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Sporesc economiile
Minerii din Valea Jiu

lui au depășit planul 
pe luna aprilie cu pes
te 11000 tone de căr
bune, au realizat o 
productivitate pe combi
nat de 1,222 tone/post 
întrecînd cu 20 kg. de 
cărbune pe post indi
cele planificat, 
accentul ne

au pus 
reducerea 
specifice, 
premizele 

de

total la 2 640 000 lei. 
Economiile suplimentare 
obținute la prețul de 
cost în cele patru luni 
trecute din acest an în
sumează 5 145 000 lei.

Aportul cel mai în
semnat l-au dat la rea
lizarea acestor economii 
colectivele minelor Lu
peni, Aninoasa și Petri
la. Minerii din Lupeni 
au obținut în perioada 
ianuarie — aprilie 
economii la prețul 
cost j 
769 000 
ninoasa 
cei de la 
de lei.
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Orașul Petrila se dezvoltă
— în- 

muncito- 
nostru 

dezvol- 
ultimii 
mărit

sa
In
s-a

noi cuprin-

încălzire centrală, 
curs de recep-

în valoare
lei, cei din 
290 000 lei,

i Petrila 248 000

a.c.
de

consumurilor 
creînd astfel

i reducerii prețului
cost și obținerii de noi 
economii. Valoarea eco- 

- nomiilor realizate în lu- 
’ na aprilie la unitățile 
' C.C.V.J. se cifrează

de
A-

Orașul Petrila 
semnat centru 

resc din bazinul 
carbonifer — 
tă continuu, 
zece ani el 
cu 21 blocuri,
zînd 421 apartamente, 36 
pavilioane avînd 338 a- 
partamente și 140 came
ra,, apoi două cămine 
muncitorești cu 500 lo
curi, un dub cu cine
matograf, un restaurant: 
'față de anul 1938, supra
fața locuibilă ă crescut 
în prezent cu 75,4 la 
sută.

Muncitorii constructori 
de pe șantierul Petrila 
își continuă însă activi
tatea, înfrumusețînd lo
calitatea cu noi blocuri. 
Astfel, în ultimele luni 
ei au predat în folosință 
blocurile A și В cu un 
total de 70 apartamente

au fost 
la încă 

și E, în
de apar-

acestui 
concentrat

zidarii Budică Nico- 
Budică Gheorghe, 

Cocazan 
Ghiță

alții exe- 
sxterioară 

brigada 
Șvarț 
Cris- 

De- 
Sava

lui 
din

avînd 
este in 
ționare blocul C cu 27 
apartamente și 
începute lucrări 
două blocuri, D 
sumînd alte 50 
tamente noi.

Constructorii 
șantier și-au
în prezent activitatea pe 
două obiective» In timp 
ce 
lae,
Smaranda loan, 
Titu, Popa loan. 
Constantin și 
cută tencuirea 
a blocului В 
de zugravi a 
loan compusă
tof Zoltan, Tănase 
neș, 'Șvarț Iuliu, 

Imre și alții lucrează la 
zugrăvirea exterioară cu 
vinacet a blocului A, 
dînd aspect definitiv 
cvartalului.

O

Sectorul cu cele mai 
frumoase realizări

deSuccesele obținute lună de lună în întrecere 
minerii sectorului I, sector cu cea mai mare pon
dere în producția minei Aninoasa, influențează po
zitiv și asupra rezultatelor obținute pe exploatare. 
Numai în primele patru luni 
tajele acestui sector au ieșit 
cărbune în afara planului.

In această lună, pînă în

ale anului, din aba- 
la ziuă 5655 tone de

Printre muncitorii fruntași de la U.R.U.M.P. se 
numără și lăcătușul Peter Ignat. Lunar el își depă
șește norma de lucru cu 5—10 la sută.

Iată-1 în clișeu lucrînd la repararea unui reductor 
de viteză de la o locomotivă de mină.

dimineața zilei de 23, 
pe graficul realizărilor sectorului erarl înregistrate 
nu mai puțin de 1106 tone de cărbune peste sar
cinile planificate. Semnificativ este faptul că la ob
ținerea acestei cantități de cărbune peste plan au 
contribuit toate brigăzile din sector, cele mai mari 
depășiri fiind înregistrate în abatajele unde lucrează 
minerii conduși

Aurel, Mujnai 
Nicolae și Ma
tei loan.
E. POP, coresp.

de comuniștii David Ioan, Cristea
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La întrunirea fle slmbâtâ scara...

luminată, stra
ta ora anunțata 
din uzină și-a
La intrare, un

...Era sîmbătă seara. In cartierul 
energeticienilor de la Paroșeni, 
afișe mari anunțau organizarea 

unei seri de dans.
Sala mare, feeric 

lucea de curățenie, 
orchestra tinerilor 
început programul,
grup de tineri primitori te pofteau 
în sală, prin însăși ținuta lor corec
tă te îndemnau să te comporți ci
vilizat. Tinerii dansau corect și fru
mos. Printre ei puteau fi văzuți tur- 
biniștii Ștaubert Friedhielm și Micin 
Petru, cazangiul Gogoașă Constan
tin cu logodnica, electricianul Du
mitru Ștefan cu soția și mulți alții. 
Ți-era drag să-i privești cum alu
necau pe mozaicul strălucitor în 
viitoarea dansului. Deodată muzica 
s-a oprit. Pe scenă au urcat trei 
tineri, care au interpretat cîteva 
melodii de muzică ușoară, Apoi 
seara de dans a continuat cu dan
sul inimioarelor, concursuri de dans, 
momente vesele.

Păcat însă că asemenea seri de 
dans se organizează foarte rar la 
Paroșeni, deși condiții există. Comi
tetul sindicatului și organizația 
U.T.M. ar trebui să ia aminte.

...Aceiași atmosferă plăcută, en
tuziastă, domnea în acea seară și 
la clubul muncitoresc din Uricani. 
După ca brigada artistică de agita
ție a prezentat un scurt program 
artisric, a început dansul, care n-a 
contenit pînă tîrziu. Tinerii au cîn- 
tat, au dansat, s-au distrat, apoi

Or- 
în-

ale

au plecat mulțumiți spre casă.
...In sala C.C.V.J. din Petroșani 

muzica, armonia și voia bună mer
geau mină în mînă. Tineri multi 
dansau veseli și fericiți. Impresiona 
ținuta lor corectă, civilizată, 
chestra cînta melodii frumoase, 
tr-un ritm armonios, îmbietor

Dar serile cultural-educative
tinertului nu se organizează peste 
tot la fel. De ce oare. ?

...Ca în fiecare sîmbătă seara și 
la clubul muncitoresc din Lupeni 
era seară de dans. Sala a fost pre
gătită din timp, afișele mobilizau 
tinerii la dans. Așteptată cu nerăb
dare, ora începerii a sosit. Reuniu
nea a început cu dans, a continuat 
cu dans și s-a terminat... cu dans. 
Altceva n-a cuprins programul serii. 
Mulți vă vor spune desigur că... 
doar de aceea este seară de dans, 
să se danseze. Da, să se danseze, 
dar partea educativă unde o lă
săm ? N-ar fi fost mai plăcut și 
mai atractivă seara de dans 
cuprindea în programul ei 
acțiuni cultural-educative ? 
un concurs de dans „Cine 
mai bine" sau „care-i cel
nros dans", diferite momente vesele, 
concursuri între soliști vocali și 
alte asemenea acțiuni ? Or, aceste 
lucruri nu au existat și rar există 

progrăiaeb» socilor cultural-edu-

dacă 
și unele 

De pildă, 
dansează 
mai fru-

ш

G. DINU

^Continuare în pag. 3-a)

Brigada condusă de Moisiu Remus lucrează într-un abataj frontal: 
din sectorul IV al minei Aninoasa. Fruntașă în muncă, ea realizează1 
lunar depășiri de plan cuprinse între 10—18 la sută.

IN CLIȘEU: Schimbul I din brigada condusă de Moisiu Remus 
înainte de -intrarea în șut.

O

In sectorul II al minei Lonea

mai strîns legată
• • 1 • _

Munca politică
de îndeplinirea sarcinilor economice

trecut aproape cinci luni din 
curent. Realizările obținute

Au 
anul 
în procesul de producție în această 
perioadă de către minerii sectoru
lui II al minei Lonea sînt cu mult 
sub posibilitățile reale. Și pentru 
a confirma acest lucru să dăm cî
teva exemple. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent, minerii 
sectorului II au rămas datori pa
triei cu 3071 tone de cărbune. In 
primul trimestru al anului produc
tivitatea muncii realizată pe sec
tor a fost cu 36 kg. cărbune pe 
post mai mică decît cea planifi
cată, iar tona de cărbune extrasă 
a fost mai scumpă cu 2,05 lei decît 
sarcina de plan. Tot în această 
perioadă consumul specific de 
lemn de mină pe mia de tone de 
cărbune a fost depășit cu 2,4 m.c.

Vorbind despre cauzele care au 
dus la această stare de lucruri, 
unii tovarăși din conducerea sec
torului afirmă că neîndeplinirea 
principalilor indici de plan s-ar 
datora unor cauze obiective. Stînd de 
vorbă cu muncitorii afli însă că 
adevăratele lipsuri se găsesc în 
slaba organizare a procesului de 
producție, în munca defectuoasă 
pe care o desfășoară unii șefi de 
brigăzi și de schimb din sector. 
Deși au 
sarcinile
i-a găsit 
pregătiți

fost cunoscute din timp 
de
pe 

din

producție, anul 1963 
tovarășii de aici ne- 
punct de vedere teh-

cauza întîirzierii unor lu- 
pregătiri, sectorul nu dis- 
prezent de fronturi de 
rezervă pentru a asigura 

de
anumite 
sau nu 
motive

zilele cînd
în rambleiere
din diferite 

organizatorice. Pe de
sectorului

nie. Din 
crări de 
pune în 
lucru de
realizarea ritmică a planului 
producție în 
abataje sînt 
dau cărbune 
tehnice sau
altă parte, conducerea 
a neglijat luarea unor măsuri teh- 
nico-organizatorice și împreună cu 
comitetul de secție nu au acordat 
atenția cuvenită ridicării califică
rii muncitorilor. Din această cauză 
unii mineri nu sînt stăpîni pe me
serie. activitatea lor în producție 
este nesatisfăcătoare și astfel bri
găzile din care fac parte nu reu
șesc să-și facă planul.

Iată cîteva exemple. Nu de mult, 
în abatajul cameră nr.» 801, unde 
lucrează brigada lui 
Vasile, s-a produs o 
ceasta din cauză că 
schimb Doja Andrei 
dajat corect peretele 
cuș și nu a pus stîlpi 
grinzile armate. Acest
o pondere mare în producția sec
torului, și-a întrerupt activitatea, 
iar în prezent din el se dă pia
tră în loc de cărbune. Pentru sur
parea produsă în acest abataj se

Buhăiescu 
surpare.

șeful
nu a 1 
de la 
mijlocași la 
abataj, cu

. A- 
de 

bân- 
eul-

Z. ȘUȘTAC

fContinuare în pag. 3-a)
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O festivitate de neuitat

Sărbătoarea celor de 14 ani

8
8
8
8
8
8

8
8

Erau de țață zeci de copii. Poate 
peste o sută. Erau adunați în sa
la festivă a școlii. La o festivitate. 
Intr-adevăr totul era festiv în sa
la luminată de razele aurii ale 
soarelui primăvăratec în această 
duminică dimineață: florile, cra
vatele purpurii pe bluzele ima
culate ale băieților și fetelor, dar, 
mai ales, fețele fragede și lumi-

de emoție și o bucurie lăun- 
pe care ți-o poate produce 
un fapt deosebit.

copiii au trăit Intr-adevăr un

și răspunderi mari. Fiți 
de aceste răspunderi, de 
sarcini ce vă vor sta în 
tineri cetățeni ai unei pa-
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nate 
frică 
doar

Și
eveniment important, unic în viața 
lor: într-un cadru sărbătoresc li 
s-a înmînat un act, primul act care 
le confirmă cetățenia într-o patrie 
liberă și înfloritoare — actul care se 
înmînează celor care pășesc în 

adolescentă — bu
letinul de identi
tate. La festivi
tate au luat parte 
reprezentanți ai 
Comitetului orășe
nesc U.T.M., ai 
Sfatului popular 
orășenesc, ai or
ganelor de miliție, 
muncitori fruntași, 
părinți și profe
sori. Prezența lor 
a subliniat și mai 
mult importanța 
evenimentului 
care-l trăiau 
aproape 100 
fete și băieți,
levi din școlile 
elementare ale o- 
rașului Petroșani 
care au împlinit 
14 ani.

— Vă despăr
ți ți de copilărie,

și învățați cu sîrguință, 
mai

8
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8
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folositori societății, g 
care își deschide în fața g 
toate porțile spre comorile 8 
culturii — iată îndemnul 
tinerilor ce pășesc în a-

pășiți în tinerețe. Vă așteaptă bu
curii 
demni 
marile 
față ca
trii libere, viitori constructori ai 
vieții noastre noi, socialiste. Deci 
munciți 
fiți cît 
patriei 
voastră 
științei, 
adresat
dolescență, de cei prezenți la fes
tivitatea neobișnuită.

In cadrul solemn al 
festive s-au apropiat pe 
masa îmbrăcată în pînză

fețele Îmbujorate 
urîndule succese 
bucurii în viață, 
Bădiceanu loan,

Moment solemn... Tovarășul maior Bădiceanu 
, loan înmînează buletinul de identitate elevei 

'Tmpeanu Mariana, fruntașă la învățătură.

adunării 
rînd de 
purpurie

pe 
cei 
de
e-
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zeci de copii cu 
de emoție unde, 
ia învățătură și 
tovarășul maior
de la Miliția orașului Petroșani 
le-a înmînat buletinele de identi
tate. Apoi tinerii adolescenți au 
lost felicitați de tovarășii Ghinea 
loan, prim-secretar ai Comitetului 
orășenesc U.T.M. Petroșani, profe
soara Muștean Florica, directoarea 
Școlii de 8 ani nr. 1 Petroșani, 
de muncitorul fruntaș Kristaly Lu
dovic de la U.R.U.M.P. și alții.

Festivitatea a continuat printr-un g 
reușit program artistic prezentat 
de orchestra și corul școlii, de cei 
mai buni recitatori. Programul a 
cuprins și un concurs „Cine știe 
cîștîgă" pe tema „Viață copiilor 
patriei noastre în trecut și azi", 

A fost într-adevăr o festivitate 
de neuitat.
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STEA&tH. ROȘU

atletism

nsemnare: De aici începe măiestria
trecut vremurile acelea cînd 
jucau fotbal cu mingi de 

pe maidanele pline 
și mărăcini. Din cînd

de gu- 
in cînd 
un an- 
noi fa
de cu- 
și ala-

care participă zeci de echipe, 
acest campionat participă și trei

Au 
copiii 
cîrpe 
noaie
se abătaa ps maidane cîte 
trenor dornic să descopere 
lente care privea cu ochi 
noscător in materie joaca 
gea cîțiva copii.

— Voi veni ti cu mine la arenă. 
Vă dă nenea o minge de fotbal 
adevărată.

Copiilor nu le venea să creadă. 
Auzi, să ai fericirea să joci cu o 
mings de fotbal chiar și cîrpită?! 
Mare fericire. Așa s-au descoperit 
pe maidane jucători de talie in
ternațională care au adus faima 
fotbalului nostru peste hotare.

Astăzi condițiile de creștere a 
tinerelor talente stau la dispoziția 
fiecărei asociații sportive. Aproa
pe fiecare localitate din Valea Ji
ului are astăzi stadioane cu tere
nuri de fotbal gazonate, asociațiile 
au echipe de pitici și juniori. 
Pentru ridicarea măiestriei sportive 
a tinerilor jucători s-a organizat 
campionatul republican de juniori

la 
La 
echipe din Valea Jiului. Minerul 
Lupeni și Jiul Petrila, în seria 
VI-а și Minerul Vulcan în seria 
ѴШ-а. Din acestea, locul cal mai 
onorabil îl ocupă Minerul Vulcan 
care după 17 etape se situează pe 
locul 5 in clasament avînd 18 
puncte. Minerul Lupani e situat pe 
locul 8 în seria a VI-а, iar Jiul 
Petrila pe penultimul. Ce dove
dește aceasta ? Că în Valea Jiului 
nu se pune accentul pe descoperi
rea. creșterea și promovarea ele
mentelor tinere și talentate. Condiții 
sînt și încă din un în an mai bune. 
Și totuși, realizările nu se ridică 
la nivelul condițiilor creata. Iubi
torii fotbalului își reamintesc cu 
nostalgie cum, cu cîtiva ani în ur
mă, echipa de juniori a Jiului prac
tica un fotbal ce ridica tribunele 
în picioare. Din rtndurile juniori
lor s-a ridicat portarul Cozrrra, ju
cătorii SzOke, Crăciun, Vasiu, Onea 
și mulți alti fotbaliști de valoare. 
Să nu mai fie oare în Valea Jiu
lui copii talentati în ale fotbalu-

campionatului R.P.R. 
juniori
16"l/10. 200 m. FETE: 1. Micși 
Maria (Petroșani) 31"2/10, 2, lonaș 
Viorica (Lonea) 32"6/10; 400 rn. 
BĂIEȚI; Nagy Carol (Petroșani) 
55"6/10 record personal, 2. Tran
dafir Ionică (Vulcan) 61"l/10; 300

Multi■talent.
echipele de pi- 
Aici. sub su- 

a antrenorilor.

republican de juniori 
strălucit are rădăcini 

Ele trebuiesc căutate 
care asociațiile se o-

О

CAMPIONATUL REGIONAL
Jiul II Petrila — Constructorul 

Hunedoara 4-1 (3-1)
complet desfundat, 
reușit totuși să ob- 
meritată.
înscriu chiar

lui? O plimbare pe terenurile vi- 
rane, neocupate încă de blocuri, 
dovedește contrariul. Sute de copii 
bat cu strășnicie mingile de fotbal 
ori din material plastic și multi 
dintre ei dovedesc 
dintre ei joacă și în 
tlci ale asociațiilor.
pravegherea atentă
ei își înlătură unels deficienta, își 
îmbogățesc cunoștințele. Așa s-a 
lucrat cu grijă și migală încă da 
cînd erau pitici cu Sardi, Olteanu, 
Marton, Buza și alti jucători care 
fac parte în prezent din prima 
garnitură a Jiului. Faptul că totuși 
nici una dintre echipele de juniori 
din Valea Jiului participante la 
campionatul 
nu stă prea 
mai adinei, 
în modul în
cupă de pitici. E oare admisă lipsa 
de interes pa care o manifestă con
ducerea secției de fotbal a Jiului 
în procurarea de pantofi de tenis 
și chilot! pentru pitici ? De ce n-o 
face ? Cum vacanța de vară 
a elevilor se apropie se creea
ză în curind timp pentru prac
ticarea fotbalului și altor sporturi. 
Principalul e ca asociațiile sportiv? 
să acorde toată atenția echipelor de 
pitici, fiindcă de aici începe măies
tria sportivă.

nefavore- 
pista înmuiată 
ploaie au pus 
grea încercare 

tinerii atleti.
a-

ca: Nagy
Niculescu 

Micși Ma
la asocia-

gazdă a 
victorie 
oaspeții 
minut un gol, ca urmare
atac inițiat pe partea dreap-

în

Pe un teren
echipa 
țină o

Deși 
prunul 
a unui
tăi aceasta nu face altceva decît 
șă le „trszească" pe gazde. Nu 
trec decît cinci minute și rezulta
tul devine egal, prin golul marcat 
de Iacob, iar după alte două mi
nute, Sotir urcă scorul ta 2-1 prin- 
tr-un șut puternic pe jos. Gazdele 
domină în continuare și în minutul 
80, Iacob care urmărise o minge

șutată spre poartă de Soții, înscrie 
cel de-al treilea gol. Cu acest re
zultat ia sfîrșit prima repriză.

Nu trec jecît numai două mi
nute din partea a doua a jocului 
și Brașoveanu face o cursă pa par
tea dreaptă, centrează precis și din 
nou Iacob marchează spectaculos 
al patrulea gol al echipei sale.

In ultimele 20 de minute, jocul 
se mai echilibrează dar rezultatul 
nu mai poate ti modificat, astfel 
Că petrilenii obțin o victoria pe 
deplin meritată.

s. BALOI

Ce s-a putut vedea duminică 
pe stadionul din Aninoasape stadionul

Mai întîi dragoste, fată de echipa 
lor favorită, demonstrată de sute
le de aninoseni care umpluseră tri
buna șj împrejurimile terenului de 
fotbal.

...„N-am văzut niciodată echipa 
noastră jucînd așa 1 „Ti, ce fază" 
„Ce precis se găsesc băieții pe te
ren", „Cîtâ diferență între jocul 
de duminica trecută și csl de azi", 
sau „Să știi că regretam mult dacă 
nu veneam azi la meci", sînt tria
turi din numeroasele conversații 
purtate între spactatori de-a lungul 
celor 90 de minute de joc și care, 
bineînțeles, exprimînd situația rea
lă de pe teren, ne scutesc de a mai 
face cronica meciului. De altfel,

justețea acestor conversații 
confirmată de cele șase goluri, u- 
nul mai frumos ca celălalt, Înscrise 
în poarta echipei din Sebeș, nume
roasele alte 
scrie avute 
cornere de 
nosenilor.

La victoria de 6-0, obținută рэ 
un teren greu în fata echipei din 
Sebeș, 
cători 
merite 
pentru 
prestat
Iul curo au răsplătit dragostea șl 
încrederea sutelor de suporteri care, 
fie soare sau ploaie, sînt nelipsiți 
de pe stadion.

au contribuit toți cei 11 ju- 
al echipei din Aninoaea, 
agale revenindu-le tuturora 
revelația fată da jocul slab 
duminica trecută, pentru fa-

D. CRIȘAN
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CLASAMENTUL
1, Victoria Călan 25 16 6 3 51:17 38
2. Minerul Deva 25 16 3 6 59:28 35
3. Siderurgistul Hunedoara 25 14 5 6 40:21 33
4. Minerul Vulcan 25 15 0 10 53:37 30
5. Minerul Aninoasa 25 10 7 8 40:32 27
6. Aurul Brad 25 11 3 11 50:31 25
7. Parîngul Lonea 25 10 5 10 40:39 25
8. Jiul II Petrila 25 9 6 10 31:36 24
9. C.F.R. Simeria 25 10 3 12 44:43 23

10. Sebeșul Sebeș 35 10 3 12 40:45 23
11. Dacia Alba Iulia 25 10 3 12 30:55 23
12. Constructorul HwaedMza 25 8 6 11 33:47 22
13. Minerul Ghelar 25 8 4 13 38:44 20
14. C.F.R. Teiuș 2S 7 4 14 35:47 18
15. Dada Orăștle 25 7 3 15 32:51 17
18. Retezatul Hațeg 25 5 7 13 28:60 17

s. s,

în înălțime ІЬ

Faza orășeneasca a 
pentru

Duminică s-a desfășurat pe sta
dionul Jiul din Petroșani etapa o- 
rășenească din cadrul campionatu
lui republican de atletism pentru 
juniori și junioare, La întreceri 
au luat parte peste 120 de spor
tivi din școlile 
medii din locali
tățile Văii Jiului. 
Timpul 
bii. 
de 
la 
pe
Dar cu toate 
cestea o serie de 
atleți 
Carol.
Mircea, 
ria de
tia Elevul Petro
șani, Rorea Cris
tina și Petrus 
Viorica de 
Școala de 8 
Petrila. Coltan 
llu și Ctocoiu 
molus, de la Școa
la profesională 
peni și alții, 
reușit totuși 
obțină baremul 
rut pentru etapa 
regională.

Dăm mai 
rezultatele 
gistrate : 60 
Florea Cristina (Petrila) 9"l/10, 
Micși Maria (Petroșani) 
80 m. PLAT BĂIEȚI: 1, Dane Ig
nat (Petroșani) W'2/10, 2. Oprișiu 
Cornel (Petroșani) 10"3/10i 100 m. 
BĂIEȚI CATEGORIA I-a: l. Pleșa 
loan (Lupeni) 13", 2. Costea Ioan 
(Lupeni) 13". 200 m. PLAT: 1. Ni
culescu Mircea, Elevul (Petroșani) 
24'7/10, 2. Sandru Victor (Lupeni)

Unul din concurent» de la săritura 
plin efort.jos

înre-
m. PLAT — FETE: 1.

2.
9"3/10;

Vladimir (Pe- 
Dane Ignat 

1. Pop Maria 
(Lonea) Г39", 2. Gîrjoabă Mihaela 
(Vulcan) 1’42". 800 m. BĂIEȚI CA
TEGORIA ba: 1. Coltan luliu (Lu
peni) 2'15"4/10, 2, Enver Nerlman 
(Lupeni) 
Bagatay 
Stolcuta 
1500 m. 
(Lupeni)

m. PLAT: 1, Dan 
troșani) 41 "5/10, 2. 
43"; 500 m. FETE:

HANDBAL

E. Petroșani
Timișoara

Încheiat campionatul 
de handbal în 7 cu o

S.S.E. a 
republican 
frumoasă victorie (12—9) în fața 
unei echipe valoroase, C. S. Ba
natul,

Jocul a plăcut prin desfășura-

— C. S. Banatul 
12-9 (7-4)

să rateze o lovitură de la 7 m. 
Jucătoarele de 
ganizează mult 
ofensive și se 
în minutul 18.
sistăm la o revenire puternică a

la Banatul își or- 
mai bine acțiunile 

distanțează : 4—2 
In continuare, a-

ocazii clare de a în- 
precum și raportul de 
13-0 In favoarea ani-

IN CLIȘEU: Pasă din întîlnire.

2'20"; 800 m. FETE: 1. 
Marta (Vulcan) 3'11". 2. 
Irina (Lupeni) 3'17"5/10.

BĂIEȚI: 1. Safta Toma
5'38"5/10, 2. Dobroiu

Gheorghe (Lupeni) 5'5Г‘7/ІО; 300 
m. PLAT BĂIEȚI: L Clocoiu Ro
mulus (Lupani) 10'7". 2. Bughet
Petru (Lupeni) 10’19"; LUNGIME 
BĂIEȚI: 1, Hlopetchl Constantin
(Petroșani) 5,89 m„ 2. Oprișiu Cor
nel (Petroșani) 5,67 m., 3. Dan
Vladimir (Petroșani) 5,85 m.; LUN
GIME FETE: 1. Micși Marta (Pe
troșani) 4,63 m., 2. Florea Cristina 
(Petrita) 4,47 m., record regional 
categoria copii; ÎNĂLȚIME JU
NIORI CATEGORIA I-a: 1. Coltan 
Iulian (Lupeni) 1,55 m., 2. Alupoaie 
Valerian (Lupeni) 1,35 m.; ÎNĂL
ȚIME JUNIORI CATEGORIA Il-a: 
1, Hlopetchi Constantin 1,48 m., 2. 
Bogdan Ioan (Lonea) 1,48 m.; ÎNĂL
ȚIME FETE ;
(Petrita) 1,28 
Pusa (Lonea) 
TATE BĂIEȚI
l, Griinberg Gustav (Lupeni) 13,30 
m„ 2. Ulrich luliu (Petroșani) 10,50
m. î GREUTATE
GORIA Il-a: 1. 
(Petroșani) 
Constantin 
GREUTATE 
ca (Petrila)
rta (Petroșani) 8,22 m.

1. Florea Cristina 
m., 2. Deloreanu

1,25 m„- GREU-
CATEGORIA I-a:

JUNIORI CATE- 
Oprișiu Cornel 

m., 2. Băgăian
10,90 m.;

11,20
(Petroșani)

FETE : 1. Petru? Viori-
8,35 m., 2. Frunză Mă*

I

s
I

rea sa și prin evoluția scorului. 
Gazdele, bune în apărare, și-au 
complicat prea mult acțiunile în 
fata semicercului advers, neinsis- 
tlnd în șuturile la poartă. Ia plus, 
ele au șutat aproape numai pe sus, 
șuturi apărate cu ușurință de por
tarul Nițu.

Oaspetele au dovedit o bună 
circulație a mingii, realiztnd u- 
neori faze frumoase. Acțiunile lor 
însă nu au avut finalitate. Tre
buie remarcat forma foarte bună 
a porterului Lia Duncea (S.S.E.) 
care a oprit în ultima instanță 
numeroase șuturi puternice ale ti- 
mișoreucelor.

Meciul începe cu faze rapide la 
ambele porii. De abia în minutul 
10 Egri-Kiss (Banatul) reușește să 
deschidă scorul. La faza următoa
re însă, Kelner aduce egalarea, 
pentru ea In min. 13, Nemeș (S.S.p.1 

la c-

ANDREI ANGER
președintele comisiei de aUotirn

г
©

reprizei 
scorul 
bandi- 
devine 
minute

Prima etapă 
a campionatului regional 

la handbal

echipei locale, care înscriu pe rînd 
5 goluri prin Kelner, Nemeș și 
Bokoș, repriza încheindu-se cu sco
rul de 7—4 în favoarea S.S.E.

După ce la începutul 
secunde, Eisler majorează 
(8—4), oaspetele reduc din 
cap și în arin. 30 scorul 
8—7 pentru SLS.E. Cu 5
înainte de sfîrșit, tabela de mar
caj arăta 12—7 pentru S.S.E. Ti- 
mișorencele mai înscriu în final 
două goluri (ultimul din lovitură 
de la 7 m.) și aștfel partida ia 
sfîrșit cu scorul de 12—9 pentru 
S.S.E. Petroșani.

S-au remarcat; Duncea (cea mai 
bună de pe teren), Nemeș, Kelner 
de la S.S.E. 
și Kașpari de

A arbitrat 
^București).

Si Szekeli, Ciosescu 
la C. S. Banatul.
corect: T. Curelea

t
N. TAUTU

Corespondent

In cadrul campionatului regio
nal сіз handbal în 7, rezervat echi
pelor feminine, duminică, echipa 
Minerul Vulcan a susținut pe te
renul din Petroșani primul său joc 
din cadrul acestui campionat în 
companie echipei C.F.R. Teiuș. Spre 
satisfacția suporterilor victoria a 
fost dî partea vulcănenilor cu re
zultatul de 8-7.

Sustinînd al doilea joc în depla
sare, echipa S. S. E. Petroșani a ob
ținut 'o frumoșsă victorie întrecînd 
echipa „Proiectantul Deva" cu sco
rul de 20-19 (13-9).I
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in preajma încheierii anulai îitvățămîntului de partid

Tînărui a 
format o 
voinici și 
a pornit
De atunci au trecut aproape

devenit brigadier, 
brigadă din alți ti' 
harnici ca și el cu 

la luptă cu adîncu-

de 9,80 tone cărbune pe 
cele mai mari realizări pe 
I al minei Vulcan.
timp ce în

O mâsupă cape trebuia luată 
mai de mult

• PUBLICITATE
штшііяішішиііііі'в иишиниамиювжні^Școala mineritului, Zaharia Con

stantin a făcut-o într-un abataj 
frontal condus de veteranul mi
nei Vulcan, BSjte Pavel. După ce 
veteranul l-a învățat meserie te
meinic și cu răspundere mine
rească, l-a lansat în bătălia eu 
adîncurile tot îjjtr-un abataj fron
tal. 
Și-a 
neri 
care 
rile.
£ aAi. Brigada tînărului frontalist 
a cucerit de atunci stima colecti
vului întregii exploatări, faima 
unuia dintre cei mai buni frojita- 
listi ai minei Vulcan.

In ultimul timp, brigadierul Za
haria Constantin trăiește zl de zi 
satisfacția muncii împlinite, 
găsește, împreună cu brigada 
într-un abataj frontal deschis 
la începutul lunii pe stratul

— Ei, acum e acum, băieți I
arătăm deci ce putem, le-a spus 
brigadierul ortacilor săi.

Și băieții au arătat. Asemenea 
brigadierului ei consideră abata
jul frontal cel mai prielnic cîmp 

. de activitate unde-și pot demon
stra iscusința, capacitatea de 
da cărbune mult și 
lltate. Adevăratele 
zic ei, se pot face 
încă de la începutul 
țl-a fixat obiectivul 
coastă privință -.

’ a sarcinilor de plan cu cite 500 
tone de cărbune. Cum se reali
zează acest obiectiv Z Prin iscu
sință, priceperea 
munca în abataj 
prin dăruire de 
fiecărui membru 
toate acestea șe
mii care intră în mină la începu
tul fiecărui schimb pe galeria

• Bealomaș sînt minerii din brigada
— “O —

La întrunirea 
de sîmbătă seara...

(Urmare din pag. 1-aț

Se
sa, 
de
13.
Să

a 
de bună ca- 

depășiri, cum 
în frontal. Si 
lunii brigada 

cuvenit în a-
depășirea lunară

de a organiza 
și, fără îndoială, 
sine din partea 
al brigăzii. Si 

pot constata. Pri

abataj cărbu- 
e preocupată 

noi obiective.
Рорщ Gheor- 

, Păun Con-

lui Zaharia Constantin. Tot ei sînt 
printre primii care încep perfora
rea și pușcarea frontului de căr
bune, care ridică armăturile peste 
fîșja dislocată și încheie cleiul de 
producție. Roadele entuziasmului 
brigăzii Sînt însemnate: peste 400 
tone date peste plan în primele 
20 de ziie ale lunii mai, un ran
dament 
post — 
sectorul

Și în
nele curge, brigada 
de realizarea unor j 
Minerii Gali Ștefan, 
ghe, Buță Gheorghe, 
stantln învață. Participă la cursul 
de ridicare a calificării, frecven
tează împreună cu ortacii biblio
teca cabinetului tehnic al exploa
tării, 
lunile 
sarea 
ger e a 
necesită noi cunoștințe, 
în organizarea cît mai 
a lucrului în abataj.

...Jn fiecare schimb din fronta
lul brigăzii comunistului Zaharia 
Constantin cărbunele curge într-un 
șuvoi neîntrerupt. E o dovadă a 
hărniciei brigăzii, e o chezășie că 
pe viitor brigada va obține rea
lizări noi, și 
frontul luptei 
cărbune.

Brigada șl-a propus ca tn 
ce urmează să atingă avan- 
de două fîșii pe zi.

unul aawnenea
i. Or, etin- 

oblectlv 
pricepere 

judicioasă

mai însemnate pe 
pentru mai mult

Pregătirea convorbirilor recapitu
lative trebuie să stea în centrul 
atenției organizațiilor de partid. 
Una din condițiile principale pen
tru asigurarea desfășurării convor
birilor recapitulative la, nivelul 
cerințelor, este ca fiecare cerc să 
parcurgă întregul material prevă
zut în programul de studiu pentru 
acest an școlar. In acest scop, or
ganizațiile de partid trebuie să ia 
toate măsurile pentru ca pînă la 
începerea convorbirilor recapitula
tive în cercurile rămase în urmă 
să fie predate și seminarizate toa
te lecțiile.

Acest lucru este posibil. Ea U- 
zina de reparat utilaj minier din 
Petroșani, de pildă, cercul de stu
diere a Istoriei P.M.R. anul I al 
cărui propagandist a fost tov. Ri- 
zopol Cornel, a rămas în urmă 
cu două lecții, Rămînerea în urmă 
a fost cauzată de îmbolnăvirea 
propagandistului.

Pentru ca și acest cerc să în
cheie anul de învățămint în con
diții bune, comitetul de partid l-a 
solicitat pe tov. ing. Sîrbu Sofro- 
nie, care este propagandist la un 
alt cerc de Istorie a P.M.R., să 
se ocupe și de acest cerc pentru

zi.
re- 

tov.

il
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Pe strada mare,.

' dative organizate la cluburile din 
^/alea Jiului. Ba mai mult, în sala 
de dans din Lupeni plutea o ceață . 
deasă de fum de țigară, mai multi > 
tineri dansau cu băștile trase pe 
ochi, iar unul vrînd să pară 
„original" fuma în ritm de 
cba-cha.

In sală erau mulți tineri
se distingeau prin ținuta lor îngri
jită, elegantă, prin felul în care 
dansau, prin modestia de care dă
deau dovadă. Cum puteau ei per
mite celor din jurul lor să aibă 
asemenea comportări ? Dar orga
nizatorii ? Care era datoria lor ?

mai... 
cha-

care

)

>>

Duminică, zi de repaus. Pe sire, 
da Republicii, strada principală a 
orașului Petroșani, lume multă 
Oamenii se plimbă, stau de vorbă, 
privesc vitrinele și admiră măria- 
rile expuse, discutind despre sor
timentele și calitatea lor, tăcindu-și 
planuri de cumpărături.

Dar,., iată că in fata magazinu
lui de tricotaje nu se mai oprește 
nimenj, Ohloanele sînt trase peste 
vitrine. Același lucru și la maga
zinul alăturat de „Foto, sport, mu
zică", la magazinul de produse 
cosmetice, ia cel de radio și apa
rate tehnice...

Oare de ce atîta „grijă" din 
Partea responsabililor magazinelor 
respective pentru a feri vitrinele 
de privirile oamenilor 1

a-1 aduce cu programul la 
Pvnlru a ajuta acest eerc să 
cupercze rămînerea în urmă, 
ing. Strbu Sofronie a convocat
cursanții acestui cere la o consfă
tuire, în cadrul căreia s-a stabilit 
uu program pentru ca cercul să 
recupereze lecțiile restante. Astfel, 
se vor ține în următoarele 10 zile 
cele două ședințe de învățămint. 
Tovarășul Nicu Constantin, mem
bru în biroul organizației de bază 
din secția construcții metalice, su
dorul Kovacs Alexandru și alți 
tovarăși care studiază în acest 
cerc și-au asumat răspunderea de 
a-i mobiliza pe toți cursanții la 
ședințele de învățămînt. Tovară
șul Sîrbu Sofronie le-a cerut mem
brilor cercului să vină să ceară 
lămuriri asupra oricăror probleme 
legate de lecțiile predate, astfel 
ca și în acest cerc, convorbirile 
recapitulative de sfîrșit de an să 
se desfășoare la nivelul cerințelor.

Această măsură, pe care totuși 
comitetul de partid putea să o la 
mai de mult, creează posibilitatea 
ca și acest cerc — alături de ce
lelalte forme ale învățămîntulul 
de partid din uzină — să încheie 
anul școlar în condițiuni bune.

angajează
1) Revizor principal de ges

tiune cu salarizarea de 925— 
1050 lei.

Condiții: studii medii de 
specialitate șl 3 ani în funcții 
contabile sau financiare-

2) Contabil cu salarizarea
de 700—925 lei.

Condiții; studii medii de 
specialitate sau studii medii 
și stagiul de 2 ani în funcție 
administrativă.

Acest post se ocupă pe bază 
de concurs.

Informații suplimentare se 
primesc la sediul Î.C.R.T.I. Pe
troșani, strada Mlhal Viteazu 
nr. 5.

NOTA

>

<

I. DUBEK

f

Din 
bu-

*

Pe șantierul Lupeni se găsesc multi constructori fruntași, 
păcate, mai sînt însă și unii care privesc cu nepăsare problema 
nei păstrări a materialelor, lăsîndu-le să se degradeze.

Iată în clișeu un aspect de la blocul Al — Braia; „grija" 
de materiale a brigăzilor conduse de zidarul Pop Alexandru și 
plarul Boștină loan din lotul maistrului Feleki loan.

----------------------------------------------------------. .............................. ... ■■ ----------..... ...................................... ...

Munca politică — mai strîns legată 
de îndeplinirea sarcinilor economice

fata 
tîm-

i Decada cadourilor I 
ș pentru copii
■ Cu acest prilej între 23 mal li 
; — 1 iunie 1903, în cinstea Zl- ȘȘ 
1 lei internaționale a copilului, :• 
și în unitățile de desfacere ale •: 
■! O.C.t. Produse Industriale Pe- Și 

troșani au sosit sortimente din Ș;
Șl cele mai variate i
ji — Tricotaje, i
î| — Confecții, '{
ȘȘ — încălțăminte,
șl — Jucării, i
șl — Articole de sport,
ȘȘ — Articole muzicale,
•' — Ceasuri de mină și multe j!

altele, Șl
Procurați-vă cadourile pentru ;!

;; cei dragi 1 și
ij Vizitați magazinele noastre ;Ș

bine aprovizionate 1 *•

Asemenea atitudini trebuie curmate 
din rădăcini. Ele nu-șl mai găsesc 
locul in rîndul tineretului nostru.

«..In aceeași seară era dans și 
la clubul muncitoresc din Petroșani. 
Organizator Banca de stat. La in
trare trei bărbați vindeau bilete. 
Cînd au constatat că nu prea mai 
au „clienți" au numărat banii și 
au plecat.

Acum cei mai „entuziaști" tineri 
erau în... largul lor. Tînărui Oproiu 
Ilie de la fabrica de pîine din Pe
troșani, care deși nu are decît 20 
de ani, era „decanul" dansului. Din 
cauza necunoașterii dansului mo
dern încerca să improvizeze ceva 
ieșit din comun, făcea diferite... 
fente și mișcări exagerate, De alt
fel el era în ton cu orchestra. A- 
ceasta făcea niște improvizații...

Educația tinertului a fost lăsată 
în voia soartei. Organizatorii ce 
au urmărit î Numărul de bilete vîn- 
dute și aprovizionarea bufetului. 
Or acesta este rolul unei seri cul- 
tural-distractive ?

Pe viitor este necesar ca în 
centrul atenției conducerilor clubu
rilor și a organizațiilor U.T.M. să 
stea întocmirea unor programe bo
gate și variate pentru serile cul- 
tural-distractive ale tinerilor. De a- 
semenea, s-a constatat că orches
trele au repertorii sărace. Sînt des
tule melodii noi și frumoase. Iar 
ceea ce e frumos, place. Programele 
serilor cultural-educative ale tine 
retului trebuie să se remarce prin 
inventivitate, fantezie, bun gust. 
Numai în felul acesta ele vor fi a- 
tractive și instructive, vor contri
bui la educarea și culturalizarea 
tineretului.

{Urmare din pag. l-a)

face vinovat și maistrul minier 
Andraș Mihai care nu a contro
lat cu răspundere felul tn care 
minerii din această brigadă res
pectă monografia de armare. Se 
poate afirma fără a greși că 
maiștrii mineri din sectorul II nu 
se achită cu cinste de earcinWe 
ce le stau în față. De exemplu, 
maiștrii minieri Lungu Vaeile și 
Drăguț Sabin întră în mină cu 
cîte o oră Intîrziere, nu sînt la 
locurile de muncă atunci cînd mi
nerii își încep activitatea. In loc 
să stea mai mult la fronturile de 
lucru alături de mineri și să le a- 
sigure asistență tehnică, ei se 
plimbă prin galerii, nu se intere
sează ca brigăzile să fie aprovi
zionate cu cele necesare. Acești 
maiștri minieri ies din mină mai 
devreme și fără să aibă prelimi
narul făcut. Datorită faptului că 
unii maiștri minieri nu se ridică 
la nivelul cerințelor și nu contro
lează cu răspundere locurile de 
muncă, în sector se lntîmplă dese 
avarii care influențează negativ 
mersul producției. Tpt din cauza 
unei neglijențe în muncă s-a pro
dus o altă surpare în abatajul lui 
Cțrstoiu loan, respectiv în schim
bul lui Buium Vasile. Și din a- 
ceșt abataj se dă în prezent pia
tră în loc de cărbune.

In concepția unor maiștri mi
nieri, șefi de brigăzi și de schimb 
si-a făcut loc împăcarea cu rezul
tate minime. In locul unei munci 
perseverente, în locul stăruinței 
pentru sădirea în conștiința fie
cărui muncitor a dorinței de luptă

pentru îmbunătățirea procesului de 
producție Э* recuperarea rămtnerii 
în urmă, conducerea sectorului a 
cedat pasul lună de lună ajunglnd 
în prezent să se mulțumească cu 
rezultate sub posibilități. Cu a- 
ceastă stare de lucruri se pare că 
se împacă și biroul organizației 
de partid. Numai așa se explică 
faptul că munca politică nu e a- 
xată pe problemele producției și 
nici destul de operativă, iar unele 
lipsuri nu au fost analizate temei
nic spre ă fi înlăturate.

O slabă preocupare există și în 
desfășurarea agitației politice de 
masă în rîndurile minerilor. In a- 
cest an graficul de producție nu 
a fost eompletat niciodată, iar lo
zincile existente și-au pierdut de 
mult valabilitatea. Inexistentă este 
și activitatea colectivului de redac
ție al gazetei de perete. Edițiile a- 
cesteia se schimbă foarte rar, nu 
se folosește suplimentul satiric al 
gazetei pentru combaterea negli
jenței în muncă șl a chiulului. 
Corpul de agitatori este foarte 
mio ca număr în comparație cu 
efectivul sectorului, iar instruirea 
lui nu s-a făcut în acest an decît 
o singură dată. In anul curent nu 
a fost convocat și instruit nici ac
tivul fără de partid, iar cele patru 
grupe de partid, ai căror organi
zatori sînt tov. Andraș Mihai, 
Nagy Emeric, Coston Alexandru 
și Zatrok Alexandru nu au des
fășurat nici o activitate, nu s-au 
întrunit spre a discuta operativ 
unele măsuri ce trebuiau luate 
pentru redresarea situației econo
mice din sector.

De existența acestor lipsuri se

face vinovat in primul rînd bi
roul organizației de bază care nu 
a exercitat în suficientă măsură 
dreptul de control asupra condu
cerii administrative a sectorului. 
La această situație a contribuit în 
mare măsură și superficialitatea 
au care-și îndeplinește sarcinile 
ce-i revin tov, Tocaci loan, se
cretarul organizației de bază. Nu 
întotdeauna el se ridică la nive
lul sarcinilor ce-i stau în față, 
uneori se prezintă cu intîrziere 
la serviciu, nu participă la pontaj 
pentru a discuta cu minerii des
pre mersul producției și nu intră 
deslt rar în mină. De asemenea, 
el nu urmărește modul în care 
sînt traduse In viață propunerile 
muncitorilor, hotărîrile adoptate 
în adunările generale.

Analizînd temeinic lipsurile e- 
xistente și îndeosebi cauzele care 
le-au dat naștere, organizația de 
partid din sectorul II este che
mată să stabilească măsurile ne
cesare pentru înlăturarea lor, să 
lupte împotriva împăcării cu a- 
ceastă situație, atitudine care s-a 
cuibărit în sector. Printr-o muncă 
politică efleace muncitorii și teh
nicienii trebuie îndrumați să mun
cească în așa fel Incit fiecare bri
gadă să-și realizeze planul, să fie 
recuperată producția pierdută, iar 
sectorul să-și ocupe locul de 
frunte pe care l-a deținut cu un 
an în urmă. Aceasta trebuie să 
constituie obiectivul principal ca
re să stea în centrul muncii or
ganizației de partid, a comitetului 
de secție și a organizației de ti
neret, în fața întregului colectiv 
din sector.

PROGRAM DE RADIO
29 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 3,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 MuZică populară, 9,30 
Fragmente din operete, 10,00 Tea
tru la microfon: „Mizantropul". 
Adaptare radiofonică după come
dia lui Моіійге, 11,30 Muzică de 
fanfară, 12,00 Melodii populare din 
Moldova, 13,10 Melodii de muzică 
ușoară, 14,00 Concert de prînz, 
15,00 Melodii populare, 16,15 Vor
bește Moscova I 17,30 Prietena 
noastră cartea, 18,00 Concert de 
muzică ușoară, 18,30 Lecția de 
limba engleză, 19,15 Program mu
zical pentru fruntași în produeție 
din industrie, 20,40 Muzică ușoară 
cerută de ascultători, 21,40 Cîntă 
Giulietta Simionatto. PROGRAMUL 
II. 10,10 Cîntă orchestra de mu
zică populară a Filarmonicii de 
stat din Arad, 11,15 Universitatea 
tehnică radio, 12,30 Din opera 
clasicului rus Nikolai Vasiiievici 
Gogol, 12,45 Din viața de concert 
a Capitalei, 14,35 Ansamblul de 
banduriști din R.S.S, Ucraineană, 
15,00 Muzică din opere, 15,30 Mu
zică populară, 18,05 Lucrări ale 
compozitorilor noștri, 18,30 Cîntece 
din folclorul nou și jocuri popu
lare, 18,50 Amintiri despre scriitori 
de Illes Băla, 19,00 „Melodii... me
lodii. — emisiune de muzică u- 
șoară, 19,30 Lecția de limba rusă 
(pentru avansați), 20,15 Școala și 
viața, 20,35 Muzică din operele 
lui Massenet, 21,30 Pe teme inter
naționale, 21,40 Interpret! de mu
zică ușoară.
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CINEMATOGRAFE
29 mal

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Noapte necruțătoare; AL. SAHIA: 
Așa se fac cancelarii; PETRILA: 
Petre cel isteț; ANINOASA: Cîn- 
tec întrerupt; VULCAN: Fanto
mele din Spessart; LUPENI: Dacă 
ții la mine; BÂRBATENl: Poves ■ 
tea lui Ciun-Hian; URICANI: 
Raze pe gheață.



4 steagul roșu

L. Brejnev a primit delegația M.A.N. 
a R. P. R.

MOSCOVA 27 (Corespondentul
Agerpres transmite :

! La 27 mai, Leonid Brejnev, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a primit delegația

■ Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, condusă de acad. Athanase 
Joja. La întîlnire a participat 
Ni Guină, ambasadorul R. P. Romî
ne la Moscova.

La convorbire au fost de față

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

SITUAȚIA
BAGDAD 27 (Agerpres).
Agenția France Presse. citind 

postul de radio Bagdad, anunță 
că aproximativ 50 da militari și 
4 civili au fost arestați în urma 
descoperirii pregătirilor de răstur
nare a actualului guvern al Ira
kului. Radio Bagdad a dat publi
cității lista persoanelor implicate 
în acesta acțiuni. „Aceste persoane 
— scrie agenția — sînt cunoscute 
pentru poziția lor în favoarea unei 
uniuni imediate cu Egiptul".

După cum transmite agenția 
France Presse, imediat după afla
rea evenimentelor da la Bagdad, 
în Siria au avut loc manifestații de 
solidaritate cu Irakul. Postul de 
radio Damasc a transmis numeroase 
mesaje de solidaritate cu guvernul 
Irakian din partea diferitelor or
ganizații siriene. Radio Bagdad a 
anunțat că președintele Consiliului 
național al revoluției siriene, ge
neralul El Attasi, a adresat o te
legramă Consiliului revoluției ira
kiene, în care anunță că Siria își 
pune' toate forțele sâle la dispo
ziția Irakului.
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Secetă pustiitoare 
în Okinawa

TOKIO 27 (Agerpres).
După cum relatează agențiile 

de presă, insula japoneză Okina
wa este bîntuită de o secetă pus
tiitoare. Plantațiile de trestie de 
zahăr, orez și de alte culturi s-au 
uscat din cauza lipsei de apă. 
Pagubele, potrivit calculelor preli
minare, se ridică la aproape două 
miliarde de yeni. In orașe și sate 
se resimte lipsa apei potabile. Po
trivit aprecierilor meteorologilor 
japonezi, o asemenea secetă nu 
S-a mai Înregistrat de 72 de ani.
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Declarația Partidului 
laburist din Malta

LA VALLETTA 27 (Agerpres).
Partidul laburist — partid de o- 

poziție din insula Malta — a dat 
publicității o declarație în care 
acuză Marea Britanie de a fi in
dus în mod intenționat în eroare 
Comitetul Special al O.N.U. pen
tru examinarea aplicării declara
ției cu privire la eliberarea țări
lor și popoarelor coloniale evitînd 
să dea o imagine reală a situației 
politice și economice din această 
colonie. In declarație se arată că 
guvernul maltez, condus de Borg 
Olivier, sprijină aceste manevre 
ale cercurilor colonialiste britani
ce refuzînd să admită în insulă o 
comisie internațională pentru a 
cerceta neregulile comise cu pri
lejul alegerilor parlamentare. In 
declarație se dezvăluie, de aseme
nea, că guvernul britanic și eel 
maltez dus în momentul de față 
tratative secrete pentru staționa
rea unor unități militare britanice 
și ale pactului N.A.T.O. în Malta 
și după ce colonia își va căpăta 
independența.

I. Spiridonov, președintele Sovie
tului Uniunii al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., I. Peive, președintele 
Sovietului Naționalităților al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., M. Gheor- 
gadze, secretar al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Intre Leonid Brejnev și membrii 
delegației romîne a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie ft#- 
țească.

DIV IRAK
După cum transmite agenția As

sociated Press, conducătorii gu
vernului sirian au purtat luni con
vorbiri cu o delegație militară ira
kiană, alcătuită din nouă ofițeri, 
care au sosit pe neașteptate la Da
masc.

Referindu-se la evenimentele din 
Irak, ziarul libanez „Al Anouar" 
a publicat la 26 mai, o declarație 
a unui purtător de cuvînt al na
ționaliștilor arabi din Irak. „Toate 
faptele — a spus el — dovedesc 
că ceea ce se petrece la Bagdad 
este doar o tentativă de a acoperi 
o operațiune de lichidare a ele
mentelor unioniste din sînul arma
tei și din afara armatei Irakului".

GRECIA: Mitinguri de protest 
împotriva asasinării lui Lambrakis
ATENA 27 (Agerpres).
De pe urma rănilor suferite 

săptămîna trecută, cînd a fost a- 
tacat de un grup de huligani, de
putatul grec Grigorios Lambrakis, 
vicepreședintele Comitetului pentru 
pace și pentru destinderea inter
națională din întreaga Grecie, a 
încetat din viață în noaptea de 
duminică spre luni într-un spital 
din Salonic.

După cum se știe, Lambrakis a 
fost victima unui atac huliganic 
în momentul cînd pleca de la un 
miting al partizanilor păcii care a 
avut loc la Salonic.

Corespondentul din Atena al a- 
gențiel France Presse, subliniază 
că „atentatul, în urma căruia a 
sucombat deputatul Lambrakis, a 
trezit în întreaga Grecie o emo
ție puternică și a dat naștere unei 
serii de atacuri împotriva autori
tăților pe care opoziția le consi
deră răspunzătoare". La Atena, Pi

MOSCOVA. — Consiliul științi
fic al Universității din Moscova 
a decernat titlul de doctor honoris 
causa în științe istorice lui Rod
ney Arismendi, primul secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Uruguay.

Rodney Arismendi este cunoscut 
ca autor al unor lucrări marxiste 
consacrate mișcării revoluționare și 
de eliberare națională din Ameri
ca Latină.

PRAGA. — In fostul lagăr de 
concentrare nazist de la Terezin 
a avut loc la 26 mai o mare ma
nifestație în apărarea păcii, la care 
au participat 35 000 de persoane. 
Asistența a cinstit memoria celor 
30 000 de victime ale fascismului 
din 18 țări ale Europei care și-au 
găsit moartea în acest lagăr.

BUENOS AIRES. — Coniederația 
Generală a Muncii din Argentina 
cere eliberarea tuturor deținuților 
arestați pentru activitate politică 
și sindicală. In declarația remisă 
ministrului Afacerilor Interne, de 
o serie de conducători ai G.G.M. 
se arată, că in prezent, în închi
sorile din țară se află aproxima
tiv 400 de conducători politici și 
sindicali. @.@.M. cere amnistierea 
tuturor persoanelor condamnate pe 
baza „legilor represive în vigoare".

Succese ale unor 
greviști italieni

R0MA 27 (Agerpres).
In urma linei greve de cinci zi

le, 40 000 de muncitori agricoli din 
provincia Roma au obținut un im
portant succes. Ei au determinat 
pe propietarii de pămînturi să re
nunțe la intenția de a le reduce 
salariile.
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4. Md№D însărcinat cu formarea 
guvernului italian

ROMA 27 (Agerpres).
La 27 mai, Aldo Moro, secretar 

al Partidului democrat-creștin, 
care a fost însărcinat cu formarea 
noului guvern, a început consultă
rile politice oficiale. El a primit 
pe lideri ai partidelor social-de
mocrat, republican și socialist, res
pectiv pe Saragat, Reale și Nen- 
ni.
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Sosirea unei delegații 
irakiene la damasc

DAMASC 27 (Agerpres).
La invitația Consiliului național 

al Comandamentului revoluționar 
al Republicii Arabe Siria a sosit 
la Damasc o delegație militară 
irakiană în frunte cu generalul 
I. M. Samarai. îndată după sosire, 
delegația a fost primită de genera
lul M. Z. Hariri, ministrul de răz
boi al Republicii Arabe Siria.

reu, Salonic, Iannina, Heraklion 
au avut loc noi mitinguri și de
monstrații de protest. La Atena, 
relatează agenția U.P.I., au avut 
Ioc ciocniri cînd poliția i-a atacat 
pe demonstranți, încercînd să-i 
împrăștie.

Deputatul Grigorios Lambrakis 
era cunoscut ca unul din fruntașii 
mișcării pentru pace din Grecia. 
Doctor în medicină, asistent uni
versitar la Facultatea de medicină 
din Atena, autor a numeroase lu
crări de specialitate, Lambrakis a 
fost cu începere din 1961, deputat 
al forțelor democratice conduse de 
E.D.A. pentru circumscripția elec
torală Pireu și insulele învecinate. 
Agenția Reuter amintește că G. 
Lambrakis a jucat un rol impor
tant în campania desfășurată de 
cercurile democrate grecești pen
tru a obține amnistierea și elibe
rarea deținuților politici din Gre
cia.

In declarație se cere, de aseme
nea, anularea faimoasei legi „cu 
privire la securitatea statului", 
care lezează drepturile cetățenilor 
argentinieni.

NEW YORK. — Agenția Asso
ciated Press relatează că la 16 
mai un grup format din 103 per
soane — reprezentanți ai artei și 
științei din S.UA — au adresat 
președintelui Kennedy un apel prin 
care îi cere să-și aducă aportul 
în Vederea asigurării încheierii u- 
nui tratat cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare. In 
apel se subliniază că eșecul în
cheierii unui tratat „ar reduce la 
zero orice fel de șanse existente 
în prezent pentru prevenirea răs- 
pîndirii armelor nucleare de la o 
țară la alta, cu pericolul corespun
zător al unei reacții în lanț".

LONDRA. — Peste 100 de par
tizani ai păeii, care au participat 
la două demonstrații în fața bazei 
torțelor aeriene militare engleze de 
la Murham (comitatul Norfolk), au 
compărut la 25 mai în fața ju
decății, fiind învinuiți de nesupu
nere la ordinele poliției și de pă
trundere pe un teritoriu interzis. 
Majoritatea demonstranților au 
fost condamnați la amenzi inter- 
zicîndu-li-se să participe la a-

[ooilălgiiea шіпіпііог organizației It rolaloiare 
înlre (iile eraie ale larilor soiialisle

VARȘOVIA 27 (Agerpres).
Duță cum transmite agenția 

P.A.P., între 20 și 24 mai, la Var
șovia a avut loc cea de-a 8-a se
siune a consfătuirii miniștrilor or
ganizației de colaborare între căile 
ferate ale țărilor socialiste. La lu
crările sesiunii au luat parte de
legații din transportul feroviar și 
auto din : R. P. Albania, R. P. Bul
garia, R. P. Chineză, R. S. Ceho
slovacă, R.P.D. Coreeană, R. P. 
Mongolă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară, R. D. Vietnam, U.R.S.S.

Delegația R. P. Romîne a fost 
condusă de Aron Dudaș, adjunct
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0 misitme specială a 0. N. W. 
studiază situația din Aden

ADEN 27 (Agerpres).
La 26 mai, a sosit la Cairo mi

siunea specială a O.N.U., însărci
nată de Comitetul Special al O.N.U. 
pentru examinarea problemei a- 
plicării Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, cu studierea 
actualei situații din Aden, urmînd 
ca pînă la 10 iunie să prezinte 
un raport amănunțit în acest sens.

Intrucît, după cum se știe, li 
s-a interzis pătrunderea pe terito
riul Adenului și al Federației A- 
rabiei de Sud, membrii misiunii 
O.N.U. vor întreprinde o vizită în 
R.A.U., Irak, Arabia Saudită și 
Yemen, unde se vor întîlni cu li
deri ai diverselor organizații și 
partide politice din Aden pentru 
ă discuta actuala stare de lucruri 
din acest teritoriu.

Corespondentul agenției Reuter 
relatează că autoritățile din Aden 
continuă să supravegheze activi
tatea partidelor, sindicatelor și a

------------©

INCIDENTE
NAIROBI 27 (Agerpres).
Corespondentul agenției Reuter 

anunță că la 26 mai, în localita
tea Nakuru, din Kenya, au avut 
loc noi incidente între poliție și 
grupuri de participanți la mitin
gurile organizate de partidele afri- 

semenea manifestări timp de mai 
multe luni. Unele persoane, care 
au refuzat să se supună acestei 
interdicții, și să plătească amenda, 
vor face închisoare.

LONDRA. — La Londra a avut 
loc la 26 mai un miting organizat 
de membri ai „Mișcării foștilor 
combatanți — partizani ai păcii". 
Mitingul, care s-a desfășurat sub 
lozincile „Să se anuleze invitația 
făcută generalului nazist Speidel" 
și „Teritoriul englez să nu mai fie 
folosit pentru manevrele soldaților 
vest-germani'j constituie începutul 
unei largi campanii naționale de 
protest inițiată de veteranii de 
război din Anglia împotriva pro
iectelor lui Speidel în Anglia.

LONDRA. — Poliția londoneză 
a arestat un individ necunoscut, a- 
cuzat că a pus la cale explozia 
care s-a produs în dimineața zilei 
de 26 mai în fața clădirii ziarului 
„Daily "Worker", organul Partidu
lui Comunist din Marea Britanie. 
Explozia a distrus o patte din zi
dul clădiri redacției. Au fost spar
te geamurile clădirii. Nu se semna
lează victime.

FREETOWN. — Ministerul de 
finanțe ale Republicii Sierra Leone 
a anunțat că începind din luna 
august 1964 in locul actualei lire 
vest-africane va fi pusă în circu
lație o nouă monetă care va purta 
denumirea de „Leona". 

al ministrului transporturilor și 
telecomunicațiilor.

La sesiune au asistat ca invi
tați reprezentanți ai sectorului de 
transporturi al Secretariatului 
C.A.E.R.

Participanții la sesiune au dis
cutat o serie de probleme privind 
lărgirea colaborării între țările 
socialiste în domeniul transportu
rilor și au adoptat în unanimitate 
o serie de hotărîri îndreptate spre 
îmbunătățirea transportului de că
lători și de mărfuri, extinderea 
colaborării tehnico-științifice.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-o atmosferă de sUînsă co
laborare.

tuturor organizațiilor progresiste, 
încercînd să prevină organizarea 
de demonstrații.

Intr-o declarație dată publicită
ții la 26 mai, conducerea Partidu
lui Popular Socialist din Aden a 
condamnat măsura guvernului de 
a interzice membrilor misiunii 
O.N.U. să pătrundă pe teritoriul 
Adenului. In declarație se spune 
că Partidul Popular Socialist și 
Congresul Sindicatelor din Aden 
cheamă populația Ia „demonstrații 
in sprijinul independentei, pentru 
a atrage atenția misiunii O.N.U. 
asupra adevăratelor aspirații ale 
populației din Aden".

Agenția Reuter relatează, de a- 
semenea, că pe străzile Adenului 
au apărut în ultimile zile mani
feste răspîndite de autorități, în 
care muncitorii sînt amenințați cu 
concedierea și deportarea în caz 
că vor participa la asemenea da» 
monstrații

ÎN KENYA
cane, cu prilejul alegerilor ce au 
loc în vederea proclamării auto- 
administrării interne a acestei co
lonii engleze.

Cei 1 000 de demonstranți, re
latează corespondentul, au fost a- 
tacați de poliția colonialistă cu 
gaze lacrimogene și bastoane de 
cauciuc. Au fost operate arestări 
în rîndul membrilor partidului U- 
niunea Națională Africană din Ke
nya.

Deși rezultatele alegerilor din 
Kenya nu sînt date publicității, în 
cercurile politice de la Nairobi se 
crede că învingător în alegeri este 
partidul Uniunea Națională Afri
cană din Kenya. Jomo Kenyatta, 
liderul acestui partid a dat publi
cității o declarație în care își ex
primă ferma încredere că partidul 
său va ieși învingător în alegeri 
și adresează un apel tuturor par
tidelor politice din Kenya chemîn- 
du-le să sprijine guvernul ce ur
mează a fi format în vederea creă
rii „unei Kenyii pașnice și proe» 
вехе".

Demisia unor miniștri 
iordanieni

AMMAN 27 (Agerpres).
Agenția M.E.N. anunță că la 26 

mai trei miniștri ai guvernului 
iordanian, respectiv, miniștrii a- 
facerilor externe, de interne și 
comunicațiilor și-au prezentat de
misia.

Ceilalți membri ai guvernului 
iordanian au preluat atribuțiile 
miniștrilor demisionați.
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