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încă 60 apartamente 
la Lupeni

In aceste zile încă 60 
de apartamente noi își aș
teaptă locatarii în Lu
peni. Prin aceasta, numă
rul apartamentelor noi 
predate în cartierul Braia 
II se ridică la 120, iar 
pînă la sfîrșitul anului va 
crește la 800.

La finisarea noului bloc 
F cu 60 apartamente și-au 
adus contribuția multe 
brigăzi de constructori 
printre care cele ale zu
gravilor Berciu Gheorghe, 
Ferăstrău loan, Рога Sa
bin. Mogoșan loan, par- 
chetarului Dumitru Aurel, 
electricienilor Hajangoș

PfîiHirea delegației de aditisii ai P. [. II. S. 
de către tovarăsol Slieoiglie Gheorghiu-Dei

Ariton, Simonis Andrei, 
instalatorilor Istodor Vin- 
tilă, Comșa Achim și al
tele.

Muncind într-o strînsă 
colaborare, brigăzile de 
finisaje au reușit să exe
cute lucrări de bună ca
litate, apreciate de bene
ficiar. In aceasta, îndru
marea permanentă a maiș
trilor Ghebedi Iosif, Ser- 
ghei loan, Trincă Virgil, 
a avut un rol însemnat, 
constituind un prețios 
sprijin în munca de fie
care zi a constructorilor.

CÎRSTOIU VALENTIN 
corespondent

""îBârtierul Viscoza — mîndria Lupeniului — este unpl< cele
mai frumoase cartiere ale Văii Jiului. Numai ш aaul, trecut aici au 
fost date în folosință1 încă 169 apartamente.

HSF CLIȘEU: Vedere din: cartier; ‘
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REALIZĂRI BOSPODAREȘTI LA E. M. LONEA

Contribuie la buna 
desfășurare a muncii

De curînd, la sectorul IV producție al minei Lo- 
nea, au fost introduse 4 locomotive eu acumulatori. 
Mecanicii de locomotivă Coloji Francisc, Petruț 
Ștefan, Mara Gheorghe și alții îngrijesc cu drag 
noile mașini, menținîndu-le în permanență în stare 
de funcționare. Ca urmare, toate garniturile de 
goale, pline și cărucioare sînt transportate la timp, 
spre mulțumirea brigăzilor de mineri. La fel, depun 
mult suflet pentru întreținerea utilajelor de trans
port și revizorii de locomotive Haidu Alexandru, 
Vaier Ilarion, revizorii de cale, însoțitorii de trans- 

-și contribuția la buna des-
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porturi, fiecare 

fășurare a mun
cii.

BURCIN 
GHEORGHE 

corespondent
După cum s-a mai anunțat, co

lectivul secției de foraj Livezeni 
a realizat în cele cinci luni trecute 
din acest an economii suplimentare 
la prețul de cost de peste 700 000 
lei. Aceste economii își au izvoarele 
atît în depășirea planului la fora
rea sondelor de cercetare a zăcă
mintelor de cărbuni, cit și în preo
cuparea muncitorilor sondori și a 
maiștrilor pentru reducerea chel
tuielilor de foraje. Un mare accent 
se pune pse reducerea consumurilor 
specifice de materiale. Bunăoară, 
s-a reușit să se reducă simțitor con
sumul specific de oțel vidia pen
tru capetele carotiere, ceea ce

Jlistituie o sursă destul de în
semnată de sporire a economiilor, 
Numai cele circa 7 kg. de oțel 
vidia economisit în ultimul timp 
echivalează cu 12 000 lei econo
mii.

Luni, după-amiază, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-se- 
cretar al C.G. al P.M.R., a primit 
pe membrii delegației de activiști 
ai P.C.U.S., în frunte cu tovarășul 
N. V. Podgornîi.

La primire au luat parte tova
rășii : Ion Gheorghe Maurer, Ni- 
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, A- 
lexandru Bîrlădeanu, Leonte Rău- 
tu, Mihai Dâlea, membri ai C.C. al 
P.M.R., activiști de partid.

A fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovietice în 
R, P. Romînă.

Tovarășul N. V. Podgornîi a îm
părtășit impresiile delegației din 
vizita făcută în țară.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a vorbit oaspeților despre 
preocupările și activitatea partidu
lui în diferite domenii.

Brigada artistică de agitație, în sprijinul 
muncii colectivului sectorului

Brigăzile artistice de agitație 
și-au cucerit un loc de seamă în 
cadrul muncii politice de masă 
desfășurate sub conducerea orga
nizațiilor de partid. La mina Lu
peni, în aproape toate sectoarele, 
au fost formate brigăzi artistice 
de agitație, ale căror scurte pro
grame, prezentate la consfătuirile 
de producție,- sau în fața minerilor 
care intră sau. ies din mină, În
deamnă minerii să urmeze exem
plul fruntașilor, să învețe din ex
periența lor, iar prin versuri sati
rice, dezrădăcinează metehnele În
vechite oue șint chiuhti, - aăriya, 
lipsa de grijă față de uUjajg pre
cum și alte lipsuri care frînează 
procesul de producție.

In ultima vreme, și la alte 
exploatări miniere din Valea Jiu
lui s-a trecut la organizarea de 
brigăzi artistice de agitație pe sec
toare. La Ăninoasa, de exemplu.

Seara, a avut loc o masă în 
cinstea delegației de activiști ai 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

Au participat tovarășii: Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe A- 
postol, Emil Bodnăraș, Petre Bo- 
rilă, Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Mo- 
ghioroș, Alexandru Bîrlădeanu, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Da- 
lea, membri ai C.C. al P.M.R. ac
tiviști de partid.

A luat parte I. K. Jegalin, am
basadorul Uniunii Sovietice în 
R. P. Romînă.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate și sinceră 
prietenie.

(Agerpjes)

comitetul de partid al minei a luat 
o hotărîre în acest sens. Una din 
brigăzile formate in urma măsuri
lor luate de comitetul de partid 
este cea din sectorul IV Priboi.

Brigada e tînără, așa cum de 
altfel sînt și cei 6 componenți ai 
ei: minerul Ștefănescu Constan
tin, electricienii Borca loan, Rener 
loan, figurantul topograf Moraru 
Gheorghe, dulgherul Burlec - loan 
și muncitorul Ghiocaru Constan
tin. De la 16 apriție, când a fost 
constituită, această brigadă a pre
gătit un program care constituie 
o adevărată_ cronică a muncii șl 
preocupărilor colectivului sectoru
lui, pe care l-a prezentat in con
sfătuirea de producție a sectoru
lui, la sărbătoarea de ia 1 Mai, 
precum și Ia un recent concurs al 
brigăzilor artistice de agitație din

(Continuare in pag. 3-a)

Cu rrwjtoace proprii

Muncitorii din sectorul adminis
trativ al minei Lonea desfășoară 
o rodnică activitate gospodăreas
că.

Recent, ei au reparat cu mijloace 
proprii drumul de acces între Lo
nea și gura de urină Jieț, au exe
cutat din beton un trotuar lung. de 

f 180 metri și au ridicat o nouă clă
dire pentru adăpostirea pompelor 
ce alimentează cu apă potabilă 
mina Cimpa H. S-au evidențiat prin 
contribuția adună tovarășii Marcu 
Gheorghe, Radulescu Jean, Gristea 
Victor, Balasz Karol, Ardelean 
Francisc, Leonte Florian.

rea lagărelor recuperate de ■ la va- 
gonetele platformă. O altă reali
zare. a muncitorilor din sector, care 
ridică ■' la 50 060 lei economiile pro
venite din recuperări, este recondi
ționarea unu* controler electric și 
a 25 buc. trenuri de roți.'

Printre cei • care au adus un pre
țios aport la obținerea acestor suc
cese se numără tovarășii Ștefan 
Gheorghe, Jurca Ioan, , Vitez A- 
lexandru, . Erman loan. Stoica Ni
colae.

•. i. І î > A. NICHIFOREL

O inițiativă bună
Echipele conduse de Cuc Dumi

tru și Topor Eugen de la depoul 
C. F. Lonea s-au angajat să re

condiționeze o locomotivă, electrică 
de 100 C.P. scoasă din uz și casa
tă. Apreciată ca valoroasă, inițiativa 

_ lor a fost sprijinită de numeroși 
ingineri și tehnicieni de la mină.

După 9 săptămîni de muncă, ini
țiativa celor două echipe și-a ară
tat roadele. Recondiționarea loco
motivei a tost terminată. Curînd ea 
va putea fi văzut pe traseele de 
linie ferată ușurînd transportul de 
cărbune și materiale la minele din 
localitate.

In două luni — 
50 ooo Ui economii

Modificînd sistemul de frînare la 
vagoanele de 12 tone, colectivul 
sectorului de . transport de la mina 
Lonea a mărit siguranța în circu
lație și a făcut posibilă refolosi-

Popas la Școala de 8 ani
Prima cunoștință

Am poposit la Uricani într-o 
mineață cînd soarele își revărsa 
primele raze pe crestele munților, 
învăluind zăpada de pe înălțimi în 
luciri diamantine, în timp ce de-a 
lungul albiei Jiului mai stăruia în
că ceața.

Autobuzul m-a lăsat chiar în fa
ța școlii cu 16 săli de clasă,

di-
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* construită numai de 3 ani. Stră-
J juită de un gard solid de beton,
♦ școala este prima construcție im-
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Uricani — cea mai nouă așezare muncitorească din bazinul 
nostru. In prezent Uricaniul cuprinde zeci de blocuri cu circa 1000 
apartamente, cămine muncitor ești, magazine, oficiu poștal, școală 
cu ti săli de clasă, dispensar cu staționar, piață, străzi betonate 
și șosea asfaltată spre Lupeni, avfnd legătură permanentă prin 
cursele de autobuze.

iN CLIȘEU: Vedere din Uricani.

din Uricani
purtătoare de la intrarea în Uri
cani.

Prima cunoștință am făcut-o cu 
tovarășul Gocheci Vasile, directorul 
școlii. După înfățișare, nu părea 
să aibă mai mult de 27—28 de 
arii. Modest și binevoitor, după, 
ce i-am explicat scopul vizitei, di
rectorul m-a invitat „să-i văd 
școala cu de-amănuntul".

La parter sau la etaj, peste tot 
am fost plăcut impresionat de cu
rățenia exemplară și de gustul cu 
care erau aranjate pînă în cele 
mai mici amănunte fiecare sală sau 
coridor.

sd de proiesorul de științe 
rale Caragea Pompiliu.

Rezultatele obținute dovedesc că 
tinărul ptolesor naturalist este pa
sionat de meseria pe care și-a a- 
les-o și-și consacră o mare parte 
din timpul liber muncii de îmbo
gățire a muzeului școlii cu noi 
exemplare necesare bunei desfășu
rări a lecțiilor de științe naturale.

de

natu-

...și expoziția 
lucrări ale elevilor

Muzeul de științe 
naturale...

După „controlul" efectuat 
parter, tăspunzînd invitației direc-

7a

DIN CARNETUL 
CORESPONDENTULUI

științe

aveam 
muzeu, •

torului, am urcat la etajul l și 
am poposit Ia muzeul de 
naturale.

— Cu cițiva ani în urmă 
foarte puține piese pentru
mă informează interlocutorul meu. 
Acum însă...

Și avea dreptate. Aici s-au în
trunit laolaltă porcul mistreț, că
prioara, vulpea, iepurele, veveri
ța, păsările de pădure și cele de 
baltă.

Munca ce se desfășoară la a- 
ceastă școală în cadrul cercului de 
împăiere a animalelor este condu-

— Aici am amenajat o expozi
ție de lucrări ale elevilor, îmi 
explică tovarășul Cocheci Vasile.

— Elevii dvs. se pricep să facă 
lucruri frumoase, intervin eu, du
pă ce cuprind cu privirea sala îm
podobită cu tot felul de lucrări 
aranjate după „ranguri" și „clase".

— Au condiții optime de muncă 
și... materie primă de bună cali
tate, mă asigură directorul, zîm- 
bind cu subînțeles, în timp ce 
mi-arăta sticlele și damigenele cu 
coșuri din sîrmă învelită în ma
terial plastic executate de elevi.

Cusăturile cu tot felul de mo
tive ce vorbesc de arta populară 
din partea locului Incintă privirea. 
Pe mese 
cele mai 
teme ale 
din care
satură generală : grija și preocupa
rea pentru scrierea corectă și ca- 
liuraiică și pentru exprimarea cor?-

sînt aranjate caiete cu 
reușite desene, caiete de 
elevilor din toate clasele 
se desprinde aceeași tră-

CHERCIU NICOLAE
corespondent

(Continuare tn pag. 3-a)
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Jiul $l-a asigurat rtctwla in prima repriza

Voința Lupeni, câștigătoarea Cupei

Duminică a fost un timp în care 
cu greu te putea-i hotărî să ieși 
din casă. Totuși ciad pe teren, 
și-eu făcut apariția cele două echi
pe, ele au fost aplaudate de cîte- 
va mii de spectatori. La fluierul 
arbitrului Palade loan din Sibiu, cei 
22 de jucători au început partida. 
Era clar că vor cîștiga meciul cei 
care vor lupta cu hotărîre pentru 
aceasta. Nu se mai punea probla
ma combinațiilor pe metru pătrat, 
a driblingurilor ci a pătrunderii în 
careul adversarilor și a șuturilor pe 
poartă. Este adevărat că în acest 
meci jucătorii de la Jiul au șutat 
ca niciodată. Ei au tras 27 de șu
turi din care 17 pe spațiul porții.

Evoluția jucătorilor noștri a 
mulțumit pe deplin publicul spec
tator. Victoria gazdelor cu 3—0 
este întrutotul meritată deoarece 
ele au fost aproape în permanență 
în atac, domiriînd insistent. De re
marcat că jiuliștii au luptat cu ar
doare timp de 90 de minute fără 
întrerupere, desfășurînd un joc co
lectiv, de o ridicată valoare tehni
că. Jucînd în viteză, echipa Jiul 
lși impune de la început superio
ritatea, obligînd în dese rîndurî e- 
chipa oaspe să se aper з în 6—7 
oameni. Tinerii atacanți com
bină frumos și în minutul 6 de

CAMPIONATUL REGIONAL
______________ ju ClACAMCNTIIl ______

f
1 1.

- - - - - M W «
Victoria Călan 26 >6 7 3 52:18 39 I

f 2. Minerul Deva 26 17 3 6 62:29 37 ♦
1 a Siderurgistul Hunedoara 26 15 5 6 43-.21 35 t
’ 4. Minerul Vulcan 16 15 0 11 54:45 30 i♦ «
ț 5- Aurul Brad .16 12 3 11 58:32 27
î e- Minerul Aninoasa 26 10 7 9 41:35 27
î 7’
I 8

9.

Parîngul Lonea 26 10 5 11 40:42 25 i
Jiul II Petrila 26 9 7 Ю 34:39 25 t
Sebeșul Sebeș 26 10 4 12 41:46 24 T < ț «t 10. Daaia Alba Iulia 26 10 4 12 33:58 24

! M- C.F.R. Simeria 26 10 3 13 47:47 23 f,
♦ 12- Constructorul Hunedom 26 в 6 12 33:50 22
i ,a Minerul Ghetor 26 8 4 14 42:49 20 fc
T 14. C.F.R. Teiuș 26 8 4 14 39:50 20І 15- Dacia Grăștie 26 8 3 15 35:51 19 I
? 1C- Retezatul Hațeg

a*..*..*_ --
26 6 7 13 33:64

-

19 ____ :

Jiul II Petrila a adus din deplasare IH1 punct
In cea de-a 26-a etapă a cam

pionatului regional de fotbal, toa
te cele patru echipe din Valea 
Jiului au jucat în deplasare. Din
tre toate, doar Jiul II Petrila a 
reușit să obțină un meritoriu re
zultat de egalitate la Alba Iulia. 
Ploaia care a căzut tot timpul me
ciului, terenul complet desfundat 
au îngreunat mult controlul balo
nului. Cu toate astea meciul a fost

•HSTANTAH EU

EMOȚIILE AU TRECUT
Acuma, nu că fotbalul ar fi tre

cut in Petroșani pe locui doi ca 
importanța, dar cum nu era nici 
un meci mai acătării la această 
disciplină, iubitorii de sport și-au 
îndreptat gindurile spre handbal. 
Asta a fost mai acum o săptămi- 
nd. Emoțiile erau mari și în rln- 
duiile jucătorilor și ale spectato
rilor. Reprezentativa elevelor din 
Petroșani întîlnea redutabila echi
pă Banatul — Timișoara. Cum in 
căzui unei înirîngeri echipa gazdă 
era amenințată să intre în zona re
trogradării, victoria era tare ne
cesară.

Cerul plumburiu se pregătea să 
cearnă snopi mari de ploaie din 
uriașa sită a norilor. Spectatorii 
priveau neliniștiți spre boita întu
necoasă, dar îi neliniștea mai mult 
soSrta echipei. In sfîrșit meciul a 
început. A început și ploaia. Dar 
pas ca vreun spectator să pără
sească tribunele. încurajate cu 
irehezie, fetele noastre luptau din 

joc deschid scorul prin Șardi care 
reia o splendidă lovitură execu
tată de Peronescu. Jiul atacă susți
nut in continuare, Peronescu depă
șește întreaga apărare, dar trage 
în bară. In minutul 10 de joc. Cazan 
ia o acțiune pe cont propriu, ajunge 
cu mingea în careul de 16 metri 
al echipei din Satu Mare, centrează 
frumos și Frank înscrie cu capul 
fulgerător. Scor : 2—0 pentru Jiul.

PentTu o scurtă perioadă fotba
liștii de la A.S.D.M. echilibrează 
jocul și trec la organizarea unor 
contraatacuri reușite, dar cars sînt 
încetinite în apropierea liniei de 
16 metri. Se joacă cu tot mai mare 
repeziciune. In minutele 13, 15, 20, 
22 Peronescu, Casandra și Molnar 
trag puternic la poarta adversă, dar 
șuturile lor fie că greșesc ținta, 
fie că sînt prinse de portarul e- 
chipei oaspe. In minutul 25 Marti- 
novici îl lansează în adîncime pe 
Melinte, acesta trimite mingea lui 
Casandra care ridică scorul la 3—0 
printr-un șut puternic.

Jiuliștii sînt mereu in atac, dar 
nu reușesc să concretizeze ocaziile 
pe care le au. In minutele 31 și 36 
Melinte, de la doi metri, singur cu 
portarul în fată ratează copilăreș
te O ocazie deosebit de favorabilă 
ratează și Molnar cînd reia cu ca-

©-------------- ---------  

dinamic, cu multe faze spectacu
loase la ambele porți. Cei care în
scriu primii sînt oaspeții prin So- 
tir în minutul 10. După alte zece 
minute, gazdele egalează și în mi
nutul 40 ele preiau conducerea.

După pauză însă petrilenii ega
lează din nou prin același Sotir. 
In minutul 70 însă, gazdele, con
duc din nou, cu 3—2, dar Foca a- 
duce din nou agalarea.

greu cu terenul alunecos și cu ad
versarele. Liuța Duncea a apărat 
excepțional stîrnind ropote de a- 
plauze. Spre deosebire de alte dăți, 
apărarea s-a dovedit sigură, iar în 
atac Kellner, Nemeș și Bakoș au 
marcat multe goluri. Fluierul final 
ai arbitrului, consfințea victoria cu- 
12—9 a elevelor. Spectatorii au ră
suflat ușurați. Echipa lor favorită 
a scăpat de retrogradare.

— Bravo fetelor — strigau spec
tatorii.

— V edem și la anul meciuri de 
.4 — exclamau alții bucuroși.

Gă a scăpat echipa de retrogra
dare ne bucură. Drumul spre noi 
victorii nu-i însă ușor. Pentru a 
păși mereu pe el sînt necesare 
antrenamente metodice și asidue, 
iar dacă fetele se vor pregăti cu 
toată seriozitatea, nu încape îndo
ială că in viitorul campionat atit 
echipa cit și înflăcărați! ei supor
teri vor ii scutiți de emoțiile ce 
le-au avat Mi onest ял

в. a.

pul o minge frumoasă trimisă de 
Șardi. Cu aceasta se încheie prima 
parte a întîlnirii.

După pauză, oaspeții par mai ho- 
tărîți și atacă cu insistentă. In 
minutul 55 Dejd depășește doi .ju
cători de la Jiul, șutează, dar min
gea trece cu puțin pe lingă bară. 
In minutul următor Gram apără 
spectaculos o minge trimisă de Ște- 
fănescu. Din minutul 57 inițiativa 
aparține din nou echipei noas
tre care obține patru cornfrre 
consecutiv, rămase fără rezultat. 
De altfel, raportul de cornare în 
această perioadă a fost de 9—0 
pentru jucătorii de la Jiul.

Punctul forte al localnicilor la 
constitut și la acest meci apărarea 
în care Csutak, Cazan și Romoșan 
și-au făcut pe deplin datoria. Mijlo
cașii au jucat, de asemenea, bine 
în prima parte a întîlnirii cînd au 
stăpînit bine terenul, luînd parte 
activă la atacuri. Spre sfîrșit efortul 
depus de ei s-a resimțit. De Ia 
înaintare ce 1 mai mult au mun
cit Peronescu și Șardi. Satisfăcător 
s-au comportat Martinovici și Ca
sandra. In ce privește pe Melinte, 
acesta cam frînează jocul în viteză 
al echipei și nu insistă la acțiunile 
favorabile de gol. Cît privește pe 
Gram, el nu a prea fost solicitat 
iu acest meci. De la oaspeți cei 
mai buni jucători s-au dovedit a 
fi Bodo și Luban.

După aspectul jocului jiuliștii au 
meritat pe deplin victoria. Ei au 
folosit mai mult ca oricînd avanta
jul terenului și au luptat mai mult 
ca altă dată. Meciul de duminică 
a fost Ia înălțime. Așteptăm în Vii
tor rezultate și mai bune și mai 
puțină fluctuație în echipă.

Arbitrul Palade Ioan din Sibiu a 
condus corect.

Z. ȘUȘTAC

fflLMBOLJj Știința Petroșani — Rulmentul Bîriad 6:0
La reluarea campionatului repu

blican, echipa Știința Petroșani a 
obținut o victorie mult mai clară 
decît o arată rezultatul final. Dacă 
scorul nu a luat proporții, aceasta 
se datoirește faptului că localnicii 
nu au insistat atunci cînd se aflau 
în fața buturilor adverse.

Partida nu s-a ridicat la un ni
vel tehnic superior, datorită mai 
ales stării proaste a terenului cît 
și ploii care a căzut tot timpul 
meciului. S-a jucat numai pe îna
intare, compartiment unde Știința 
a fost superioară. Din înaintarea 
studenților am reținut jocul bun 
prestat de Dumitrescu, foarte aetiv 
atit în jocul de margine cît și in 
cîtnp, Manolache, care a tatonat 
toate baloanele în grămadă, Dij- 
mărescu și Dulce. Linia de trei- 
sferturi a Științei a fost foarte pu
țin solicitată. Trebuie remarcată 
de asemenea forma bună a funda
șului Gal-dea, care a dovedit si
guranță în prinderea batoaneloir, 
a reușit tușe lungi și citeva surse 
frumoase.

Oaspeții au arătat oarecare ca

IN CLIȘEU: Deși ваі voehe, poza da față dnvadașto »po<daculoxitatea jocului de rugbL

U. R.
începute iu anul 1902, eompetl- 

țw de fotbal dotată cu „Cupa 
U.R.C.M." a regiunii Hunedoara a 
fost cîștigată de reprezentativa 
cooperatorilor din Lupeni.

După ce Voința Lupeni a eli
minat din eompetiție cu 3—0 pe 

Voința Petroșani, cu 2-0 pe Vo
ința Hațeg, ea s-a calificat în fi
nală alături de Voința Brad care

---------------@---------------

ÎNSEMNARE

De asemenea spectatori,
n-avem

Măi, măi ce ți-e și cu fotbalul 
ăsta1 Fie timp frumos, fie ploaie, 
ger ari zăpadă, cum prind de veste 
suporterii câ-i meci se și duc cu 
miile la stadion. Cum e și normal, 
echipa gazdă arc o galerie de ți-e 
mai mare dragul. Dar nu poți sd nu 
aplauzi și fazele irumoase ale ad
versarului, câ vorba ceia, așa-i 
sportul. Printre miile de suporteri 
obiectivi, mai e insă cile unul de 
cînd il auzi, simți că te trece așa 
un fior de-a lungul spinării. Răc
nește și înjură ca un birjar, ame
nință cu pumnii pe arbitru și pe ju
cătorii adverși de nu poți să nu-l 
privești a mirare știindu-1 om așe
zat in alte prilejuri. Săptămîna tre
cută, spre exemplu, echipele de fot
bal Jiul Petrila și Minerul lupeni 
s-au întîlnit Intr-un meci amical pe 
stadionul din Petroșani. In tribună 
lume multă ca de obicei. Cl nd e- 
chipeie au apărut pe teren, ele ou 
fost intîmpinate cu aplauze, ве-о 
fi avut umil dirdre spectatori cu 
ion C. Ion de la Lupeni nu se știe. 
Gert este că a început să-i arunce 
cuvinte de ocară. Spte nemulțumi
rea majorității spectatorilor, circa- 
lașului i-au ținut isonul încă vreo 
2—3 așa ziși suporteri ai Jiului. 
Spre a nu întărită spiritele, antre
norul echipei din Lupeni l-a Mo- 
cuit pe ion C. Ion. Jocul a început. 
De-a lungul celor 99 de minute el

★

lități la jocul în tușă însă s-au 
dovedit deficitari la grămezile or
donate și în general in jocul de 
cîmp. Dintre ei, cel mai bun a 
fost Sabău, în afară de el remar- 
cîndu-se Duță și Bănceanu.

Iată pe scurt desfășurarea jo
cului : Primele zece minute domi
nă oaspeții, totuși nu se apropie 
prea mult de buturile Științei oa
re treptat își revine. In minutul 
12, Dumitrescu culcă balonul în 
terenul de țintă. Arbitrul acordă 
însă lovitură de pedeapsă, deoa
rece Dumitrescu a fost lovit in
tenționat, pe cînd se afla jos, de 
Ailenei (Rulmentul). Transformă 
Manolache și scorul este 3—0. In 
continuare Știința domină dar nu 
reușește să fructifice. Manolache 
ratează o lovitură de pedeapsă 
de Ia 25 m. lateral. In minutul 20, 
același Ailenei plachează întlrziat, 
periculos cu capul și in mod just 
arbitrul II elimină de pe teren.

Chiar la începutul reprizei a 
doua, Dulce, urmărește un balon 
pîaă m terenul de țintă advers

C. M.
eliminase pe Voința Deva cu sco
rul de 10—0.

Faptul ей echipa a cîștigat cu
4—1 (2—1), prin golurile marcate 
de Jurj (2), Precup și Catană cite 
unul si, respectiv, Catană I pentru 
oaspeți, se datorește efortului de
pus de fiecare jucător în cele 90 
minute de joa precum și fazelor 
spectaculoase creole la poarta ad
versă.

nevoie
s-a desfășurat lntr-о notă de deplină 
sportivitate. Spectatorii au aplaudat 
jocul corect și fazele irumoase ale 
ambelor echipe. Din loc in loc Insă 
se mai auzea cUe unul ce aducea 
injurii jucătorilor oaspeți și arbi
trului. Spre sfîrșitul întîlnirii, ia 
scorul de 1—1, scandalagiilor И s-a 
părut că arbitrul Barna trebuia 3ă 
acorde un 11 metri în favoarea 
gazdelor. Să fi văzut cum s-au dez
lănțuit spiritele. Injurii, amenințări 
la adresa arbitrului. ba sfîrșitul 
meciului unui din scandalagi pe 
nume Varga a luat pietre spre a 
iovi arbitrul. Alții au cătat să-l 
tempereze. Ți-ai găsit. Varga, era 
ей pe aici să se ia la bătaie. '

— ве, să ne lrusleze el de vic
torie f A greșit, să-și primească pe
deapsa — răcnea cît îl ținea gura.

Să presupunem că arbitrul a gre
șit. Dar oare nu-i mai greșit ca 
pentru aceasta să iaci scandal î 
Asta cu al ft mai mult, cu cit ar
bitrul a condus întrecerea în mod 
voluntar. Asemenea neplăceri au a- 
vut loc și ia intîlnirea amicală 
de la Lonea dintre Paringul și 
Jiul. E timpul ca acești cîțiva „su
porteri", fie că sînt din Petroșani, 
Lupeni, bortea sau altă localitate 
să-și analizeze comportarea fiindcă 
de asemenea suporteri n-avem ne
voie pe terenurile de sport.

și înscrie: 6—0. Iliescu nu reu
șește însă transformarea.

In minutul 55, la o acțiune pe 
treieferturi a bîrlădenilor, Modrean 
(Știința) exeeută un placaj foarte 
frumos și corect, arătîndu-ne că se 
poate executa și așa ceva, lucru 
pe care ceilalți jucători nu au a- 
rătat că îl cunosc.

Sfîrșitul jocului consemnează a- 
ceeași dominare sterilă a Științei, 
cu care ne-a obișnuit în tot tim
pul partidei.

Arbitrul Șt. Constantinescu (Bu
curești) a condus corect, avînd 

totuși unele greșeli.
Iată formațiile echipelor :
ȘTIINȚA: Dijmărescu, Manola- 

ahe, Dulce — Petraehe, Grigoriev
— Modrean, Dumitrescu, Chtosea 
(Constantin) — Georgescu, Ureche, 
Iliescu, Drăcea, Chiriac, Moisescu
— Goldea.

RULMENTUL: Grandore, Popa, 
Călin — Bănceanu, Ailenei — Pas
cal, Băltăreții, Mihalașcu — Ale
xandru, Paiu, Sabău, Negulescu, 
Vlad, Rainea - Duță. .

TÂUTU NICOLAE



La ordinea de zi
Pioblsma unei cit шаі atente re

cepții calitative a pîinii și produ
selor de panificație constituie o 
preocupare permanentă atît a în
treprinderii furnizoare, I.I.S. „Jiul" 
Petroșani cît ți a O.C.L Alimen
tara. In acest scop, de curînd, or
ganizația de partid din cadrul 
O.C.L. Alimentara Petroșani a ana
lizat în una din ședințele sale ac
tivitatea recepționerilor de pe lingă 
secțiile de producție ale I.I.S. „Jiul" 
din Petroșani, Lupeni, Vulcan și 
vînzătorilor de la unitățile care 
desfac piine.

La discutarea felului cum mun
cesc receptionerii și vînzătorii din 
partea O.C.L. Alimentara au parti
cipat mai multi membri de partid. 
Ei au relevat munca conștiincioasă 
dapusă de tov. Todor Rachel, re- 
cepționer la secția de fabricație 
Vulcan și au criticat activitatea 
nesatisfăcătoare a tov. Cosma Te
rezia și Grosu Irina de la Lupeni 
și Petroșani.

Din discuții a reieșit că s-au în
registrat îmbunătățiri atît în ceea 
ce privește calitatea pîinii Cît și în 
direcția sporirii sortimentelor ce se 
fabrica, adunarea de partid trasînd 
sarcini pentru lichidarea lipsurilor 
semnalate. Astfel, plinea necores
punzătoare va fi tăiată pentru a nu 
mai putea fi introdusă în consum, 
toti lucrătorii care manipulează 

; plinea vor purta echipamentul re
glementar de producție, urmărirea 
aprovizionării sistematice a centre
lor de desfacere a pîinii se va face 
pe baza graficului orar. De aseme
nea, se vor face demersuri pentru 
mutarea unor centre de pline în 
spatii corespunzătoare și dotarea 
te cu mobilier ®pdern.

W. ARNOLD 
corespondent

--- — ------------ и -.ii»

Brigada artistică de agitație, ia sprijinul 
muncii colectivului sectorului

(Urmare din pag. l-a)

Valea Jiului în cadrul căruia a 
obținut un loc de frunte. Bineîn
țeles, cea mai vie satisfacție pen
tru membrii acestei brigăzi de a- 
gitație o constituie faptul că to
varășii lor de muncă, minerii .și 
muncitorii sectorului, văd reflec
tate in programul prezentat reali
zările lor, precum și ce trebuie 
făcut pentru ca munca să se des
fășoare mereu mai bine. Cum să 
nu stirnească interesul un pro
gram alcătuit cu vioiciune, pe 
baza faptelor din abatajele sector 
rului ? Iată un exemplu: prin ver
suri reușite, brigada de agitație 
Înfățișează succesele dobîndlte de 
brigăzile lui Moisiu Remus, lane 
Victor, Ungureanu Vasile, Steț 
Petru care nu numai că iși depă
șesc planul lună de lună cu sute 
de tone de cărbune, ci pun un ma
re accent pe economisirea mate
rialului lemnos. Aceste brigăzi e- 
conomisesc lunar, prin refolosirea 
materialului răpit, prin aplicarea 
susținerii mixte, 15—20 m.c. lemn 
de mină. In contrast cu atitudinea 
înaintată față de muncă a acestor 
mineri fruntași, brigada supune 
criticii colectivului fapta reproba
bilă săvirșită de cuplătorul Albes- 
cu Constantin, care împreună cu 
un alt muncitor de Ia transport a 
tăiat un lemn nou de mină de 4 
m. transformindu-1 în ciutaci. Prin 
versuri satirice usturătoare au fost, 
da asemenea, criticați mecanicul 
de crațer Hunyadi loan care doar
me în timpul lucrului, muncitorul 
Alupoaie Dumitru care uneori 
„dispare" ore intregi de la locul 
de muncă etc. Vor mai da cei cri
ticați prilej de a figura din nou 
printre exemplele negative cuprin
se in programul brigăzii ? Cu si
guranță că nu.

Formarea de brigăzi artistice de 
agitație în fiecare sector de mină 
vine să lărgească și să intensifice 
munca educativă în rîndurile mi
nerilor și muncitorilor, să-i mobi
lizeze spre a urma exemplul frun

Realizări ale
Prepararea este principalul sec

tor din cadrul unității noastre. 
Cărbunele brut de la exploatările 
miniere Lupeni, Uricani și Vulcan 
(blocurile 0—III) este prelucrat prin 
diverse metode de preparare și 
livrat șuii formă de cărbune spă
lat pentru cocs, mixte sau normal 
către C.S. Hunedoara și Reșița, cen
tralei termoelectrice Paroșeni și 
C.F.R.-ului.

Principala condiție impusă acti
vității sectorului nostru este uni
formitatea. Acest factor luat sub 
diverse aspecte refleetă preocupa
rea de zi cu zi a întregului co

lectiv. Uniformitatea calității produc
ției livrate este impusă in primul rind 
de limitele S.A.T.S. și N. I.

Industria cocso-chimică este un 
consumator foarte pretențios, va
riațiile calitative ale șarjelor de 
cocsificare atrag după sine dife
rențe serioase ale rezistentei coc
sului și mai departe greutăți In 
funcționarea furnalelor. Calitatea 
cărbunelui spălat pentru cocs, 
livrat către C S. Hunedoara sau 
C. S. Reșița precum și asigurarea 
unei stricte uniformizări constituie 
una din principalele noastre preo
cupări. Brigăzile de calitate con
duse de Gyorgy Ștefan, Dumitres
cu Alexandru și alți muncitori, 
antrenați în întrecerea socialistă, 
au obținut rezultate cu care ne 
mîndrim.

Asigurarea unei stricte ritmiertăti 
a producției implică funcționarea 
ireproșabilă a instalațiilor. Atunci 
cînd plecarea trenurilor încărcate 
cu cărbune este condiționată de 
ore fixe neadmițîndu-se nici mă
car un minut întîrziere, toate u- 
tilajele trebuie să funcționeze fără 
cel mai mic defect. Trebuie men
ționat faptul că utilajele noastre, 
atît cele de transport cît și cele 
tehnologice, sînt așezate în flux. 
Oprirea unui electromotor sau de- 

tașilor. Așa cum s-a amintit mai 
sus, comitetul de partid al minei 
Aninoasa a trasat organizațiilor de 
bază, comitetelor secțiilor sindicale 
sarcina de a forma in fiecare sec
tor asemenea brigăzi de agitație. 
Pină în prezent insă, numai bri
gada artistică de agitație din sec
torul IV și-a început activitatea; 
in celelalte sectoare, brigăzile de 
agitație figurează doar pe hirtie. 
Așa, de exemplu, în sectoarele I, 
Ш, VH, VIII au fost selecționați 
membrii brigăzilor artistice de a- 
gitație, dar acestea n-au pornit încă 
la muncă pentru motivul că nu au 
programe, nu sint instruite. Care 
e cauza î In cadrul clubului mun
citoresc din Aninoasa există un 
instructor pentru brigăzile artisti
ce de agitație, care e plătit pentru, 
a ajuta aceste brigăzi să alcătuias
că programe, să le interpreteze la 
un nivel corespunzător și să le 
prezinte in fața minerilor. Dar nici 
tov. Coșereanu Anton, responsabi
lul cu brigăzile artistice de agita
ție, nici tov. Negraru Gheorghe, 
directorul clubului, nu caută să 
ducă Ia Îndeplinire această sarci
nă. Ei lasă lucrurile să meargă de 
la sine și, drept rezultat, nu toate 
brigăzile artistice de agitație din 
cadrul sectoarelor minei au pornit 
la drum. Dacă singura brigadă de 
sector, cea din sectorul IV și-a 
Început activitatea, aceasta se da- 
torește faptului că brigada și-a în
tocmit singură programul, iar tină- 
rul miner Ștefănescu Constantin 
muncește nu numai ca interpret, 
dar și ca instructor al brigăzii. Se 
vede însă că celelalte brigăzi au 
nevoie de ajutor, de îndrumare, șl 
conducerea duhului din Aninoasa 
trebuie să ie asigure.

Trebuie depuse toate străduin
țele pentru ca In fiecare sector de 
la mina Aninoasa Să activeze bri
găzi artistice de agitație, ale că
ror program să-i îndemrte pe mi
neri spre noi succese în lupta lor 
pentru cărbune mal mult, mai bun 
și mai ieftin.

preparatorilor din Lupeni Теіевгаівв externe
terionarea unui singur element de 

la un lanț transportor poate atrage du
pă, sine oprirea întregii uzine. Da
torită unei bune întrețineri, nu
mărul orelor de oprire din cauza 
defectelor electromecanice, a .scă
zut simțitor. La aceasta au con
tribuit din plin echipele conduse 
de lăcătușii Sibișan Victor, Cziller 
Carol, Dascălu Stefan, Drotzinger 
Andrei, Pîs Nicolae, Dima Cornel 
și eehipele de electricieni eonduse 
de Florea Oliviu, Dinu Dumitru și 
Tripon loan.

In ceea ce privește producția 
propriu zisă, rezultatele obținute 
pe trimestrul I și pe luna aprilie 
arată o continuă îmbunătățire. La 
producția recepționată depășirea 
medie a fost de 2,3 puncte, la pro
ducția netă 5,7 puncte, iar la re
cuperarea globală 1,8 puncte.

Pe lîngă planurile tehnico-orga- 
nizatorice elaborate de conducerile 
sectorului și uzinei, la obținerea 
acestor rezultate au ^contribuit din 
plin și propunerile făcute de mun
citori In cadrul consfătuirilor de 
producție. Aceste propuneri sînt 
analizate săptămlnal. Ședințele de 
analiză au drept scop trierea pro- 
punerilor și urmărirea realizării și 
aplicării lor într-un termen dinain
te stabilit finind cont de posibi
litățile de reializare și importanța 
aplicării lor. Ca propuneri mai im
portante se pot da ca exemplu : 
alimentarea cuvei de îpediu dens 
nr. 2 direct de la decantor, sem
nalizare între spălătorie și pom
pele de apă clară, introducerea 
întrerupătoarelor de distanță la 
principalele benzi pentru alimen
tarea cu cărbune brut a spălăto
riei, dispozitiv de colectare a pro
belor de intermediar și special 
(10—80 mm.) etc.

Un prețios ajutor în rezolvarea 
unor probleme imediate de pro
ducție îi dă mișcarea de inovații. 
Din numărul total al inovatorilor 
din uzină peste 85 la sută sînt 
din cadrul sectorului preparare. 

* Ca inovații mai importante apli
cate la sectorul nostru pe anul în 
curs putem cita : Modificarea sche
mei tehnologice lă instalația Rheo 
10—80 (autor : maistrul principal 
Enciu Gheorghe), Dispozitiv pen
tru prelucrarea rapidă a capaeelor 
de la benzile de transport (autor : 
Moldovan Eduard), Uniformizarea 
variațiilor de debit la alimentarea 
bateriei de flotație cu agitare me
canică (autor: Ciula Vasile).

De o deosebită atenție se bucură 
problemele de protecție a muneii. 
Incepînd din luna ianuarie a. c. în 
baza dispozițiilor primite de la

Popas la Școala de 8 ani 
din Uricani

(Urmare din pag. l-a)

ținutului de idei Intr-o formă li
terară Îngrijită.

La o masă din mijlocul sălii a- 
trage atenția in mod deosebit un 
album de istorie Întocmit de o 
elevă din clasa a IV-a. Incepînd 
cu scenele care zugrăvesc as
pecte din lupta dacilor împotriva 
cotropitorilor romani și pină la 
imaginile care Înfățișează uriașul 
progres atins de poporul nostru în 
anii regimului democrat-popular, 
albumul cu sute de imagini alese 
și așezate cu grijă constituie o is
torie completă pictată în tablouri 
sugestive. _

*'■•**&
Fiind băiet, 

păduri cutreieram...
in clasa a Vl-a B, proiesoara 

de limba romînă, Moca nu Elena, 
recapitulează cu elevii materia 
parcursă in acest an școlar. Co
piii răspund pe întrecute la între
bările profesoarei, dovedind că 
și-ац însușit cunoștințe temeinice.

Stăpînită' de emoție, cu vocea 
puțin tremurată, o elevă evocă in 
cuvinte pline de căldură Copilăria 
poetului M. Eminescu. Calde șl me
lodioase, versurile marelui poet

NLMKE. și GGLVJ. sarcinile pri
vind ргоімйа ямвсіі au treaut te 
cadrul serviciilor și sectoarelor. 
Sub îndrumarea somrtetrriui sindi
catului și în urma dispozițiilor 
combinatului și conducerii prepa- 
rației au fost elaborate planuri 
trimestriale de lucrări N/T.S. ©- 
biectlvele stabilite sînt îndeplinite 
la zi. In executarea luorărilor res
pective s-au evidențiat eehipele 
conduse de lăcătușii Cziller Ca
rol, Szell IuKu și Sibișan Victor. 
Ca urmare a modernizărilor efee- 
tuate în sector precum și «a ur
mare a unor măsuri de natură or
ganizatorică, numărul de acciden
te pe sector este în continuă scă
dere față de anul 1962.

Pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă, în uzină au fost între
prinse o serie de acțiuni ca: Ta- 
luzarea liniei normale nr. 2 lîngă 
stocul de avarii, curățirea acope
rișului spălătoriei, amenajarea și 
curățirea benzii transportoare • ce 
deservește noul funicular.

Aceste lucrări au fost efectuate 
în afara orelor de servieîu sub în
drumarea și supravegherea organi
zațiilor U.T.M. din secții. S-au e- 
vidențiat brigăzile de muncă pa
triotică conduse de Lbrincz Emil, 
Konyaska loan, Ignat loan și alții.

Sarcinile de producție oare stau 
în fața muncitorilor preparatori pe 
anul în curs sînt mari. Trimestrele 
III și IV vor fi perioade de vîri 
atît în ceea ce privește produc
ția recepționată cît și în ceea ce 
privește producția livrată.

In vederea eliminării unor de
ficiențe care stînjenesc în anumite 
perioade procesul tehnologic și de 
producție, colectivul sectorului nos
tru, îndrumat de conducerea uzi
nei, a preconizat o serie de mă
suri. Pentru determinarea rapidă 
a cenușii cărbunilor spălați se va 
pune in funcțiune aparatul Cen- 
drex. Se va extinde experimenta
rea silometrelor și se vor mecani- 
za o serie de operațiuni ea de e- 
xemplu dezașchierea. In scopul 
reducerii umidității sortului mixt 
0-—10 mm. se va instala o cen

trifugă, iar pentru, majorarea ca
pacității de epurare prin flotație 
a șlamului cărbunos din suspensia 
de horită se va înlocui actuala 
baterie de flotație.

Sub îndrumarea permanentă a 
organizației de partid, colectivul 
sectorului nostru iși va îmbunătăți 
activitatea în mod continuu, eon- 
tribuind din plin, alături de cele
lalte sectoare și secții, la depăși
rea indieilor de plan pe întreaga 
preparație.

ing. VOICULESCU VASILE 
preparația Lupeni
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recitate cu pietate, te îndeamnă la 
visare :

„Fiind băiet, păduri cutreieram 
$1 mă culcam ades lingă izvor. 
Tar brațul drept sub cap eu mi-1 

puneam 
S-ascult cum apa sună-nceti- 

șor..."
Privesc pe iereastră și nu știu 

de ce mi se pare că peisajul pito
resc al Uricanilor are întrinsul 
ceva din natura Ipoteștilor lui 
Eminescu.

Făcînd aceste observații, mă 
simt totuși dator sa atrag atenția 
vizitatorilo. mai vechi ai acestor 
meleaguri că peisajul Uricanilor a 
suferit schimbări radicale în ulti
mii ani.

La poalele munților, de unde 
începea odinioară împărăția pădu
ri,or seculare, în locul așezărilor 
rurale ale ciobanilor s-au ridicai 
b ccuri moderne cu trei etaje pen
tru minerii din bazinul carbonifer 
de vest ai Văii Jiului, care ie a- 
sigură o existență omenească, ci- 
VI. -zată.

Peisajul natural al acestei așe
zări este completat de tabloul in
dustrial în plină dezvoltare, măr
turie grăitoare a avi ritului de care 
sînt însuflețiți constructorii vieții 
noi în această parte a țării.

I

Industrializarea
în Cuba

HAVANA 3 (Agerpxos).
Industrializarea Cubei populare 

, se desfășoară din plin. Im diferite 
regiuni ale țării se construiesc u- 
zine, fabrici, centrale electrice. Im 

t anii revoluției, pe Insula libertății! 
au fost construite și date în ex-J 
ploatare 26 de noi întreprinderi^ 

, printre care Uzina siderurgică! 
? „Vanguardia Soaialista", uzină _d^ 
I electrozi pentru sudură și pile, Fa» 
Tbrica de conserve de la Batabano^ 

Hidrocentrala de la Anabanila.
Alte zeci de întreprinderi sînt 

In curs de construcție. In curînd 
va intra în funcțiune marea Fabrică' 
textilă „Alchitex". Printre noBe| 
construcții se află două termocen- ' 
trale, o uzină de superfosfați, o Ia. 
treprindere pentru producția mo>

(Ager preș), 
а fost dat 
decret cu 
împărțirii

publicității 
privire la 
teritoriale

ALGER 3 
La 31 mai 

la Alger un 
reorganizarea 
a tării.

Potrivit noului decret, 
va fi împărțită în 630 de 
față de 1 590 cîte existau 
cuprinse în 15 provincii.

— O‘---

Algeria 
comune, 
anterior,

Incendii provocate 
de resturile unei racuete 

„Nike-Zeus“
NEW YORK 3 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

U.P.I., în pădurile din statul New 
Mexico s-au semnalat în ultimile 
două zile incendii ca urmare a 
prăbușirii resturilor unei rachete 
de tipul „Nike-Zeus" lansată de 
la baza militară White Sands. Po
trivit agenției, racheta a fost dis
trusă în zbor deoarece a deviat 
mult de la traiectorie.

Este a doua oară în ultimile 
săptămlni cînd o rachetă „Nikș- 
Zeus" lansată de la această bază 
este distrusă din cauza proastei 
funcționări.

— = 0-----

Un nou pas pe calea 
dobîndirii autonomiei 

interne de către 
Zanzibar

ZANZIBAR 3 (Agerpres).
Agenția Reuter relatează că 

Consiliul legislativ din Zanzibar 
a adoptat o nouă lege constituțio
nală care consfințește cucerirea 
autonomiei interna de către Zanzi
bar. In cadrul dezbaterilor a fost 
prezentat un amendament care cere 
Marii Britanii să facă „o declarație 
imediată și categorică cu privire 
la fixarea unei date precise pen
tru acordarea independenței de
pline Zanzibarului". Amendamentul 
urmează să fie dezbătut de Consi
liul legislativ în cursul viitoarei 
ședințe care va avea loc la 4 
Iunie.

— sa 0 ж,—

Transfugi cubani arestați 
In S.U.A. pentru jaf 
și trafic de narcotice

NEW YORK 3 (Agerpres).
Mulți dintre contrarevoluționarii 

cubani, izgoniți de poporul țării 
lor, și care au găsit azil în S.U.A., 
au comis în ultimul timp nume
roase infracțiuni.

La Miami (statul Florida) a fost 
arestat recent emigrantul cuban 
Carlos Castagneda. El este acuzat 
de a fi jefuit o bancă. Cu puțm 
timp înainte de arestare, acest 
anticomunist inveterat a vizitat o 
serie de țări latino-americane, unde 
a îndemnat la crearea „Frontului 
de luptă" împotriva Cubei revolu
ționare.

După cum relatează ziarul „Dia- 
rio de Nueva York", poliția ame
ricană a descoperit zilele acestea 
o bandă de contrabandiști și ne
guțători de narcotice. Baada era 
condusă de contrarevoluționari fu
giți din Cuba.
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Acțiuni pentru dezarmare și paceîncetarea din viată 
a poetului Nazîm Hikmet

; MOSCOVA 3 (Agerpres).
In urma unei crize de cord a 

încetat din viată. Ia 3 iunie, poe< 
tul Nazim Hiktnet, în vîrstă de 61 
ani, laureat al Premiului internațio
nal Lenin „Pentru întărirea păcii 
între popoare". Hikmet, unul din
tre cei mai de seamă scriitori turci 
contemporani, a fost întemnițat! 
timp de 12 ani în patria sa pen
tru activitatea sa politică și pen* 
tru convingerile sale progresiste. 
Din anul 1951, el trăia în Uniunea 
Sovietică.

I Pe lîngă numeroase volume de 
versuri care îl situează printre 
poeții lirici contemporani de mare 
valoare, Hikmet a scris piese de 
teatru jucate pe scenele multor 
țări. Hikmet a vizitat în două rîn- 
duri Republica Populară Romînă, 
unde opera sa este cunoscută și 
jKeluită din numeroase traduceri.

■— —

Situația 
din Arabia Saudită

CAIRO 3 (Agerpres).
Ziarul „Al Gumhuria" relatează, 

că, potrivit declarațiilor unor că
lători sosiți recent din Arabia 
Saudită, în diferite regiuni ale 
acestei țări domnește o situație 
încordată. Executarea de către au
toritățile saudite a doi membri ai 
tribului „Al Gelwi" a creat o si
tuație atît de explozivă, încît ar 
putea provoca un război între acest 
trib și tribul „Al Saud".

waller ііршоо dm vizita id Еигооа 
a jiesediolelui Iftmfy

NEW YORK 3 (Agerpres).
In comentariile anticipate despre 

vizita pe care președintele Ken
nedy o va face în curînd în Eu
ropa occidentală, ziariștii ameri
cani subliniază ideea că această 
vizită va contribui la sporirea in
fluenței R. F. Germane în cadrul 
N.A.T.O. și la întărirea prepon
derenței militare a acestei țări în 
vestul Europei.

Walter Lippmann atrage atenția 
asupra faptului că toate amănunte
le organizării călătoriei președinte
lui Kennedy în Germania occi
dentală — vizitele pe care le va 
face în numeroase orașe vest-ger
mane etc. — creează impresia că 
are loc o competiție între S.U.A. 
și Franța pentru a-și atrage bu
năvoința R.F.G. „O asemenea în
trecere, pentru a obține favoarea 
germanilor (vest-germanilor — nr) 
sau aparenta unei asemenea între
ceri, ar fi nu numai nepotrivită, 
dar și neînțeleaptă, scrie Lippmann. 
Ea va fi interpretată în Europa ca 
însemnînd că S.U.A. consideră 
R.F.G. drept principalul lor aliat 
și drept conducătoarea Europei. 
Această interpretare a fost confir
mată mult în ochii europenilor de

Nisip care înlocuiește uleiul
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — Co

respondentul Agerpres transmite:
Un grăunte de nisip pe o roată 

dințată a unei mașini este deobi- 
cei o piedică în desfășurarea nor
mală a mișcării.

Specialiștii de la mina de căr
bune „Polska" din Silezia de sud 
(R.P. Polonă) au dovedit că există 
cazuri cînd nisipul poate înlocui 
cu multă eficacitate uleiul pentru 
mașini, acesta din urmă prezen

-------- o--------
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ROMA 3 (Agerpres).
Postul de radio Vatican a anun

țat, în seara zilei de 3 iunie, 
că Papa loan al XXIII-lea a în
cetat din viață.
® Papa loan al XXIII-lea a fost 
ales în fruntea Bisericii Catolice 
in anul 1958. El s-a pronunțat în

INMA! Pregătiri pentru Congresul 
Mondial al Femeilor de la Moscova

DELHI 3 (Agerpres).
In India iau amploare pregăti

rile pentru Congresul Mondial al 
Femeilor de la Moscova. Delega
ția indiană la acest forum al fe
meilor va număra 25 de persoane, 
printre care deputate în parlament 
și în adunările legislative ale sta
telor, conducătoare ale organiza
țiilor de femei, medici, învățătoa
re, fruntașe ale vieții publice.

In întreaga țară a avut loc o 
săptămînă de pregătiri pentru Con
gresul de Ia Moscova, în timpul

Ca urinare a intervenției personale a președintelui Goulart

Muncitorii brazilieni au încetat greva
RIO DE JANEIRO 3 (Agerpres).
In urma intervenției personale a 

președintelui Braziliei, Joao Gou- 
âart, salariații societăților de trans
porturi aeriene din Brazilia, pre
cum și muncitorii din alte sectoa
re de activitate au hotărît la 2 
iunie să înceteze greva declarată 
la 31 mai în semn de protest îm
potriva hotărîrii autorităților din 
statul Guanabara de a demite pe 
Paulo de Melo Bastos, din func
ția de președinte al Federației 
muncitorilor din transporturile ae
riene ale Braziliei. După cum re
latează agențiile occidentale de 
presă, la această grevă au partici
pat peste 20 000 de muncitori și 
funcționari, activitatea aeroporturi- 

/presiunea noastră (a S.U.A.) greșit 
orientată asupra germanilor (vest- 
germanilor), pentru a-și asuma un 
rol de frunte în treburile nucleare.

Lippmann avertizează că „stabi
lirea unor relații speciale ameri- 
cano-vest-germane ar fi un vin 
prea puternic care li se poate sui 
germanilor (vest-germanilor) la cap". 
El își exprimă speranța că „Masa 
preponderentă a opiniei publice 
germane a învățat suficient din 
experiența acestui secol pentru a 
ști că acest vin este otrăvit... El 
ar reînvia naționalismul, șovinis
mul și militarismul care a provocat 
două războaie îngrozitoare'1. Zia
ristul american consideră că „pe 
calea pe care președintele inten
ționează să călătorească luna vi
itoare există o capcană periculoa
să". EI subliniază că ziarele ameri
cane nu ar trebui să amăgească 
opinia publică prezentînd călătoria 
ca o simplă expresie a prieteniei 
dintre popoarele celor două țări i 
„Americanii care doresc să facă 

. din Germania occidentală principa
lul nostru aliat din Europa nu sînt 
călăuziți de prietenie pentru națiu
nea germană. Ei sînt oameni duri, 
care își caută auxiliari duri".

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

tînd pericolul de a se aprinde u- 
șor, provocînd incendiu.

După o serie de experiențe s-a 
dovedit că un nisip special de 
cuaxț este un material de izolare 
și răcire tot atît de bun ca și 
uleiul.

Starterele cu aeest nou material 
izolator au trecut cu succes exa
menul practic în mină, ele fiind 
introduse în prezent și în mina 
„Bytom", din Silezia de jos.

sprijinul înțelegerii reciproce în
tră popoare și al menținerii păcii. 
De curînd, el a lansat o enciclică 
îndreptată spre înlăturarea primej
diei războiului.

loan al ХХШ-Iea era în vîrstă 
de peste 81 de ani.

căreia în Andhra, Bengalul de 
vest, Pundjab, Bombay, Gudjerat, 
Madnia, Pradesh au avut loc mari 
mitinguri la care au fost rostite cu- 
vîntări în sprijinul Congresului de 
la Moscova.

La marea adunare de la Delhi 
au vorbit Rameshvari Nehru și 
Arună Asaf Aii, cunoscute militan
te pe tărîm obștesc, care au subli
niat că congresul femeilor de la 
Moscova va aduce o importantă 
contribuție la întărirea păcii în în
treaga lume și la realizarea dezar
mării generale și totale.

lor, căilor ferate și porturilor din 
statul Guanabara fiind paralizată. 
Greviștii au sfidat amenințările gu
vernatorului reacționar Lacerda, de 
a aresta pe participanții la aceas
tă acțiune.

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, într-un comunicat 
dat publicității la 2 iunie, preșe
dintele Goulart a dat asigurări că 
„drepturile fruntașilor sindicali vor 
fi respectate".

LONDRA. — Aproximativ 200 
de tineri din diferite orașe ale 
Angliei au participat la marșul 
păcii Watford-Hereford (la nord de 
Londra). Marșul a durat două zile 
și a fost organizat de secția din 
Herefordscliire a organizației „Miș
carea pentru dezarmarea nucleară’.

TOKIO. La 3 iunie 40 000 de 
mineri de pe. insula Hokkaido 
au organizat o grevă cerind 
majorarea salariilor și îmbu
nătățirea condițiilor de muncă. 
Greva a fost declarată după ce 
administrația minelor a refuzat 
să satisfacă revendicările mun
citorilor. Munca a încetat Ia 
minele de pe insulă.

VIENA. — La 3 iunie a sosit 
la Viena într-o vizită neoficială

„Discriminarea rasială reduce 
prestigiul S. U. A.66

WASHINGTON 3 (Agerpres).
Ultimile incidente rasiste din 

Statele Unite au dat o dată mai 
mult cercurilor guvernante și pre
sei americane prilejul să facă con
statarea cît de mari prejudicii a- 
duce prestigiului S.U.A. pe arena 
internațională situația în care este 
ținută majoritatea populației de 
culoare din S.U.A. și. aceasta toc
mai într-un moment cînd, după 
cum a arătat conferința de la 
Addis Abeba, Africa, Continentul 
negru, are un cuvînt tot mai greu 
de spus. .

Intr-o corespondență din Was
hington, intitulată „Discriminarea 
rasială reduce prestigiul S.U.A.", 
ziarul vest-german „Frankfurter 
Rundsehau" sublinia că conferința 
de la Washington a scos în relief 
ей de alarmante sînt cercurile con
ducătoare americane de eeoul pe 
care l-au avut recentele incidente 
rasiste în restul lumii. „O îngri
jorare deosebită, arată corespon
dentul, a provocat reacția față de 
fotografiile din Birmingham (Ala
bama) arătînd cum cîinii polițiști 
sînt folosiți împotriva demonstran
ților de culoare".

Ce se poate faee ? — este în
trebarea care apare ca un leit mo
tiv în coloanele presei americane, 
care nu pregetă să arate că în 

fond rezolvarea problemei depinde 
de însăși guvernul american.

Cercurile conducătoare americane

RANGOON 3 (Agerpres).
La Rangoon au avut loc demon

strații ale luptătorilor pentru de
zarmare și pace. Demonstrațiile 
au fost condusă de U Ko Ko Qiji, 
U Tei Pe Mint, fruntași ai vieții 
publice și oameni politici de seamă 
din Birmania. Demonstranții purtau 
pancarte pe care erau scrise cu
vinte de protest împotriva mane
vrelor militare ale S.E.A.T.O., îm
potriva atentării imperialiștilor la 
pace și securitate în Asia de sud- 
est.

Astfel a început cauTpania îm
potriva acțiunilor S.E.A.T.O., des
fășurată potrivit hotărîrii Consiliu
lui birman pentru dezarmare și 
pace..

- Э_________

Epava submarinului „Thpeshep* 
nu a fost găsită

— O dezmințire americană oficială —
WASHINGTON 3 (Agerpres).
După ce autoritățile americane 

au anunțat oficial la 30 mai eă a 
fost găsită epava submarinului a- 
tomic american „Thresher", scu-

Sukarno, președintele Republicii 
Indonezia.

MEXICO. — In Mexic mor a- 
nual 460 000 de persoane din care 
jumătate sînt copii în vîrstă pînă 
la 5 ani, a declarat ministrul să
nătății din Mexic, Jose Alvarez 
Amezquita. El a menționat că prin
cipalele cauze ale mortalității in
fantile sînt foametea și bolile in- 
fecțioase.

NEW YORK. — La 2 iunie, pe 
aeroportul Idlewilde din New 
York, a sosit președintele Indiei, 
S. Radhakrishnan. Președintele In
diei va face în S.U.A. o vizită ofi
cială de stat, de zece zile, la in
vitația președintelui S.U.A., Ken
nedy.

se prefac a fi surprinse de „nerăb
darea" de care dau dovadă negrii 
în fața tergiversării la nesfîrșlt a 
aplicării măsurilor pentru respec
tarea drepturilor lor constituționale. 
După cum arată însă ziarul „Was
hington Post", în această privință 
„nici o întîrziere nu mai poate fi 
tolerată. La nouă ani după deci
zia Curții Supreme în legătură 
cu desființarea segregației în școli
le publice, mai puțin de 1-2 la 
sută din elevii de culoare din su
dul S.UA. au fost admiși în școli 
integrate". „Experiența de la Bir
mingham, scrie săptămînalul „The 
New Republic", ne învață că ad
ministrația trebuie să acționeze 
rapid și pe baza adevărului că ac
centul în relațiile dintre rase nu 
mai trebuie pus pe integrarea 
„treptată" ci pe cea „urgentă".

Intr-un articol intitulat „Preșe
dintele și desegregația", cunoscutul 
comentator James Reston critică în 
ziarul „The New York Times" pe pre
ședintele Kennedy pentru faptul că 
„de cînd s-a instalat la Casa 
Albă nu s-a deplasat decît arareori 
în sudul țării și atunci doar pentru 
a vizita unele baze militare". Res
ton spune că președintele Kennedy 
„nu și-a epuizat toate posibilită
țile" în ce privește exercitarea 
influenței sale în favoarea desfiin
țării segregației rasiale. „De aceea 
este ușor de înțeles mînia negri
lor și există, fără îndoială, nece

Consiliul consideră că lupta pen
tru pace în Asia de sud-est este 
în strînsă legătură cu lupta pen
tru dezarmarea generală și totală, 
pentru rezolvarea principalelor 
probleme internaționale. Iată de 
ce, paralel cu protestul împotriva 
planurilor militare ale S.E.A.T.O., 
Consiliul luptă pentru o cît mai 
grabnică încheiere a Tratatului de 
pace german, protestează împotriva 
înzestrării N.A.T.O. cu arma nu
cleară, împotriva amestecului S.U.A. 
în treburile interne ale Laosului 
și ale Vietnamului de sud, cere 
înfăptuirea de îndată a dezarmării 
generale și totale.

fundat la 10 aprilie cu 129 persoa
ne la bord, Ministerul Marinei a 
S.U.A. a declarat că epavă găsită 
pe fundul Atlanticului „nu poatej 
fi identificată definitiv ca fiind 
aceea a submarinului dispărut".

Un comunicat al Ministerului 
Marinei a S.U.A. relevă că „după 
un studiu aprofundat făcut la Wa
shington de experții marinei, cli
șeele luate la 30 mai de nava o- 
ceanografică „Conrad" nu au con
firmat că fotografiile reprezintă e- 
pava submarinului „Thresher”.

Oficialitățile din Washington au 
anunțat că în urma aceștor consta
tări. cercetările pentru căutarea 
submarinului vor continua. S-a a- 
nunțat că în regiunea unde s-a 
scufundat „Thresher", urmează să 
sosească nava de cercetări ocea- 
nografice „Gillis", care va avea le 
bord o cameră de televiziune con
struită special pentru operațiuni la 
mare adîncime. In același timp, 
s-a anunțat că batiscaful „Trieste” 
va continua să rămînă în portul 
Boston „pînă ce va fi obținută o 
dovadă mai concludentă a locului 
exact unde se află epava subma
rinului".
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sitatea urgentă de a li se da o 
dovadă tangibilă că vrem să-i scă
păm de umilință și discriminare".

Un editorial, apărut în săptă
mînalul „The Nation" sub titlul 
„De ce să nu aplicăm legea 
respinge afirmațiile din sursă gu
vernamentală că „guvernul face 
tot ce poate din punct de vedere 
legal”. Citînd declarația senatoru
lui Wayne Morse că „funcționarii 
guvernului federal au datoria să 
asigure protecția cetățenilor ame
ricani în exercitarea drepturilor 
lor constituționale, inclusiv pro
tecția împotriva încălcării acestor 
drepturi de către autoritățile sta
telor", editorialul subliniază : „Pre
ședintele și ministrul justiției apli
că unele legi, dar, în ce privește 
necesitatea aplicării legilor care a- 
cordă negrilor aceleași drepturi 
inalienabile ca și albilor, ei pre
tind că sînt neputincioși. Gu eît 
însă se va îngădui mai mult con
tinuarea acestei situații, cu atît in
cidentele vor deveni mai grave. 
Nici un guvern demn de numele 
său nu poate permite multă vreme 
ca drepturile constituționale să fie 
atît de flagrant violate ca la Bir
mingham. Remediul stă în mîna 
președintelui; să-l folosească. Dacă 
negrii neînarmați pot înfrunta cîi
nii polițiști, desigur că o pot face 
și agenții înarmați ai președinte
lui".
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