
cumpărători, fiecare fiind 
mulțumit de felul cum 
a fost servit și de varie
tatea mărfurilor ce se gă
sesc în permanență în 
magazin.

Grijii pentru aprovizio
narea continuă cu măr
furi a magazinului și a- 
tenției deosebite manifes-

Unitate

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER

O.A.D.L.F. nr. 
halele orașului 
este deservită 

colectiv harnic,

Unitatea 
2 de la 
Petroșani 
de un
compus din lucrătorii Ca- 
talinoiu loan. Dolofan 
Aurel, Cațalinoiu Ilie.

Ce ne place nouă, gos
podinelor, mai mult în a- 
ceastă unitate? In primul 
rînd faptul . că unitatea 
■- bine aprovizionată în
totdeauna, apoi, curățe
nia și ordinea ce dom
nesc aici. Și sîntem, de 

mulțumite de-"asemenea,

tate față de cumpărători, 
li se adaugă curățenia și 
ordinea ce domnesc aici, 
corectitudinea dovedită 
de vînzători atît în ce 
privește cîntăritul cît și 
în restituirea mărunțișu
lui. Pentru îndeplinirea cu 
cinste a acestor îndato
riri se evidențiază între
gul personal al magazi
nului și anume Ștefane 
Dumitru, responsabil, Mai
ler Ecaterina, casieră, 
Ciupagiu Olga și Codruț 
Maria, vînzătoare.

CSIKI ELENA
gospodină

model
atitudinea atentă și corec
tă cu care deservesc vîn- 
zătorii pe fiecare cumpă
rător, de grija lor pen
tru cîntărirea mărfii și 
înapoierea 
t u lui. .

Am dori
unitate a
existe aceeași preocupare 
pentru deservirea conș
tiincioasă a cetățenilor.

exactă a res-

ca în fiecare 
O.A.D.L.F. să

IULIANA MATYAS
ELISABETA LEONARDO

gospodine

Din abatajele Lupeniului
Minerii

Pe drumuri subterane
a-
de 
de
Și 

să-

Căile subterane pe unde cărbu
nele este scos la suprafață se 
seamănă întrucîtva cu arterele 
circulație ala orașelor. Zecile 
„străzi" subterane, suitoarele 
puțurile de extracție toate sînt

- pate spre a da cale liberă spre 
ziuă cărbunelui. Cele mai înde
părtate galerii ale minei Aninoa
sa sînt acelea ce pornesc dinspre 
puțul principal al minei spre sec
torul III Piscu. O bună parte a 
producției sectorului este extrasă 
din abatajele figuri. Aici, cărbu
nele pare strîns într-o uriașă men
ghină de piatră. Scăpat din încleș
tarea rocii, o pornește grăbit spre 
rol. Cînd sînt vagonete din bel
șug, popasul cărbunelui în bun- 
căre e de scurtă durată. Sarcina 
de a nu-i lăsa să „odihnească' 
prea mult aici îi revine sectorului 
de transpoit.

..Sub rolul stratului 18, strat în 
care lucrează brigada cunoscutu
lui miner Schneider Francisc, va- 
gonetele pline cu cărbune sînt ga
ta de drum. Manevrată cu price
pere de mecanicul Ispas loan, lo
comotiva electrică cu acumulatori 
L.A.M.-4 se opintește punînd în 
mișcare convoiul de vagonete. Tre- 
nulețul subteran aleargă grăbit 
spre puțul orb numărul 2. De aici 
se întoarce cu un alt convoi 
goale. întregul șut, motorul nu 
noașțe odihnă. Brigăzile de 
neri de pe stratele 15 și 18 
mereu goale. Fără ele oricît 
harnici ar fi, minerii trebuie 
stea pe cărbune. Intr-una din 
le, șutul era pe sfîrșite, dar 
abataj mai exista cărbune bere
chet.

— Să mai fac un transport că 
doar n-o fi foc — și-a spus me- 
сапіея1| Ispas și a pornit din nou

de 
cu- 
mi- 
cer
de 
să 
zi- 
în

spre galeriile periferice ale 
nei. Cînd a ajuns din nou la 
schimbul venise cam de 
șor. In schimb brigăzile de mineri 
n-au dus lipsă de 
le.

Mecanicul Ciucea 
aceeași muncă, dar 
tivă cu acumulatori 
drept că mărimea ei

de la Lupeni continuă să obțină noi suc- 
eese în întrecerea socialistă. In primele 12 zile ale 

lunii mai ei au adăugat la reali
zările anterioare încă 4047 tone de 
cărbune cocsificabil peste plan. 
Sporul de producție a fost obți
nut pe seama creșterii produc
tivității muncii la peste 1,150 tone 
de cărbune pe post. Și de astă da
tă cele mai mari realizări le-au 
dobîndit minerii sectorului III care

mi- 
puț, 

multi-

vagonete goa-

Filorean face 
Pe 
de
nu

D.

o locomo-
8 tone. E 
permite să

CRIȘAN

(Continuare în pag. 3-a)

au extras din abataje 
cărbune cocsificabil

1600 tone
în plus 
anului și

de
de
pî-plan. De la începutul

nă în prezent colectivul acestui 
livrat în total peste pre-sector a

vederile planului aproape 18 000

tone de cărbune de bună calitate.

In secția de reparat utilaje a I.P.I.P. Livezeni lucrează o mînă 
de tineri harnici și pricepuți în ale mfeseriei, în frunte cu comu
nistul Popescu Ioan. Recent la reparația capitală a unei macarale ei 
au cîștiigat un avans de cinci zile, printr-o bună organizare a munGii 
și străduință depusă și astfel macaraua a fost redată producției mai 
devreme de cum era prevăzut în planul de reparații capitale.

Iată-I în clișeu pe tovarășul Popescu Ioan, lucrînd împreună cu 
Carcalici Dumitru, din echipa sa, la terminarea reparației capitale 
a macaralei. __ _

Rezolvarea sesizărilor cetățenilor 
în atenția sfatului popular

de stat 
sarcini 

de im- 
în pri-

rezolvării

IOAN BARTOȘ 
secretar al Sfatului popular 

al orașului Lupeni

lui Comitetului o- 
rășenesc de par
tid din 15 aprilie 
1963 asupra modu
lui de rezolva
re a cererilor, scri

sorilor și sesizărilor oamenilor mun
cii, comitetul executiv a verificat 
și unitățile tutelate asupra modu
lui cum se ocupă de soluționa
rea cererilor oamenilor muncii. 
Cu acest prilej s-a constatat că 
unele unități ca, de pildă, Spitalul 
unificat și sectorul I.L.L. și-au îm
bunătățit preocuparea față de re
zolvarea reclamațiilor și "sesizări
lor. Dar nu același lucru se poate 
afirma

Organelor locale
ale puterii 
le revin 
deosebit 
portante 
vința
juste și la timp a scrisorilor și re
clamațiilor oamenilor muncii. Scri
sorile adresate sfaturilor populare 
de către oamenii muncii constituie 
un ajutor substanțial în munca a- 
cestora pentru gospodărirea 
burilor obștești.
- Sfatul popular al orașului 
peni a primit în ultimul timp 
meroase cereri și sesizări ale 
menilor muncii prin care aceștia 
fac propuneri în legătură cu buna 
gospodărire a unităților economice 
și social-culturale. In urma măsu
rilor luate pe baza acestor scri
sori au fost îndreptate multe defi
ciențe în gospodărirea orașului. 
Biroul de reciamații și sesizări al 
Sfatului popular al orașului Lu
peni urmărește și se ocupă îndea
proape de conținutul scrisorilor, 
de rezolvarea lor operativă. A- 
ceasta a făcut ca, în ultimul timp, 
tot mai mulți cetățeni șă se adre
seze comitetului executiv al sfa
tului popular pentru soluționarea 
diferitelor probleme de interes 
general și personal. Astfel, de la 
începutul anului și pînă în pre
zent s-au înregistrat peste 1100 

cereri ale oame
nilor muncii în 
vederea rezolvă- g 
rii diferitelor pro- g 
bleme care 
fost soluționate în g 
totalitatea lor.

Avînd la bază g 
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hotărîrea

tre-

Lu
tru- 
oa-

oarece
despre sectorul I.C.O., de- 
conducerea acestui sector 
străduiește să rezolve cu 

ridicate de 
S-a consta'- 
în cadrul

nu se 
competență problemele 
către oamenii muncii, 
tat, de asemenea, că
șantierului 7 construcții cererile și 
reclamațiile nu sînt rezolvate cu 
operativitate. Aici s-au găsit se
sizări cărora nu li s-a dat răspuns 
și o mare parte din cereri nere
zolvate. Pe acest șantier nu se a- 
cordă atenția cuvenită nici înre
gistrării cererilor, cu atît mai pu-

(Continuare în pag. 3-a)

au g
A fost constituită 

orchestra simfonică

Cu fiecare an ce trece, numărul blocurilor moderne ce se construiesc în orașul 
Vulcan, crește. Noile construcții, în linii și culori elegante fac să dispară casele mi
titele, insalubre, din cartierele de ieri ale orașului. -

IN CLIȘEU: Un aspect de pe strada principală a Vulcanului, oraș minier în con
tinuă înflorire.
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certe de muzică simfo- 8 
nică, de operă, operetă 8 
și populară. 8

Cu această ocazie, sub 8 
bagheta dirijorului Vasi- 8 
le Lucaciu, alături de 8 
soliștii vocali din Petro- 8 

. șani: tenorul Nicolae 8 
Scărlătoiu și baritonul 8 
Viorel Moțoc, iși va da 8 
concursul soprana Teo- °

înființată în toamna a- 
nului trecut, orchestra 
semisimfonică din Petro
șani s-a bucurat încă de 
la început de apreciere. 
Spectacolele pe care le-a 
prezentat au fost încunu
nate de succes. Presti
giul formației a crescut 
și ei. Recent, întrunind 
toate condițiile necesare,
orchestra semisimfonică dora Lucaciu, artistă e- 
din Petroșani s-a trans
format în orchestră sim
fonică — prilej de bu
curie atît pentru mem
brii săi, cît și pentru iu
bitorii muzicii din Valea 
Jiului. Acum orchestra 
simfonică numără peste 
40 de membri. Ea se bi - 
cură de aprecierea orga 
nelor locale de partid și 
de stat, precum și de 
cea a publicului petro- 
șănean. Conducerea clu
bului muncitoresc din lo
calitate va sărbători a-

merită, solistă a Teatiu- 
lui .de Operă și Balet ~ 
din București. Programul ? 
concertelor va cuprinde g 
lucrări de Verdi, Rossini, g 
Ciprian Porumbescu, Bi- g 
zet, Di Capua și alții. g 

Muncind cu aceeași g 
perseverentă în scopul g 
ridicării continue a nive- g 
lului de interpretare, ti- g 
nara orchestră simfonică g 
din Petroșani se va bu- g 
cura și pe mai departe g 
de simpatia publicului g 
din Valea Jiului. Ii do- 

cest eveniment, de cons- Dm mult succse. 
tituire a orchestrei sim
fonice, în zilele de, 18, 
19, și 20 mai prin pre
zentarea mai multor co:i-

8
8
8
8

PETRU MARCU 
inspector cultural —

Statul popular al orașu- 8 
tui Petroșani

O



1 STEA'GUti fiOȘU
L-. ■

JOC FRUMOS, VICTORIE MERITATA
Iubitorii de fotbal din Petro

șani au văzut duminică un meci da 
Bună factură tehnică. Jucătorii 
Jiului au creat multe faze specta
culoase, combinații terminate 
șuturi Ia poartă, Așa se face 
la sfîrșltul celor 90 da minute 
joc miile de spectatori prezenți
stadion au plecat cu mulțumirea 
că au asistat la o adevărată parti
dă de fotbal.

In acest meci Jiul a avut o apă- 
rare fermă îh care Csutak, Cazan

cu 
că 
de 
Pe

și Frank au jucat aptoapa fără 
greșeală. Gram a apărat șuturi pe
riculoase, trase prin surprindere de 
către Înaintașii echipei Steaua Dej. 
Mijlocașii, și tu deosebi Mother, au 
fost activi, contributed la acțiunile 
ofensive ale echipei, iar Înaintașii 
la bună dispoziție de joc, au con
lucrat cu inspirație, croind nume
roase ocazii de gol. După felul in 
сага a decurs partida, victoria e- 
chipei Jiul Petrila este pe deplin 
meritată. La această a contribuit 

întreaga echipă și 
In special Perones- 
cu și Casandra, 
realizatorii celor 
patru goluri, Csu
tak care din toate 
formulele utilizate 
pină acum de an
trenorii! G. Hutois 
s-a dovedit a fi 
cel mai nimerit în 
postul de stoper. 
Cazan și de data 
aceasta a fost de 
netrecut. Nici pe 
partea lui Frank, 
înaintașii echipei 
din Dej n-au reu
șit să străpungă 
pentru 
Șardi 
activ
dăți, a luptat 
pentru balon, 
la Jiul se 
poate remarca
linie, Martinovici 
și tînărul Marton, 
un jucător cu 
perspectivă care 
In meciul de du
minică a dovedit 
o concepție clară 
de joc, iar sutu
rile lui au fost 
trimise de ftoCOre 
dată du adresă 
precisă.

a înscrie, 
a fost 

ca da
mai 
alte 

mult
De 

mai 
Me-

Asupra fazei din clișeu s-au purtat multe discuții.
•— E gol — susțineau jucătorii de la Jiul.
— Nu e — protestau cei de la Dej
Fotografia vine în ajutorul celor de la Dej. Se 

spune însă că mingea și-a câni Schimbat locul fiind 
scOăsă din poartă Cu abilitate de portar. Deși ar
bitrul n-a acordat golul, totuși scorul a fost destul 
de mare.

In ce-i privește pe militarii din 
Dsj, aceștia au arătat o bună pre
gătire tehnică și fizică. Comparti
mentul lor „forte" au fost linia do 
apărare și linia de mijlocași în 
care s-au remarcat Popescu și Dum
bravă, mijlocașii Sandi și Toia. îna
intarea a fost slabă.

Chiar In primele minute de joc. 
fotbaliștii de la Jiul inițiază o ac
țiune frumoasă, pătrund in careul 
advers, dar Oltaanu ratează. Jiul 
domină insistent și in minutele 6, 
10, 14 portarul militar Petre apără 
cu greu șuturile trase 
de la Jiul,

Spre sfirșitul primei 
minarea Jiului devine 
dentă. Oaspeții recurg 
lovesc pe Martinovici 

Să părăsească 
40 se comite un fault asu- 
Șardi. Lovitura de pedeap- 
executată tot de Șardi care 

portarul militar respinge 
iar Peronescu atent reia frumos 
plasă : 1—0 pentru Jiul, rezultat 
care se încheie prima repriză.

La reluare, oaspeții au cîteva 
tacuri periculoase care sînt 
ratate de către Gorgan, Joja, Flo- 
tea și Avramescu sau în ultimă 
instanță, apărate de Gram. Un con
traatac periculos al echipei Jiul face 
ca scorul să fie ridicat la 2—0, au
torul golului fiind tot Peronescu, 
localnicii obțin cîteva lovituri da 
colț rămase însă fără rezultat. In 
minutul 65 Șardi 11 deschide pe Ca- 
sandra, acesta trece printre doi a- 
părători adverși și dintr-un unghi 
dificil ridică scorul la 3—0. După 
alte trei minute de joc, Melinte 
execută o lovitură de colț care 
este fructificată de Casandfa. Sco
rul devine 4—0, Jiul domină cu 
autoritate pină și Cazan și 
din linia de apărare reușesc 
teze la poartă.

A arbitrat corset Mălița 
din Ploiești.

Spartachiada de
De la data deschiderii 

Л Spartachiadei de vară a 
tulul s-a scurs aproape o lună de 
zile, interval 
sportive din 
venea sarcina 
ceri sportive 
accentul pe ramurile sportive pre
văzute te regulamentul de desfășu
rare.

Așa cum stau lucrurile in pre
zent, nu ne putem declara mul
țumiți, deoarece doar cîteva aso
ciații sportive au întreprins unele 
acțtuni. Printre acestea sînt Mi
nerul Vulcan, Minerul Lupeni, U- 
tilajul Petroșani, Parfngul Lonea, 
Știința Petroșani și Prepârația Pe
trila. Oare cînd au de glnd $1 ce
lelalte Asociații sportive să treacă

vară a tineretului

de înaintașii

ofictale 
tinere-

în cere asociațiilor 
Valea Ііиіш le ta- 
să organizezi îhtte- 
punînd, bineînțeles,

la antrenarea tineretului în aceas
tă tradițională competiție de ma
să?

Un alt aspect negativ îl manifes
tă și consiliile asociațiilor sportive 
din școlile medii și profesionale 
care nici ele n-au făcut aproape 
nimic în această direcție. Deoarece 
nu paste mult timp elevii vor pleca 
in vacanță, recomandăm consilii
lor asociațiilor sportive și mai aleș 
tovarășilor profesori de educație 
fizică ca această perioadă să fie 
folosită din plin în organizarea de 
întreceri de atletism, volei, hand
bal, turism, tit etc., în așa fel ca 
nici un elev să nu rămînă în afa
ra acestor întreceri.

8. BALOI
tehnician C.S.O. Petroșani

-----.^-0^.......

HANDBAL IN 7

CAMPIONATUL

biigăt 
minutul 
pra lui 
să este 
șutează,

reprize, do- 
și mai evi- 

la durități, îl 
care este o- 
teranul. In

în
CU

a- 
însă

Ftank 
să șu-

Petru

Z. ȘUȘTAC

REGIONAL

de junioare la handbal în 7. 
întreceri au participai echipe- 
с. S. Banatul Timișoara, Ști- 
Cluj, Voința Odorhei și S.S.E.

și-au disputat 
titlul de cam- 
a fost de un 
ambele echipe

Timp de trei zile S-au desfășu
rat în localitate jocurile din ca
drul finalei campionatului republi
can 
La 
le : 
ința
Ploiești. De la început, s-au impus 
echipele C. S. Banatul și Știința 
Cluj, cate de altfel 
duminică dimineața 
pioană. Acest meci 
ridicat nivel tehnic,
fiind mult aplaudate de spectatori, 
A învins, pe merit, echipa C. S. 
Banatul Timișoara, care a deve
nit astfel campioană republicană 
de junioare. par iată rezultatele 
înregistrate :

Ziua I-a ■. Știința Cluj — Voința

Odorhei 10-7, (6-3); C.S. Banatul- 
S.S.E. Ploiești 7-0 (3-0); ZIUA ă II-ă : 
C.S. Banatul — Voința Odorhei 
17—5 (7—1); Știința Cluj — S.S.E. 
Ploiești 8—2 (5—1); ZIUA A III-a: 
Voința Odorhei — S.S.E. Ploiești 
11—4 (6—2); C.S. Banatul — Ști
ința Cluj 14—7 (7—5).

De-a lungul jocurilor s-au re
marcat o serie de jucătoare, care 
au dovedit frumoase calități teh
nice, ca Ciosescu, Egri, Kiss (Bana
tul), Floroianu, Olatu (Ștlinta), 
Palffy, Teglas (Voința), Bunea (cel 
mai bun portar al turneului) și 
Bărbulescu (S.S.E. Ploiești),

lată și clasamentul final: 1. C.S. 
Banatul 6 puncte,- 2. Știința Cluj 
4 puncte; 3. Voința Odorhei 2 
puncte; 4. S.S.E. Ploiești 0 puncte.

Campionatul republican

ш. мшииі — m
Meciul nu s-a ridicat la nivelul 

unui joc de categoria A, fiind pre
sărat cu multe durități. După un 
început bun (3—0 în minutul 12) 
localnicele slăbesc ritmul și per
mit bucureștenceior să egaleze: 
3—3. De aici, scorul se menține 
strîns, în final învingînd S.S.E. 
Petroșani cu scorul de 9—7. De re
marcat că localnicele au ratat trei

lovituri de la 7 m. prin
Kellner și Nemeș. «

Au
(3) și
gherth
pentru

A arbitrat corect Luchici loan 
(Timișoara).

Eisler

înscris: Eisler (5),
Nemeș pentru S.S.E.
(S), Rutscher șl Drăgtilefcu 
Vestitorul.

Kellner 
și On-

N. TAUTU 
corespondent
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1, Victoria Călan 22 14 6 2 40:14 34
2. Minerul Deva 22 14 2 6 92:27 30
3. Siderurgistul Hunedoara 23 12 5 6 32:21 29
4. Minerul Vulcan 23 14 0 9 48:32 28
3. Aurul Brad 23 11 3 9 50:27 25
6. Minerul Aninoasa 23 9 6 8 33:31 24
7. Parlngul Lonea 23 9 5 8 38:36 23
8. C.F.R. Simeria 23 10 1 12 42:41 21
9. Sebeșul Sebeș 23 9 3 11 37:39 21

10. Jiul II Petrila 13 8 s 10 27:35 21
11. Dacia Alba lulia 23 9 3 11 26:49 21
12. Constructorul Hunedoara 22 7 в 9 28:40 20
13. Minerul Ghelar 22 7 4 11 34:38 18
14. Dacia Orăștie 23 7 3 12 31:44 17
15. C.F.R. Teiuș 23 6 4 13 32t44 16
16. Retezatul Hațeg 23 5 6 12 28:56 iă

tI 
t
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I i 
i1a
♦*
I
I

Minerul Vulcan — 
Retezatul Hafeg 2-0 (2-0)

Intilnirșa de fotbal dintre Mine
rul Vulcan și Retezatul Hațeg a 
avut două părți distincte, in prima 
repriză, ambele echipe au practi
cat un joc deschis cu multe faze 
de poartă. Cei cate înscriu sîtit 
gazdele. In minutul 20, ele bene
ficiază de o lovitură liberă. Dumi
trescu trage la Colț, marclnd un gol 
imparabil. Scorul reprizei și al par
tidei aste pecetluit în minutul 44. 
Primind o pasă de la M elint a, Pali 
ridică scorul

Repriza a
la 2—0.
П-a n-a avut istoric

Duminică, tinăra Eisler Clara, ce poartă pe tricou nr. 10, s-a do
vedit una dintre cele mai bune realizatoare ale echipei S.S.E. lat-o 
Intr-ua buchet de jucătoare disputînd balonul.

In clasament n-au fost trecute 
întîlnirile Minerul Ghelar — Mi
nerul Deva și Victoria Călan — 
Constructorul Hunedoara. La pri
mul meci nu s-a prezentat echipa 

' din Ghelar, iar in al doilea Con-

Jiiil li îrtvingăfâr
După ce a învins fără drept de 

apel redutabila echipă din Deva, 
duminică, Jiul 11 Petrila a obținut 
în Compania Daciei OrSștie o nouă 
victorie. In primele minute de joc, 
inițiativa aparține oaspeților. Ei sîtit 
pe punctul de a înscrie, dar nu 
izbutesc. Apoi jocul se echilibrează, 
fazele alternînd de la o poartă la 
alta. Atacanții nu reușesc să fruc
tifice ocaziile avute. Primul gol 
„Cade" în minutul 20. Gazdele be
neficiază de o lovitură liberă de 
la 30 de metri. Execută Deleanu, 
Dinache reia, prelungește la Sotlr 
și acesta înscriA

a părăsit terenul în mi-structorul
nutul 59 la scorul de 2—0 pentru 
Călan. Rezultatele se vor comunica 
după hotărirea Comisiei regionale 
de fotbal.

pe ieren propriu
La reluate, gazdele pretau ini

țiativa și în minutul 60, după o in
cursiune frumoasă p* extremă, 
Brașoveanu centrează precis șl So- 
tir înscrie cu capul. Mulțumite de 
rezultat, gazdele au mai insistă ast
fel că întîtairea ia sfîrșit cu sco
rul de 2—0 în favoarea petrileui- 
lor. De la oaspeți s-a remarcat 
portarul Stoica și apărarea imedia
ta, ier de la 
tir, Botundel 
arbitrat bine 
doar a.* - c

gazde Slrbulescu, Bo
și ConstaatitHtaCu. A 
ștefan»» dta Hune-

SANDU OPKBA
corespondau

BOX: o gală reușită și un echitabil rezultat de egalitate

Мйіегм/ Lupeni — 
G«< Мвйю Medio/

euporteri ai echipei lo
cum se vede, antreno- 
pustad accent pe ln- 
catre elevii s«i a teh-

In după-amiaza zilei de 12 mai, 
a avut ioc, in sala sporturilor din 
Lupeni, o intilnire amicală de boz 
ta captul căreia s-au lniltait spor
tivii din localitate eu cei din Me
diaș.

Meciurile viu disputate, de un 
buh nivel tehnic, au satisfăcut pe 
taflăcărații 
oaie. După 
rul Barbu, 
sușireo de
meu in boz, a pornit pe un drum 
bun. Spunlnd aceasta ne referim 
ie evoluțiile in ring a lui Merita, 
Bretoienu, Oiegar și tai special a 
lui Moraru loan, care a lost o sur
priză plăcută pentru iubitorii aces
tui sport. Soorui egal eu care s-a 
încheiat gela răsplătește în mod 
just eforturile ambelor echipe.

Din meciurile disputate remar
cam îtitălnirile dintre Marița Petru

(Lupeni) un ttnăr curajos, cate deși 
suporttnd un шаге handicap de 
greutate a rezistat onorabil lui Jiga 
Mihai (Mediaș) obțiaind meci nul.

In limitele categoriei 
Brezoianu Dumitru atacă 
de la Început, punctează 
directe de stlnga-dreapta 
cele trei reprize obține
tată victorie ta puncte în dauna 
lui Caalm Niculae (Mediaș).

0 luptă aprigă are loc latre 
„cocoșii0 Oiegar tarif (Lupeni) și 
Ștefanovici Marin (Mediaș). Juriul 
decide egalitate.

La categoria „pană." se Înfruntă

musca, 
viguros 
clar cu 
și după 
o meri-

Stamate Stanciu (Lupeni) și Ber- 
talan Ludovic (Mediaș). De la pri
mul sunet de gong, lupeneanul 
pornește decis la atac. Adversa
rul în derută lovește cu capul și-i 
deschide arcada fapt pentru care 
este descalificat.

Cel mai interesant meci, cu faze 
de o rară frumusețe, îl furnizează 
semimijlocii Moraru loan (Lupeni) 
$i Popa Gheorghe (Mediaș). Acești 
boxeri, dotați cu avansate 
tințe tehnice și luptînd cu 
pentru victorie, dar în 
unei perfecte ăportiyități,
cîntat asistența prin „scrima pu- 
giiistică" demonstrată. Ovațiile 
spectatorilor adresate la sfirșitul 
luptei celor doi sportivi, sublinia 
decizia de egalitate pronunțată de 
jur iii.

cu naș- 
ardoare 
limitele 
au. în-

C. VIRLAN 
corespondent
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Vizita la Moscova 
a unei delegații 

a M.A.N. a R.P.R.
MOSCOVA 13 — Corespondentul 

'Agerpres transmite :
I Luni a sosit la Moscova dele
gația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Populare Romîne, care, 
la invitația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. va face o vizită în Uniu
nea Sovietică. Delegația este con
dusă de acad. Athanase Joja, mem
bru al C.C. al P.M.R., membru al 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne.

— — © = — 

Formarea 
noului guvern irakian 
BAGDAD 13 (Agerpres).
^astul de radio Bagdad anunță 

că în noaptea de 12 spre 13 mai 
a fost format noul guvern irakian. 
Șeful guvernului este Ahmed Has
san el Bakr, vicepreședinte — Aii 
Saleh el Saadi, ministrul apărării 
— generalul Saleh Mahdi Amsh, 
ministrul de externe — Talib Hus- 
sein Shabib, iar ministrul de interne, 
Hazam Jawad.

După cum apreciază agenția Re
uter, referindu-se la caracterul a- 
cestai guvern, „prea puține schim
bări au avut loc, menținîndu-se 
încă preponderența elementelor 
partidului Bass".

Colocviul internațional cu privire 
Ha reglementarea problemei germane

BRUXELLES 13 (Agerpres).
Duminică s-a încheiat în Palatul 

Congreselor din Bruxelles colocviul 
internațional cu privire la regle
mentarea problemei germane pe 
calea tratativelor, ale cărui lucrări 
au durat trei zile.

La colocviu reprezentanți ai opi
niei publice și oameni politici de 
seamă din Belgia, Franța, Anglia, 
Italia. Polonia, Cehoslovacia, Nor
vegia, U.R.S.S., Olanda, Grecia, 
Ungaria și S.U.A. au discutat pro
blemele actuale ale contempora
neității. Din partea R.P. Romîne, 
la colocviu au participat Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al Insti
tutului romîn pentru Relațiile Cul
turale cu Străinătatea, și Sanda 
Rangheț, secretar al Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii din 
R.P. Romînă.

Participanții la colocviu au adop
tat rezoluții în care cer transfor
marea Berlinului occidental într-un 
oraș liber, demilitarizat, reducerea

------------ ©------------

Campania electorală din Kenya
NAIROBI 13 (Agerpres).
Corespondenții agențiilor de 

presă anunță că la 12 mai, cu pri
lejul unor mitinguri organizate în 
cadrul campaniei electorale, în 
mai multe localități din Kenya, si
tuate în apropierea capitalei, au 
avut Ioc puternice incidente între 
membri ai partidelor africane U- 
niunea națională africană și Uniu
nea democrată africană din Kenya.

După cum se știe, partidul U- 
niunea națională africană, condus 
de liderul Jomo Kenyatta, se pro
nunță pentru o imediată și totală 
independență a Kenyei spre deose
bire de partidul Uniunea Democrată

------------©------------

Demisia guvernului argentinian
BUENOS AIRES 13 (Agerpres).
Agenția Associated Press anunță 

eă la 12 mai, .întregul cabinet ar
gentinian și-a dat demisia. Agenția 
menționează că această demisie 
„aruncă Argentina în cea de-a 
noua mare criză de cînd președin
tele Jose Maria Guido a preluat 
puterea acum un an".

După cum s-a mai anunțat, ac
tuala criză a intervenit în urma 
unei declarații dată publicității 
de către ministrul afacerilor interne, 
generalul Enrique Rauch, care 

aducea acuzații unor membri civili 
ai guvernului și cerea demisia a-

Rezoluția conducerii P. €. italian
ROMA 13 (Agerpres).
Succesul obținut de P.C. Italian 

în alegerile parlamentare confirmă 
justețea liniei sale politice se 
spune în rezoluția conducerii P.C. 
Italian publicată la 12 mai în ziarul 
„Unita". Rezoluția a fost adoptată 
de conducerea P.C. Italian în șe
dințele din 9 și 10 mai.

lupta pe care au dus-o comuniș 
tii în cursul campaniei electorale 
corespunde întrutotul aspirațiilor 
maselor populare. Concomitent cu 
succesul obținut de partidul co
munist, se arată în rezoluție, în 
rîndurile partidului democrat creș
tin de guvernămînt se observă 

șovăieli.
La succesul partidului comunist 

a contribuit îndeosebi lupta sa 
pentru unitatea mișcării munci
torești care corespunde năzuințe- 
loi oamenilor muncii italieni. S-au 
creat asemenea condiții care nece
sită „participarea la conducerea

------------ ©------------

(rearea unui „пип haitian io exil
WASHIGTON 13 (Agerpres).
După cum anunță agențiile de 

presă, la 13 mai, comisia Organi
zației Statelor Americane care an
chetează situația creată între Re

efectivului trupelor de garnizoană 
americane, engleze și franceze în 

* Berlinul occidental, urmînd ca ele 
să fie înlocuite ulterior cu forțe 
armate ale țărilor desemnate de 
Organizația Națiunilor Unite, recu
noașterea frontierei Oder—Neisse 
drept condiție necesară pentru asi
gurarea unei păci trainice în Eu
ropa și în întreaga lume.

Participanții la colocviu s-au pro
nunțat în favoarea creării în Eu
ropa centrală a unei zone de- 
nuclearizate, din care să facă par
te eele două jState germane, Polo
nia și Cehoslovacia, și au subli
niat necesitatea încheierii unui 
pact de neagresiune între țările 
N.A.T.O. și Tratatului de la Var
șovia.

Pornind de la faptul existenței 
reale a două state germane, coloc
viul consideră necesar să se în
cheie de urgență Tratatul de pace 
german, care să fie semnat de am
bele state germane.

africană care, deși cere acordarea 
independenței este dispus Ca în 
schimb, să facă unele concesii co
lonialiștilor englezi.

Incidentele din 12 mai, scrie 
agenția Reuter, au izbucnit în urma 
luptei ce se duce între membrii 
acestor două partide, în cadrul 

actualei campanii electorale pentru 
a obține victoria în alegeri.

Corespondentul agenției Reuter 
relatează că ele au încetat numai 
după ce forțele polițienești au in
tervenit cu gaze lacrimogene și 
bastoane împotriva participanților 
la mitinguri. 15 persoane au fost 
arestate, iar 14 grav rănite.

cestora. Acest fapt a produs un 
grav conflict în rîndul miniștrilor 
care a dus pînă la urmă la de
misia tuturor miniștrilor.

Potrivit agenției, purtătorul de 
cuvînt al guvernului, anunțînd de
misiile „nu a dat nici un fel de 
indicații în legătură cu acceptarea 
de către Guido a acestor demisii, 
niei în legătură cu acțiunea pe 
care acesta o va întreprinde".

Agenția United Press Interna
țional menționează că noua criză 
argentlniană a survenit „în urma 
acuzațiilor eu privire la corupția 
care domnește în guvernul. lui 
Guido". 

țării a forțelor puternice care merg 
acum alături de partidul comunist".

In continuarea rezoluției se arată 
că comuniștii sînt împotriva înar
mării atomice a țării, pentru pro
movarea de către Italia a unei po
litici de dezarmare și de destindere 
a încordării internaționale. Co
muniștii cer crearea unor noi re
giuni autonome, efectuarea reformei 
agrare, traducerea în viață a pla
nului de dezvoltare democratică 
a economiei italiene, refacerea 
imediai£ a comisiilor parlamentare 
pentru anchetarea activității mo
nopolurilor.

Conducerea P.C. Italian propune 
să se organizeze în țară o amplă 
discuție în legătură cu aceste pro
bleme și „cheamă la colaborarea 
tuturor forțelor politice și sociale 
interesate în înfăptuirea acestui 
program". P. C. Italian cheamă 

pe oamenii muncii la lupta pentru 
înfăptuirea acestor sarcini.

publica Dominicană și Republica 
Haiti urmează să sosească, pentru 
a doua oară, în Haiti, „în vederea 
continuării cercetărilor".

In ajunul plecării comisiei în 
Haiti, Gonzales Facio, președintele 
O.S.A., a declarat că „O.S.A. nu 
are posibilități să forțeze respec
tarea drepturilor umane" și că „a- 
ceastă problemă aparținînd proble
melor interne ale statului Haiti, 
nu poate cădea în jurisdicția 
O.S.A.". Facio a adăugat că, to
tuși, este „îngrijorat de haosul și 
lipsa de libertate din Haiti".

Pe de altă parte, agențiile de 
presă anunță crearea unui „guvern 
haitian în exil" la San Juan (Por
to Rico). Potrivit agenției France 
Presse, proclamația în legătură cu 
crearea acestui guvern este sem
nată de 1-6 persoane, țlintre care 
8 se află în Haiti. Semnatarii pro
clamației cer recunoașterea aces
tui guvern de către guverne
le din America Latină și de 
către guvernul Statelor Unite 
și subliniază că mandatul preșe
dintelui statului Haiti, Duvalier, 
expirînd la 15 mai, menținerea la 
putere a acestuia după data de 15 
mai ar viola constituția haitiană.

Agenția Reuter menționează în 
legătură cu crearea noului gu
vern că acest „guvern provizoriu 
este un guvern anticomunist". Așa 
ss explică apariția lui la Porto 
Rico sub oblăduirea Statelor Uni
te.

LONDRA. — Membri ai orga
nizației „Mișcarea unionistă" con
dusă de căpetenia iasciștilor englezi 
O. Mosley au încercat duminică 
să manifesteze pe străzile Lon
drei și să organizeze o așa-numi
tă „paradă de mai".

Fasciștii au primit însă riposta 
cuvenită din partea antifasciști
lor. Indignarea locuitorilor capi
talei engleze a iot atît de mare in
cit poliția a fost nevoită să in
tervină împotriva maniiestanților 
fasciști care au fost împrăștiați.

LONDRA. — Un raport întocmit 
de Fundația pentru cercetări so
ciale și economice din Anglia a- 
rata că în anul 1962 alcoolismul 
a atir.s în Marea Britanie un ade
vărat record. In acest an s-a în
registrat numărul cel mai mare 
de condamnări penale pentru de
licte de alcoolism și pentru con
ducerea de autovehicule în stare 
de ebrietate din ultimii 42 de ani. 
Numărul acestor condamnări — a 
depășit 92 000 în 1962, crescînd 
cu aproape 10 000 de cazuri într-un 
singur an, ceea ce reprezintă de 
două ori mai mult decît creșterea 
acestor delicte în anii precedenți.

Popoarele din Occident 
naziresc spre pace

PARIS 13 (Agerpres).
In articolul publicat la 10 mai 

de săptămînalul „Tribune des Na
tions", profesorul Bernard Lavergne 
constată că în Occident năzuința 
de pace a popoarelor este diametral 
opusă politicii de înarmare dusă 
de guvernele lor.

In articol se arată printre altele : 
„în epoca noastră una din trăsă
turile caracteristice ale Occidentu 
lui este contrastul între năzuința 
spie pace a popoarelor și politica

------------©------------

„Partidul conservator și-a pierdut 
în mod catastrofal prestigiul" 

Alegerile municipale din Anglia
LONDRA 13 (Agerpres).
La Londra au fost date publici

tății rezultatele alegerilor pentru 
consiliile municipale și rurale care 
au avut loc în tot cursul săptăroî- 
nii trecute pentru preschimbarea 
mandatelor în aproximativ o trei
me din aceste organe din Anglia, 
Scoția și Țara Galilor. Pretutindeni, 
rezultatele au indicat o înfrîngere 
serioasă pentru partidul guverna
mental conservator, care — după 
aprecierile observatorilor britanici 
— „și-a pierdut în mod catastrofal 
prestigiul" în fața corpului electo
ral. Potrivit cifrelor oficiale, par
tidul laburist a cîștigat 878 de man
date, față de numărul deținut ia 
precedentele alegeri municipala și 
locale. Pierzînd 802 mandate, par
tidul conservator a pierdut, tot
odată, și majoritatea în consiliile 
municipale din principalele oraș г 
ale Angliei și Walesului, precum și 
din unele suburbii ale Londrei,

ERUPȚIA VULCANULUI 
CONCEPTION

MANAGUA 13 (Agerpres).
Vulcanul Conception, din Nica

ragua, care a început să erupă la 
10 mai, a provocat la 12 mai dau
ne considerabile. O imensă supra
față de culturi a fost acoperită 
de lavă și de cenușă incandes
centă, care au provocat moartea a 
numeroase cirezi de vite. Toți lo
cțiitorii regiunilor amenințate au 
părăsit locuințele. Erupția este în
soțită de mișcări seismice de in
tensitate variabilă, care se succed 
din jumătate în jumătate de oră. 
Numeroase case s-au prăbușit și 
se semnalează un număr destul de 
mare de răniți.

CAIRO. — După cum anunță a- 
genția M.E.N., la 12 mai un avion 
de pasageri aparținînd societății de 
aviație a R.A.U., care a plecat de 
la Cairo la Alexandria, s-a prăbușit 
in delta Nilului. La bordul avio
nului se aflau 25 de pasageri și 
patru membri ai echipajului.

PARIS, — La chemarea mai mul
tor organizații de masă din Franța 
cars acționează împotriva înarmă
rii nucleare, la 12 mai a avut loc 
o demonstrație de protest împo
triva planurilor guvernului de 
creare a unei „forțe atomice na
ționale" franceze.

LONDRA. — Comentînd declara
ția președintelui S.U.A., Kennedy, 
la conferința de presă, în care el 
și-a exprimat îndoiala cu privire 
la posibilitatea de a se realiza un 
acord pentru interzicerea expe
riențelor nucleare, influentul ziar 
englez „Observer" cere să se 
ia măsuri imediate pentru a nu se 
permite această „tragedie".

BOGOTA. — In cursul ultimelor 
ore, ploi torențiale au provocat 
inundații în diferite regiuni ale 

de înarmare dusă de guverne. Ber
nard Lavergne arată mai departe 
că primejdioasa și costisitoarea 
cursă a înarmărilor continuă pentru 
că. „capitaliștii americani obțin 
profituri uriașe în urma producerii 
acestui armament". In încheiere 
el arată că „în urma politicii mi
litariste a lui Adenauer, armata 
vest-germană este la ora actuală 
cea mai puternică armată din E- 
uropa Occidentală", ceeace repre
zintă un grav pericol pentru pace.

considerate „sfere de dominație 
conservatoare". In aceste alegeri, 
partidul liberal a cîștigat 168 man
date.

„Macmillan și miniștri săi nu 
se mai bucură de încrederea opi
niei publice", subliniază „Sunday 
Citizen" — din pricina „prea nu
meroaselor eșecuri suferite atît în 
țară cît și în străinătate". „Dacă 
alegerile parlamentare ar avea loc 
mîine, constată la rîndul său săp
tămînalul „Sunday Telegraph", la
buriștii ar dispune în Camera Co
munelor de o majoritate de apro
ximativ 1C0 de mandate.

După anunțarea rezultatelor ale
gerilor locale, liderul partidului 
laburist, Harold Wilson, a dat, pu
blicității o declarație în care cere 
guvernului conservator să demisio
neze și sa organizeze neîntîrziat 
alegeri parlamentare, fără a mai 
aștepta toamna anului 1964 cînd 
expiră mandatul actualului parla
ment.

Franța; Sporește deficitul 
balanței comerciale

PARIS 13 (Agerpres).
Datele oficiale publicate recent 

la Paris indică o creștere simțitoa
re a deficitului balanței comercia
le a Franței în primul trimestru 
al anului curent. După cum reiese 
din rapoartele publicate de Minis
terul de Finanțe francez, în primele 
trei luni ale anului 1963 deficitul 
balanței comerciale a țării se ri
dică la 782 milioane de franci, ceea 
ce înseamnă o creștere cu aproape 
500 milioane franci față de pri
mul trimestru al anului 1962.

Columbiei. Potrivit agenției France 
PreSse, șapte persoane au murit, 
trei au fost declarate dispărute și 
mii de persoane au rămas fără a- 
dăposturi. Daunele pricinuite de 
inundații se ridică la 3 milioane 
dolari.

LONDRA. — „Comitetul celor 
100", una din principalele organi
zații britanice de luptă împotriva 
înarmării nucleare, a dat publici
tății o declarație în cate își rea
firmă hotărirea de a continua de
monstrațiile în fața bazelor de 
bombardiete britanice prevăzute cu 
arma nucleară.

PARIS. — Guvernul francez a 
anunțat zilele trecute în cadrul u- 
nor dezbateri parlamentare, consa
crate problemelor economice, că 
pentru a obține noi fonduri nece
sare alocațiilor militare, va insti
tui noi impozite indirecte și va 
permite scumpirea tarifelor la une
le servicii, publice. j

ASUNCION. — Referindu-se la 
un anunț al poliției paraguayene, 
agenția Prensa Latina menționează 
că fir-ărul student Antonio Barre
ras, conducător al Federației stu
denților democrat-revoluționari din 
Paraguay, a fost arestat împreună 
cu. alte persoane.
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