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Inovații aplicate 
la preparația Petriia

numărul pro- 
inovații înre- 
a ajuns la 50.
23 au fost

Este vorba

Bușteni valorificați
peste plan

de localita- 
în susul 
ultimii 
deschis

văii 
doi- 
mai

La preparația Petriia, 
mișcarea de inovații a luat 
o mare amploare. D= l-a 
începutul anului și pînă 
în prezent, 
punerilor de 
gistrata aici 
dintre care
aplicate. Economiile ante- 
calculate se ridică la 
51 249 lei, iar cele post- 
calculate la 18 803 lei.

Printre inovațiile aplica
te se numără : „Automati
zarea alimentării cu com
bustibil a focarelor supra- 
încălzitoarelor de aburi", 
concepută de cunoscutul 
inovator Moldovan Traian. 
Această inovație Contri- 
buis la alimentarea cons
tantă a focarelor topitorii
lor de smoală și deci la 
fabricarea de brichete de 
bună calitate.

Recent, un alt inovator, 
tovarășul Filimon Iosif a 
conceput o inovație care 
s-a bucurat de o apreciere 
deosebită din partea cabi
netului tehnic.
de „Inălțaraa jgheaburi
lor „U“ nr. 1 și 2", care 
contribuie la perfecționa
rea și îmbunătățirea pro
cesului de spălare.

Tot de curînd, utemis- 
tul Mihai Constantin III 
s-a înrolat în rîndul ino
vatorilor. El a prezentat 
o inovație interesantă. Es
te vorba de înlocuirea 
rapidă a pompelor de 
smoală, prin care se ușu
rează munca fizică 
reduce 
cuire a 
la sută.

și S3
timpul de înlo- 
pompelor cu 50

C. BADUȚĂ
cantaragiu

Sînt prietene și tovarășe de muncă. Amîndouă 
fac parte dintre depanatoarele care obțin zilnic de
pășiri de plan pe baza creșterii productivității mun
cii. Mocanu Lucreția și Toader Maria nu sînt numai 
muncitoare de frunte ale Viscozei Lupeni ci și mem
bre ale formației de dansuri a clubului sindicatelor 

din Lupeni.
Iată-le 
împreună 
rele.

I De la un capăt la altul al țării г
citind

zia-

La 11 km. 
tea Livezeni, 
Polatiștei, în 
trei ani s-au
multe parchete forsstiere 
care aparțin de I.F. Petro
șani.

Pentru a ușura activi 
tatea muncitorilor, aici au 
fost construite cabana și 
drumuri de acces, a fost 
instalat un funicular cu o 
mare capacitate de trans
port, iar brigăzile forestie
re complexe care lucrează 
în acord global au fost în
zestrate cu ferăstraie me
canice.

Prețuind așa cum s? 
cuvine grija partidului și 
guvernului față de oame
nii muncii, muncitorii din 
parchetele Polatiștei au 
valorificat în luna mai a.c. 
500 m.c. bușteni peste 
plan. Hotărîți să nu se o- 
prească la realizările ob
ținute brigăzile conduse 
de Filip Vasile, Dobre 
loan și altele s-au angajat 
să depășească planul pe 
luna iunie a.c. cu 15 la 
sută.

T. CORNEA 
corespondent

In abatajele minei Petriia 
se lucrează cu spor

Toate brigăzile de mi
neri și colectivele sectoa
relor minei Petriia se în
trec pentru obținerea de 
noi succese. Pe primul 
loc în întrecere se află 
sectorul III, condus de 
tovarășul Tenczler Ștefan. 
Minerii din acest sect >r 
au extras de la începutul 
anului și pînă în prezent 
peste 3 600 tone cărbune 
energetic, iar în primele 
6 zil3S;ale lunii iunie 
că 260 tone cărbune, 
același timp, Sectorul 
s-a situat pe locul I
bazin în atingerea celor 
mai mari randamente.

Pe întreaga mină, pro- . ghe, Mihai 
ducția de cărbune scoasă 
din abataje peste sarci
nile de plan în primei? 5 
luni 
la 11

în
In
III
pe

ale anului se ridică
545 tona cărbune. La

In

acestea, în primele 6 zile 
ale lunii s-a mai adăugat 
un plus de 309 tone căr
bune. Productivitatea mun
cii a crescut la 1,306 to
ne pe post.

Colectivul minei Petri- 
la a reușit ca prin creș
terea productivității mun
cii și reducerea consumu
rilor specifica să realizeze 
o economie pe primele 4 
luni ale acestui an în va
loare de 240 000 lei. Prin
tre brigăzile care se evi- 

. dențiază în mod deosebit 
se numără cele conduse 
de minerii Stane гапи Ghe
orghe, Nistcrean Gheor- 

’ Ștefan, Stan 
Constantin și Cucoș Ghe
orghe.

IOAN BERCEA
corespondent

rîndul muncitorilor calificați

De curînd, conducerea sectorului II al minei Uricani a încredin- 
brigăzii minerului Hrițcan Vasile o lucrare specială, într-un aba- 
nou deschis.
Preluînd noul ioc de muncă, priceperea și hărnicia minerilor din

țat 
tai

brigada condusă de comunistul Hrițcan și-au spus cuvîntul. Lucrarea 
specială se efectuează la un nivel tehnic corespunzător și este de 
bună calitate.

Iată-1 pe brigadier stînd de vorbă cu minerul 
țuțuc Gheorghe, precum și cu alți doi ortaci din 
și Moraru Constantin.

șef, de schimb Hu- 
brigadă, Opriș loaa

Pe șantierul Livezeni

Construcția fabricii de produse lactate 
trebuie urgentată!

începută cu aproape un an 
zile in urmă, construcția noii 
brici de produse lactate care 
ridică in Livezeni nu este 
nici acuma.

intervalîntr-un 
lung, n-au reușit 
obiectiv din corn- 
in stadiu final, 

situație

și utilaj cu care 
această nouă uni- 

Ca urmare, ter- 
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< Incepînd cu luna lui florar și >
< pină tîrziu în brumar, in calenda- 
/ rul preocupărilor cotidiene ale 
} multor oameni ai muncii din Ba-
< nat apar tot mai des cele legate
< de o pasionantă îndeletnicire : tu-
> rismul. La Reșița, Văliug, Slatina- 
J Timiș,
< Lugoj Caransebeș și în alte punc-
5 te г

І
 oameni de felurile vîrste 
preocupări: oțelari și mineri,

constructori de mașini, oameni de 
știință, studenți și elevi. „înar
mați" cu nelipsitele rucsacuri, ter- 

j mosuri și alte ustensile turistice, 
I fiecare o ia la drum cu ce are la 
< îndemînă: trenuri, autobuze, tu- 
i risme, motociclete și chiar pe 
5 calea... aerului, îmbarcați în con- 
5 fortabileie fotolii ale telefericului 
S de la Văliug. Punctele de plecare, 
J mijloacele de locomoție și 
? rile pe care ie străbat cei

Anina, Timișoara, Arad,

plecare, se adună suie de 
i de felurile vîrste și 

ofelari

cără- 
mai

VICTOR MUREȘAN
Corespondent Agerpres pentru 

regiunea Banat

(Continuare in pag. 3-a)

Extinderea tehnicii noi 
și aplicarea pe scară laur- 
gă a metodelor de muncă 
înaintate, сэг oameni bine 
pregătiți profesional. In 
acest scop, pe lîngă cen
trala electrică din Petro
șani conduc згеа uzinei a 
deschis anul trecut un 
curs de calificare la care 
s-au înscris 20 de munci
tori. Invățînd tot timpul 
cu sîrguință și însușin- 
du-și bine materia preda
tă, muncitorii-elevi au în-

cheiat recent cursurils cu 
calificativul „foarte bine". 
Intre cei care s-au cali
ficat în meseria de meca
nici și lăcătuși de caza
ne, mecanici de pompe și 
electricieni se numără și 
tovarășii Săbău Gheorghe, 
Negruț Gheorghe, Krsslel 
Paul, Rînciogă loan, Lu- 
caci Ioan, Moros Paras- 
chiv, Cenușe Ștefan, Că- 
tuțoiu loan.

C. DAN 
corespondent

de 
fd- 
se 

gata
Aceasta se datorește 

numeroaselor tărăgăneli ale con
structorilor, care 
de timp atit de 
să aducă nici un 
plexul respectiv
Bineînțeles, în asemenea 
încă nici nu poate fi vorba des
pre începerea montajului la com
plicatul aparataj 
va fi înzestrată 
tate. economică, 
ntemil. inițial de
rii a fost âminat pînă 
două ori...

De cînd a preluat conducerea 
lucrării maistrul Corodi Adolf, 
construcția fabricii a fost simțitor 
Impulsionată. Brigada zidarului 
Szilagyi Iosif, a fierar betohistului 
Pospai Dumitru, echipele dul
gherilor Popescu Gheorghe și Ți- 
bulac Gheorghe au ridicat parte
rul corpului de fabricație, au mon
tat gardul împrejmuitor, . au aco
perit și tencuit atelierul mecanic, 
centrala termică, casa de pompe, 
au turnat betoane de drum, au fă
cut canalizări. Cu toate acestea, 
volumul de lucrări executat nu a 
dus încă la încheierea completă a 
nici unui obiectiv. Astfel, atelie
rul nu-i gata pentru că lipsesc 67 
m. p. calupuri de stejar pentru 
pardosire, instalațiile de ventila
ție, nu sint făcute finisajele inte
rioare; la clădirea centralei ter
mice au mai rămas de executat fe
restrele de beton, nu se poate be- 
tona complet 
pentru că mai 
canalizări dar

platforma drumului 
trebuie făcute unele 
pentru ele brigada

instalatorului Rus Pavel nu are 
conductele necesare, construcția 
cofrajelor pentru turnarea arcelor 
de beton ale acoperișurilor se des
fășoară încet, pentru că lipsesc 
incă 14 dulgheri...

Situația existentă pe acest lot 
arată clar că tovarășii din condu
cerea șantierului 9 nu dau atenția 
maximă obiectivului respectiv, nu-i 
asigură sprijinul necesar. Depu- 
nîndu-se mai mult interes, terme
nele actuale de execuție ar putea 
fi simțitor reduse.

Conducerea șantierului 9 are da
toria să completeze efectivul aces
tui. lot — inclusiv cei 14 dulgheri 
pentru cofraje — în scopul terml-\ 
nării în termenul cel mai scurt a 
o seamă de obiective mici ca a- 
telierul, centrala termică, casa 
pompelor, canalizări și împrej
muiri, spre a-și axa apoi toate for
țele pe corpul central de fabrica
ție. Trebuie rezolvată din timp și 
problema materialului izolant (plu
tă) la camerele frigorifere și — 
împreună cu proiectantul și bene
ficiarul — căutate soluții de mate
riale înlocuitoare. (La construcția 
fabricii de gheață din Petroșani 

. s-a folosit vată de sticlă). La fel, 
trebuie asigurată o concordanță 
mai mare între activitatea con
structorilor și cea a întreprinde
rilor care vor lucra în subantre- 
priză la montajul aparatajului și 
utilajului, pentru a se crea timp 
util de lucru montorilor.

Construcția fabricii de produse 
lactate din Livezeni poate fi în
cheiată mai repede. Trebuie însă' 
mai multă preocupare din partea 
conducerii șantierului 9!

Minerii din brigada lui Baeiu - loan se numără printre cei mai harnici din cadrul sectorului II al 
minei Lonea. In fiecare lună ei își depășesc cu 5—10 la sută sarcinile de plan.

IN CLIȘEU: Șeful de schimb Jacotă Traian împreună cu Moșie Gheorghe, Rotaru Emil și aîți mun
citori din brigadă discută despre măsurile ce trebuie luate în abataj pentru îndeplinirea angajamente
lor de întrecere pe luna curentă. . ~ ■

ȘTEFAN MIHAI

sectorului I.C.M.M. 
muncit pe unul din 
sudul, comunei, pre- 
minerilor .spre noi 

cărbuni. Aici au fost

In curînd, 
la un ad obiectiv
Luni de-a rîndul, harnicii cons

tructori ai 
Aninoasa au 
dealurile din 
gătind drum 
zăcăminte de
terminate recent bazinul * de apă ,' 
pentru compresoare, turnul de rd- ; 
ci re, instalația de săpare, a fost ; 
construită linia telefonică, rămî- ; 
nînd ca in zilele ce urmează să fie ; 
terminat finisajul la clădirea ad- I 
ministrativă. ■ ■■ ■ • » ■ ■ (

La executarea în termenul. sta- ; 
brlit și de calitate a acestor ta-; 
arări și-a adus contribuția .între- f 
gul colectiv * de constructori al 
sectorului, merite deosebite reve- 
nindu-le muncitorilor din echipa 
de zidari condusă de Dinicicâ 
Gheorghe, dulgherilor conduși de 
Ciucă Constantin, precum și lăcă
tușilor din brigada în fruntea că
reia se află tovarășul Paraschiv 
'Alexandru . ,

I

I



STEAGtiS ROȘU

RUGBI

Campionatul regional de fotbal

pentru a-și 
de asttdatâ 

a ceferiștilor 
satisfacția

И Petrila Aurul Brad 2-0 (1-0)

Minerul Lupeni
Duminică, la Lupeni, s-a consu

mat ultimul act el turului republi
can de calificare la rugbi, soldat 
cu o nouă victorie a echipei din 
Lupeni.

In prezent, Minerul se află pe 
primul loc în clasament, neînvinsă 
pînă acum. Pentru aceasta merită 
felicitări 
de rugbi 
parcursul

neînvinsă în tur

întregul lot de jucători 
de la Minerul care pe 
celor В etape au arătat

ci Iubesc cu adevărat acest sport, 
ci s-au pregătit cu multi serio
zitate.

Victoria de duminică a gazde
lor cu scorul de 8—3 obținuți a- 
supra echipei Chimica Tirnăveni 
este cu atît mai prețioasă cu cît 
oaspeții, ueînfrînți 
zent, au dovedit că 
chips maturi, cu o 
ră de joc *i cu o 
de bună.

pînă în prș- 
formează o e- 
concepție cla- 
tehnică destul

oferit 
echipa 

cei din 
de iu- 

comuna
din nou la sta- 

încuraja echipa, 
se Întrecea cu 
din Teiuș. Și, 

suporterilor, deși

In fata unui public numeros, 
duminică, la Petrila, s<a desfășu
rat mielul da fotbal dintre Jiul II 
din localitate și Aurul Brad.

încă de la început, gazdele pun 
etăpînire pe joc șl creează atacuri 
periculoase Ia poarta adversă prin 
Sotir. Sereș și lacob care șutează 
puternic, dar mingile expediate 
ei tree pe lingă poartă.

Prima mare ocazie de gol, 
tată însă de petrileni, este cea 
minutul 29. Sotir este faultat
careu și arbitru! acordă lovitură 
de la 11 m. Lovitura este execu
tată tot de Sotir, care însă trage 
în brațele portarului.

Scorul este deschis în minutul 
38 în urma unei centrări a 
cob, preluată de Sotir, cu 
1—0.

Repriza a doua începe
a gazdelor care

de

Юмгііі Апйюма — 
C.F.R. Miț 3-0

Motrind ca pe o frumoasă amin
tiri spectacolul fotbalistic 
•cum două eăptămîni de 
favorită în confruntarea cu 
Sebeș, duminică, peste 800 
bitori ai fotbalului din 
Aninoasa veniseră 
dion 
care 
cea 
spre
intrasz pe teren cu patru titulari 
lipsă, echipa locală a jucat fru
mos, cîștigînd de altfel întiinirea 
cu scorul de 3—0.

Lovitura de începere o au gaz
dele. După cîteva schimburi de 
pase pe centrul terenului, mingea 
ajungi la Broască, care face o 
cursă spectaculoasă pe sxtremă în
să ezită să centreze, faza rămînlnd 
fără rezultat. Cele cîteva acțiuni 
frumoase create apoi pe partea 
stingă, unde tîn.ărul Breda s-a des
curcat bine, dau speranțe specta
torilor că deschiderea scorului nu 
s? va lăsa mult așteptată. Minutul 
32 al primei reprize confirmă spe
ranțele. Bine deschis de Breda, 
centrul atacant ai gazdelor. Cons- 
tantinescu, șutează prin surprin
dere de la 17 metri înscriind în 
colțul porții. Opt minute maj tîr- 
liu, la o lovitură liberă, bine эхе- 
cutată de Foca, scorul este majo
rat la 2—0 da 
cu capul.

In cea de-a 
sirii, jocul își
tete, gazdele părînd mulțumite de 
xeaultirt. Totuși, șutul puternic de 
la aproximativ 9 metri a lui Gol- 
golru M. din minutul 59 nu mai 
poat» fi oprii, cu aceasta scorul 
fiind pecetluit: 3—0 în favoarea 
«uUcMT.Uor.

Stoperul Matyaș 
fosi din nou cel 
twin. Au plăcut, 
portarul Danciu, 
Constantinescu și
Oaspeții s-au apărat organizat, în
să Înaintarea 
facție, crelnd 
•tacuri, dintre 
riculoase.

Foarte bun
loan din Hunedoara.

Barabaș, care înscrie

doua parte a intîl- 
pierde din intensi -

de la gezde a 
mai bun de pe 

de asemenea, 
centrul atacant 
interul Barabaș.

іог nu a dat setis- 
doar cîteva contra
cara două mai pe-

arbitrajul lui Cifrea

ra. 
din 
în

nota da dominare

O

lui Ia- 
capul:

tot în

0

reușesc să ridice scorul la 2—0, 
prin Dinache, scor cu care de alt
fel se încheie și partida.

In general, jocul nu s-a ridicat 
la nivelul așteptărilor fiind pre
sărat de numeroase durități, 
care au dat tonul, 
torii echipei oaape, 
Manea, Murzacu și 
jucat dur, au fost 
comentînd mereu 
trullli.

Dealtfel jucătorul
fost eliminat de pe teren pentru 
injurii aduse arbitrului. La indis
ciplina de pe teren a contribuit și 
antrenorul oaspeților 
rajat pe jucători la 
proteste.

Bun arbitrajul lui 
ria).

Cei 
au fost jucă- 
în frunte cu 
Sie! care au 
indisciplinati, 

deciziile arbi-

Manea a și

care a încv 
durități și

Zbora (Sime-

SANDU OPREA
enrespondent

VICTORIE MERITATA
de spectatori

scorului cit și, 
frumos prestat d?

e și normat cei

■ф.

Spartachiada de vară
Duminică, pe stadionul Jiul Ii 

din Petrila, a avut loc finala spar- 
tachiadei de vară a tineretului la 
fotbal organizată de asociația spor
tivă Jiul din localitate.

Intr-un cadru sărbătoresc, cele 
două finaliste, echipa sectorului 
ѴПІ și cea a sectorului II, s-au 
aliniat la mijlocul

După scurgerea

nute de joc, a fost cunoscută si 
campioana, adică echipa sectoru
lui VIII, care a obținut victoria 
scorul de 2—1 (1—1).

Echipei câștigătoare i-a fost 
minată cupa de campioane 
componentelor celor două
finaliste li s-au îatataat inaiune 
li diplome.

cu

în- 
ier 

echipe

Minerul

mai
аш-

mai

Cei pește 1000 
care au asistat la înttlnirea de fot
bal dintre Parlngul Lonea și Rete
zatul Hațeg, desfășurată la Lonea, 
au plecat satisfăcut! de la meci 
atît datorită 
ales, jocului 
bele echipe.

Așa cum
buni au și ciștigat. Parîngul Lonea 
a obținut o victorie pe deplin me
ritată. Scor final 4—-1.

Iată acum, pe scurt, cum au fost 
înscrise cele 5 goluri: ln minutul 
30, Onica pătrunde cu mingea în 
careu și pasează lui Achim care 
reia fulgerător în plasă: 1—0. Sco
rul este majoret ]« 2—0 în minutul

----- —0.

50 de către Ujora care înscrie cu 
capul. După alte 4 minute, Petcu 
ridică scorul la 3—0, printr-un șut 
de la distanță. Deși conduși la acest 
scor, oaspeții nu dezarmează șl 
inițiază cîteva contraatacuri, unul 
din ele soldat cu un gol înscris 
în minutul 58 de către Matache: 
3—1.

Ultimul goi al partidei este în
scris în minutul 80 de către Pet
cu dintr-o acțiuns personală: 4—1 
pentru

S-au 
Achim, 
de la < 
Țurlete.

Parlngul, 
remarcat
Ujora, 

oaspeți

de
Putu și
Matache,

le gazde: 
Dime, iar 
Olas și

MERCATEODOR
corespondent

„CUPA
Duminică 16 iunie a.c. nu se joa

că etapă de campionat lntrucît are 
toc etapa a doua a „Cupei Elibe
rării” la fotbal după cum urmea
ză; Aurul bred — Constructorul 
Hunedoara (la Deva); Sebeșul Se
beș — Retezatul Hațeg și Mț'ierul 
Deva — Minerul Aninoasa (ambele 
meciuri la Hunedoara); Aurul Cer
tei — Vidra Orăștie (la Simerie); 
C.F.R. Teiuș stă.

Tot duminică vor mai avea 
o serie de meciuri amicale cum 
slnt: Dacia Alba lulia — C.F.R. 
Teius I C.F.R. Simsria — Siderur- 
gistul Hunedoara; Dacia Orăștie — 
Victoria Călani 
Minerul Ghelar ; 
Jiul II Petrila; 
Minerul Vulcan.

loc

Minerul Țeliuc — 
Știința Petroșani — 
Parlngul Lorica —

Rezultate din etapa de duminică
Minerul Deva — Sebeșul Sebeș 

9-1 ! Minerul Aninoasa — C.F.R. 
Teius 3-0; C.F.R. Siweria — Dacia 
Orăștie 2-2; Jiul II Petrila — Au
rul Brad 2-0; Minerul Ghelar —

Constructorui Hunedoara 4-1; Mi
nerul Vulcan — Victoria Călău l-l| 
Siderurgiatul Hunedoara — Dacia 
Alba Iulie 5-1 i Parlngul Lonea 
Retezatul Hațeg 4-1.

terenului, 
celor 90 de mi-

Q

HANDBAL IN 7

Lupeni
Hunedoara 21-20

Constructorul

In cadrul campionatului regionai 
de handbal în 7, duminică, Mine
rul Lupeni a obținut pe teren pro
priu prima victorie, întrecînd for
mația Constructorul Hunedoara, 
fruntașa clasamentului la limită, 
cu scorul de 21—20, la pauză 8—12.

In prima parte a jocului iniția
tiva aparține oaspeților care, ba
zați pe contraatacuri fulgerătoare, 
înscriu punct după punct, reușind 
să încheie repriza la o diferență 
de 4 puncte.

In repriza a doua, deși gazdele 
pornesc mai hotărîte la atac, ele 
nu reusesc să-și impună Jocul declt 
spre efîrșit șl în special In ultimul 
minut 
Șit să 
«cest

de Joc cînd Minerul e reu- 
egaleze și să ia conducerea, 
lucru fiind posibil datorita

unui joc mai calm »i 
nizat.

S-au evidențiat de 
$11, Stamatoiu, lacob,
Mihăilă. A arbitrat bine I. Purică 
(PeUoșaBU

mai org»'

la Minerul
Vagner și

I. CIORTEA 
corespondent

Întîlnire amicală
Joi, după-amiază pe terenul „E- 

levul'' din Petroșani, a avut loc o 
întîlnire amicală de handbal ln 7 
între echipele S.S.E. Petroșani și 
Scoală profesională metalurgică 
din Călan. Cu o pregătire supe
rioară, echipa gazdă a avut jocul 
la discreție obținînd victoria 
43—20 la pauză 24—12.

Duminică, 9 iunie a, c. Mia de 
gimnastică a Școlii medii „Dece- 
bal" din Deva, a găzduit etapa 
regională a concursului republi
can de gimnastică rezervat copii
lor. La acest concurs au partici
pat raioanele ■ Orăștie, Alba lulia, 
oraș Deva 
troșani.

Cu acest 
următoarele

Pe locul
S.Ș.E. Petroșani, în cadrul căreia 
au concurat Deleoreaa Nicolae, 
Beyer Augustin, Săsărean Mlbal,

și orașul regional Fi-

prilej s-au înregistrat 
rezultate:
I la baled s-a clasat

C»

Imre, 
clasat 
si Mlne-

Pe
e-

Gimnastici ; CODCUPS PegiODOJ

Ințnfl Tiberiu și Sebeși 
locurile următoare s-au 
chlpele: S.S.E. Alba lulta 
ru! Deva.

La fete, locul I pe echipe: Mi
nerul Deva, urmată di Orăștie. 
La individual fete pe primul loa 
s-« clasat eleve Săstrean Mlhaela 
(S.S.E. Petroșani).

Deși la primul lor concurs, ti
nerii gimnaști de la S.S.E. Petro
șani (antrenor prof. Eugen Peterfi) 
au dovedit o bună pregătire.

S. BALOI 
corespondent

Una caldă, alta rece
ambele dor-
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1. Victoria Călan 27 16 8 3 53.19 40
2. Minerul Deva 27 18 3 6 71:30 39
3. Siderurgistul Hunedoara 27 16 5 6 48:22 37
4. Minerul Vulcan 27 15 I II 55:46 31
5. Minerul Aninoasa 11 7 9 44:35 29
6. Aurul Brad Î7 12 3 12 58:34 27
7, Parîngul Lonea J7 li 5 11 44:43 27
8. Jiul II Petrila 2?«t 10 7 10 36:39 27
9. CFR. Simeria .27 10 4 13 49:49 24

19. Sebeșul Sebeș 2? 10 4 13 42:55 24
11, Dacia Alba lulia „ 27 10 4 13 34:63 24
12. Minerul Ghelar 27 g 4 І4 46:50 22
13. Constructorul Hunedoara 27 8 0 13 34:54 22
t< CEA. Tetu» 27 8 4 15 39:53 20
15. Deda Orăștie 27 8 4 15 37:53 20
16. Retecatul Hațeg 27 6 7 14 34:68 19

In fața unui 
numeros public, pe 
stadionul din Vul
can au apărut 
duminică două echipe,
nice de un rezultat bun. Minerul 
Vulcan dorea, pe bună dreptate, 
să șteargă pata, impresia penibilă 
lăsată după jocul de la Brad unde 
a părăsit terenul învins la un scor 
mai mult dectt categorie (1—8). 
Victoria Călan, este liderul cam
pionatului regional, este în cursă 
după puncte care-i șlnt foarte pre
țioase In „duelul” cu Minerul De
va ce-o urmează îndeaproape în 
clasament.

Așa dar spectatorii erau îndrep
tățit! să se aștepte la un spec
tacol fotbaliștii de bună calitate.

După un început oarecum timid, 
în care jucătorii si studiau parcă 
între ei, echipa minerilor iste cea 
«are pune treptat stăptnlre pe joc 
ai teren, apropiindu-se tot mai 
mult de poarta oaspeților. încăl
zirea spectatorilor a survenit în 
minutul 9, cînd 
mingea ca din... 
deasupra porții 
CNan. După 10
încearcă și el poarte de la die- 
tontă si mingea în traiectorie a- 
tinge coltul de sus al barei

domină cu 
Intr-un ase-

ge. Toi în minu
tul 58, Meiinte ra
tează de
ш o mare 

rezultatul de

Ia 3 
ocazie 
pe ta-

repriza 
convin
se pă- 
dat că

Cotroază trimite 
tun la o palmi 
jucătorilor din 
minute. Meiinte

alte goluri ce vor urma în 
adversă.
mingea e rotundă, pronos- 

nu trăiesc prea mult, e- 
se înfrlnaază

Pe teren, Minerul 
oarecare autoritate, 
menea moment, Cotroază centrea
ză Iar Meiinte, bine plasat, în
scrie cu capul 1—0: teme) pentru 
ea înflăcărați! suporteri ai echipei 
locale să-și încurajeze tot mei 
mult echipa, să iacă pronosticuri 
pentru 
poarta

Dar 
ticurile
chips din Vulcan 
parcă si ritmul ei de joc bate în 
retragere.

După repriza Intîl. care a ofe
rit unele faze frumoase, bine con
struite de ambele echipe, repriza 
următoare ar fi foit de așteptat 
să încălzească tot mai mult „spec
tatorii”; lucru care nu s-a tntîm- 
plat. Puține faze merită să fii re
ținute, Cea din minutul 58 cînd 
UJfalvy, extrema stingă de la Vic
toria, Unul din cei mal activi ju
cători de pe teren, șl-a concreti
zat efortul depus șl prlntr-un șut 
sec aduce egalarea, Din acea clipă 
plasele nd-nouti din porți n-au 
mal fost scuturate de nici o mm-

de a schimba 
bele de scor.

Repriza a doua a fost o 
„rece” cu joc confuz, fără 
gore, pe centrul terenului, 
rea chiar la un moment
jucătorii Minerului (în tricouri al
bastre) nu se mai cunosc între ei, 
nu-și văd culorile echipamentului 
și astfel mingile lor ajungeau cu 
precizie la... adversarii îmbrăcați 
în... alb- A fost o repriză care a 
dezamăgit.

Comportarea celor două echipe, 
cunoscut fiindu-le potențialul, n-a 
putut fi socotită satisfăcătoare. In 
ce privește echipa din Vulcan ea 
este în regres.
mai recunosc pe jucătorii echipei 
care
curii, satisfacții. Echipa este defi
citară la capitolul condiție fizică 
și la cel moral. Antrenorul et 
conducerea asociației nu trebuie să 
rămînă cu brațele încrucișate, 
,.spectatori” la această stare de lu
cruri. Tocmai din partea lor se 
așteaptă primul cuvint I

Spectatorii nu-i

le-au adus de atHea ori bu

fi. MORARU



STEAGUL ROȘU

Locatarii свгпсгшш fruntaș
Sînt multi, aproape 250 la nu- ria, Rotaru Silvia și Mathe Maria

măr. Locuiesc în cartierul care 
deține drapelul de fruntaș în ac
țiunile de bună gospodărire și de 
înfrumusețare. La întrebarea „unde 
stai", oricare locatar de aici ar 
răspunde cu mîndrie: In cel mai 
frumos cartier al Lupenialue, la 
Viscoza III.

Intr-adevăr. cartierul Viscoza 
HI. care a răsărit pe harta ora
șului Lupeni abia cu doi ani în 
urmă, in prezent este cei mai fru
mos cartier al orașului. La acest 
fapt au concurat mai mulți fac
tori: așezarea lui pitorească (car
tierul este situat pe malul sting 
al pîriului Braia). blocurile fru

mos vopsite, dar mai ales hărnicia 
acelora care au luat în stăpînire 
apartamentele celor nouă blocuri 
ce formează cartierul.

Spiritul gospodăresc și hărni
cia locatarilor a îndepărtat ur
mele lăsate de constructori în jur 
și au făcut să răsară în locul lor 

. un imens covor de iarbă „prin
să" prin fata blocurilor intr-un 
brîu de flori. Locatarii s-au îngri
jit și de copii. Malul pîrîului Braia 
l-au „împrejmuit" cu un gard viu, 
din arbuști iar în dreptul blocului 
24 au amenajat un loc de joacă 
pentru cei mici,

Cartierul a primit un aspect și 
mai plăcut după ce s-au plantat 
sutele de salcîmi și alți arbori or
namentali. Deputata Zamfir lulia- 
na și tovarășii Racolța Iosif, Bido 

' Carol Toth Elemăr, Grașii Radu, 
Balș Maria, Rozi Ida, Micula 

> Francisc, Staubec Aurel, Szabo 
i Ștefan, Comșa Elena, Bunea Ro

zalia, Istoc Dominic, Vlădulescu 
Barbara, Comșa Elena, Giorgi Ma-

------------ 0

Mi tirutiI іогнииістііііі j
Cei doi sînt de pe meleagurile

Gorjului. Cel mare, Pognejer 
Gheorghe, nu plecase niciodată de 
acasă, pînă clnd a trebuit să mear
gă la armată. Copil, doinea din 
fluier doine triste îngrijind vitele 
altora. Și în doinele acelea era 
strînsă toată amărăciunea copii
lor fără copilărie. Fratele său, 
țoen, n-a avut nici el o copilărie 

4mai fericită. Amintiri triste care 
întunecă buna dispoziție atunci 
Ctnd te gindești la ele, VJntul 
înnoitor care a bătut în țară, a 
bătut și în satul lor. Gheorghe 
ereecuse și îl venise vremea să-și 
facă datoria de ostaș. Armata a 
făcut-o în Valea Jiului. Aici a 
îndrăgit meseria de miner. A în
vățat-o și a rămas aici. Multe lu
cruri a învățat Gheorghe printre 
băieși. Mai ales a învățat să-i 
cunoască și să-i iubească pe oa
meni. Minerii de la Aninoașa 
l-au îndrăgit pentru hărnicia și fe
lul lui deschis de a se purta. In- 
cepînd din 1959 numele mineru
lui PPgnejer Gheorghe de la mi
na Aninoașa era mereu alături de 
cel al fruntașilor. I s-a încredin
țat o brigadă. Flăcăul fără orizont 
odinioară se descurca bine. Bri
gada sa a ajuns în fruntea secto
rului. L-a adus la Aninoașa și pe 
fratele său loan. La început aces
tuia l-a fost greu. Hălăduise prea 
multă vreme în clmpurMe deschi
se. Mina oferea altfel de viață, 
dar și altfel de satisfacții- Cu vre
mea Ioan a învățat să cunoască 
și șă se bucure de satisfacțiile 
muncii îndrăgind-o la fel ca fra
tele său, Gheorghe. Acum luciea-

-=0 —

A APĂHUT t
E casa ta, îngrijește-o

104 pag., 1,50 lei
Lucrarea scrisă într-o formă a- 

tractivă, tratează numeroase pro
bleme privitoare la gospodărirea 
și întreținerea în bune conditiuni 
e locuințelor, avut obștesc.

Materialele cuprinse în broșură, 
redau numeroase metode șl forme 
folosite de grupele de partid, de- 
putați și comitete de bloc în a face 
viata locatarilor mai frumoasă, 
mai fericită, de a închega relații 
tovărășești între locatari. 

sînt cîtiva dintre cei care și-au 
dovedit cu prisosință spiritul gos
podăresc, antrenînd prin comite
tele de blocuri pe toți locatarii la 
înfrumusețarea cartierului.

Decernarea drapelului de ear
lier fruntaș cartierului Viscoza 
III, a constituit o primă răsplată 
a strădaniilor depuse de cei a- 
proape 250 locatari ai săi și un 
imbold spre noi succese pe tărî- 
mul bunei gospodăriri, a conti
nuei înfrumusețări.

Locatarii cartierului fruntaș mai 
au destule „rezerve interne" pe 
care le-ar putea valorifica pentru 
a dovedi cu prisosință meritul de 
a fi deținătorii drapelului roșu de 
fruntaș. Intre blocul 25—26 se află 
un spațiu „viran", neîngrijit de 
nimeni. In mijlocul lui, pe locul 
unei gropi s-ar putea amenaja un 
frumos rond de fiori, străjuit de 
o vază ornamentală ori ehiar o 
fintînă arteziană. In jurul rondu
lui, un covor verde ar întregi în 
mod plăcut spațiul dintre cele 
două blocuri. O astfel de „rezer
vă internă" este și în spatele blo
cului 31, Aici, amenajarea unei 
baze sportive de cartier, cu un 
teren de handbal, volei, sau chiar 
de tenis de cîmp, pentru copii ar 
fi foarte bine venită.

Continuînd munca de gospodă
rire și înfrumusețare a cartieru
lui, cu aceeași hărnicie și spirit 
gospodăresc cu care au pornit la 
acțiune, locatarii cartierului Vis
coza Ш și-ar merita și mai mult 
titlul de cinste de locatari frun
tași în cartier fruntaș.

MARGARETA MICA

DOI FRAȚI
ză la întreținerea fondului de lo
cuințe. Gheorghe a fost primit în 
familia comuniștilor. Ioan se pre
gătește și el. In vara anului tre
cut, Gheorghe a încercat o nouă 
bucurie; a fost propus pentru a 
urma cursurile școlii de maiștri 
mineri. N-a fost ușor. Terminașe 
doar școala de 14 ani. Dar omul 
care știa să se orienteze în aba
tajele adîncurilor de piatră s-a 
descurcat pînă la urmă și în lu
mea cifrelor, a formulelor și a 
teoriilor. Acum e elev în anul II. 
loan se pregătește pentru liceul 
seral. Două destine care se îm
plinesc ca atîtea altele sub ochii 
noștri. Oameni care cresc la lu
mina înțeleaptă a partidului, pe 
care nu i-am cunoscut pînă ieri 
și care azi mi-au devenit prie
teni adevărați. Nu căutați în re
portaje nume sonore. Sonoritatea 
lor șade în numele acesta comun: 
oameni noi 1

I. CIOCLEI

SUS, PE
(Uituare din pag. l-a)

molii sînt diferite. Toți Insă iși 
dau intîlnire intr-un singur loc: 
sus, pe Semenic.

Deși mai mic ca frații iui car
patini, muntele Semenic are un 
farmec deosebit. Crestele lui sint 
dominate de trei virfuri a căror 
Înălțime trece de 1 430. Străjui
te de falnice păduri de brad, iag 
șt ștejar, cele trei Înălțimi — Se- 
menicul, Qozna Și Nedela — dez
văluie privirii omului o panora
mă plină de pitoresc. Pe vreme 
senină, de aici de sus să zăresc 
cu ochiul liber înălțimile Țarcului 
ca și apele Dunării. Seara, razele 
de lumini ce pornesc din „Cetatea 
de foc" a Reșlței și din toate satele 
Înconjurătoare electrificate, Împo
dobesc Semenicui cu o coroană 
feerică de stele pâmintești. Adiind 
ușor, viatul cîntă din frunza co
drilor, acompaniat de clipocitul a- 
pelor cristaline, de o rară limpe
zime.

De sus, de pe Semenic, izvoarele 
Timișului, Carașuiui, Bîrzavei și 
Netei iși poartă apele printre stinci 
și păduri coborlnd la vale. Prin 
voința omului, ia punctul Coșava, 
apele Netei, întoarse din șerpui- 
rea lor milenară și, unite cu ale

Construcțiile industriale pentru 
exploatările miniere au totdeauna 
un specific aparte: ele se execu
tă ori in terenuri grele, peste dea
luri și văi, unde posibilitățile de 
transport, aprovizionare și organi
zare a șantierelor sînt dificile ori 
în mijlocul exploatărilor, fiind 
stînjenite de alte obiective 'în 
funcțiune.

Ultima lucrare — tericoanele 
pentru haldarea sterilului — exe
cutată la Petrila de către lotul 
I.C.M.M. al maistrului Bordea Flo-

Bpigada 
fpuntașilop

rian, a pus probleme grele con
structorilor. Cu toate acestea, 
munca plină de abnegație a bri
găzii de săpători-betoniști a lui 
Socaciu loan a învins pe rînd pie
dicile. Ca urmare, sarcinile de 
plan lunare -au fost depășite cu 
pește o sută de mii lei, iar mem
brii brigăzii au realizat salarii 
sporite. La obținerea acestor re
zultate, ei au primit un sprijin 
susținut din partea șoferului Pes- 
caru Ioan de pe autocamionul 

26 096 I.R.T.A. care a dat dovadă 
de conștiinciozitate și îndemînare, 
transportînd pe drumuri grele ma
terialele necesare lucrării.

De cîteva zile, brigada lui 
Socaciu loan a început o nouă 
lucrare : săparea unui puț de ex
tracție pentru mină. Cei 20 de oa
meni din brigadă, dintre care se 
remarcă tov, Petcu Dumitru. Gun- 
lup Gheorghe, Croitoru Cornel, 
Motocea Maria, Predescu Petre, 
Pescarii Gheorghe, Vlad Gheor
ghe, Bontescu Nicolae și alții sînt 
hotărîți să realizeze și noul obiec
tiv într-un timp scurt și de bună 
calitate.
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Un nou bloc din Petrila, blocul C. cu 27 apartamente este gata. El 
așteaptă locatarii...

SEMENIC
Bîrzavei pînă la Văliug, au fost 
puse la muncă, să iacă, din unda 
lor iute, lumina. Apoi se îndreaptă 
din nou, liniștite, fiecare in altă 
direcție.

Dar, în masivul Semenicului, sînt 
și ape care nu se despart nicicînd 
de matca lor. Apele lacului de la 
„Baia vulturilor", printr-un „mira
col" al naturii, nu îngheață nici
odată. Foarte reci, ele iși păs
trează temperatura constantă în tot 
timpul anului.

Natura descoperă aici, în fața 
privirilor omului, numeroase alte 
frumuseți. Nu departe de viriul 
Semenic, străbătind o pădure de 
brazi, drumeții de pe cărările Se
menicului ajung la peștera Comar
nic, una din cele mai iermecătoU- 
re formațiuni speologice din țara 
noastră, declarată monument al 
naturii apoi ia Cheile Carașutui, 
unde rial cu același nume și-a 
săpat albie printre stinci înalte de 
cîteva sute de metri, iar de aici 
încolo privirea întîlnește Poiana 
Prol asului, împodobită de natură 
cu o- broderie de Hori multicolore.

Drumețind pe cărări ușor de es
cala! din toate direcțiile, turiștii 
urcă din nou pe Semenic, unde îi 
așteaptă confortul cabanelor și 
mincarea gustoasă a restaurantului 
de aici.

Oștiri din comerț i
; La Petroșani

: Magazin de artizanat
J Zilele trecute, din Inițiativa
• U.R.C.M. Hunedoara a lost des-
• chis în orașul Petroșani, un ma- 
ș gazin de artizanat,
J In acest magazin sînt expuse 
J ou gust și aranjate estetic în vi-
* trine, diferite obiecte de artă
* populară și de uz casnic cum
* sînt, de pildă, fote, ii, covoare,
• perdele, fețe de masă, bibelouri, 

*■ confecții și lenjerie de femei și 
Z copii, poșete, sacoșe de piață
* etc. Obiectele expuse sttrnesc
* curiozitatea trecătorilor. încă din
• primele zile magazinul cunoaște 
' o mare afluență de cumpărători.
•♦
: Deservire civilizată•
* în cartierul Gh. Dimitrov din
* Petroșani, la parterul blocului 
» magazin, printre alte unități co- 
s merciale se află și unitatea 
‘ O.A.D.L.F. nr. 29 condusă de co-
* munlstul Lăpădatu Anastasie. E o
* plăcere să-ți iaci cumpărăturile în 
r această unitate. Deservirea se face 
Г totdeauna civilizat și prompt. Bine
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ȘCOALA NOUĂ
Construcția noii școli cu 16 săli 

de clasă din Lupeni se apropie de 
o etapă importantă: încheierea 
lucrărilor de roșu și trecerea la 
operațiunile de finisaje.

Ținînd seama de importanța 
deosebită a lucrării, de termenul 
apropiat de predare, inginerul șef 
al șantierului Lupeni, Beloiu Ni
colae, a concentrat forțele nece
sare pentru rapida execuție a clă
dirii. In același timp, tov. Vasian

Fiecare din cele 19 cabane exis
tente in cadrul complexului turistic 
de pe mumele Semenic este cons
truită și mobilată într-un stil apar
te. Cabana nr. 10, de pildă, desti
nată turiștilor vînători, amintește 
prin tot mobilierul și stilul ei de 
amenajare de îndeletnicirea oaspe
ților. Pînă și candelabrele sint exe
cutate din coarne de cerb. Cit pri
vește gusturile gastronomice ale 
fiecărui turist ce urcă pe Semenic 
ele vor fi satisfăcute de adevărați 
maeștri in arta culinară, chemați 
să deservească restaurantul și bu
fetul a căror capacitate s-a mărit 
anul acesta prin lucrările de cons
trucții și reamenajări.

Sus, în viriul muntelui se mai 
zăresc pe ici pe colo pete de ză
padă care amintesc de pirtiile de 
schi ce au brăzdat incă nu de mult 
coama Semenicului. Din cină în 
cind, pe oglinda Timișului, Bîrzavei, 
Carașuiui și Nerei iși iac apariția 
păstrăvi jucăuși, iar luminișul pă
durilor s-a transformat in loc de 
intîlnire al cerbilor și căprioarelor, 
în timp ce pe albastrul cerului se 
profilează în zbor aripi de vulturi 
montani,

Pe Semenic se află și o stație 
meteorologică. Ultimele buletine în
tocmite aici consemnează vreme 
frumoasă și călduroasă.

Un îndemn în plus I Semenicui 
vă așteaptă!

aprovizionat cu mărluri frumos ex- • 
puse în rafturi și vitrine, magazi- •, 
nul are zilnic numeroși curppâră- Z' 
tori. Ca urmare a , acestui fapt 
planul la virizarea de legume și • 
fructe se depășește lunar cu d— • 
19 la sută. Recent, vînzătorul uni- • 
lății O.A.D.l.P. nr. 29 din Petro- * 
șani a fost evidențiat în muncă • 
pentru buna deservire șl depășirea • 
ritmică a planului de desfacere. ••

Cu planul depășit :î
• 

Interiorul magazinului O.C.L. • 
Alimentara nr. 20 din DHja Ma-•' 
re, condus cu pricepere de tov. 
Gîrgă Emilia, ore un aspect în- J: 
grijii, mărfurile sînt aranjate cu • ■ 
gust In rafturi, etichetata. Apro- • 
vizionarea ia timp cu mărfurile» 
cele mai solicitate, cit și curățe- J 
nia ce domnește la tot pasul, 
face ca magazinul să cunoască J 
pe zi ce trece o afluență eres- * 
cindă de cumpărători. •

Ca urmare a acestui fapt, pla- * 
nul de desfacere a mărfurilor pe J 
luna mai a. c. a fost îndeplinit J 
în proporție de 115 la sută. *

C. IOAN î
corespondent “

Cornel, șeful serviciului de orga
nizare a muncii, a alcătuit un 
grafic amănunțit, pe zile, brigăzi 
și operațiuni care cuprinde volu
mele de muncă și efectivele ne
cesare în scopul realizării lueră- 
nlor într-un timp cit mai scurt. 
In acest grafic sînt prevăzute mo
dalitățile și formele de executare 
a celor 700 m. p. mozaic, 6 800 
m. p. tencuieli interioare și 1320 
m. p. exterioare, 10 340 m. p, zu
grăveli, vopsitorii și celelalte lu
crări.

Prin luarea acestor, măsuri, s-ou 
creat condiții pentru ca noua școală 
să fie executată la timp.

PROGRAM DE RADIO
12 iunie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Melodii populare, 9,30 
Dansuri și coruri din operete, 
10,00 Teatru la microfon: „Proce
sul maimuțelor". Scenariu radio
fonic de Silvia Kerlm și Ana Ro
man, 12,00 Muzică populară, 13,Ю 
Muzică ușcară, 15.00 Cîntpce și 
jocuri populare din țări soeialiete. 
16,15 Vorbește Moscova I 17,30 
Prietena noastră cartea, 18,00 So
liști vocali și instrumentali de 
muzică ușoară, 18,30 Leeția de 
limba engleză, 19,15 Program mu
zical pentru fruntași în producție 
din industrie, 20,40 Muzică ușoa
ră cerută de ascultători, 21,40 
Cîntă Ștefan Lărăreeai. PROGRA
MUL II. 10,10 Din cțnteeete de 
dragoste ale popoarelor. H,M U- 
nlversitatea tehnică radio, 11,30 
Muzică de estradă, 12,05 Muzică 
din operete, 12,30 Recital de poe
zie contemporană romlnească, 
112,45 Din viața de concert a Ca
pitalei, 14,35 Din cântecele com
pozitorilor romîni înaintași, 15,30 
Melodii populare, 19,30 Program 
de tangouri și valsuri, 18,23 So
liști și formații artistice de ama

tori, 19,00 „Melodii... Melodii...", 
emisiune de muzică ușoară (re
luare), 19,30 Lecția de limba rusă 
(pentru avansați), 20,00 Cîntă Fe- 
lician Fărcașu, 20.15 Școala si 

viata, 20,35 Arii din operele lui 
Puccini, 21,15 Jocuri populare mol
dovenești; 21,40 Interpret! de mu
zică ușoară, 22,20 Melodii popu
lare,

---- =©»_

CINEMATOGRAF?
12 Iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
O călătorie spre centrul pămîntu- 
lui I Al. Sahia : Chiriașul î I.ONEA : 
Sosește circul i ANINOAȘA : A- 
grafa aibă; VULCAN: Omul de 
lingă tine; LUPENI: Teroare în 
munți; BARBATENI : Scrisoare de 
la o necunoscută i URICANI: Curse 
de 100 km.



N. S. Hrușeiov 
l-a primit pe H. Wilson

MOSCOVA 10 (Agerpres).
La ДО iunie, N. S. Hrușeiov, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a avut o întrevedere 
la Kremlin cu Harold Wilson, li- 
lierul Partidului laburist englez

_=©-----

Comunicatul 
Secretariatului F.D.I.F.

BERLIN 10 (Agerpres).
Secretariatul Federației Demo

crate Internaționale a Femeilor 
(F.D.I.F.) a comunicat că la cel 
de-al V-lea Congres Mondial al 
Femeilor, care se va deschide la 
24 iunie la Moscova, și-au ex
primat dorința să participe femeile 
din 30 de țări din Europa, 32 de 
țări din Africa, aproximativ 25 
țări din Asia și peste 20 țări de 
pe continentul american.

Secretariatul F.D.I.F. a primit 
mesaje în care multe organizații 
de femei, care nu fac parte din 
această federație internațională, 
iși exprimă dorința de a participa 
la congresul de la Moscova.

—=0 = —

Miting comemorativ 
la Lidice

PR AGA 10 (Agerpres).
Mii de oameni ai muncii din 

Cehoslovacia au participat Ia 9 
iunie la un miting la Lidice pen
tru a cinsti memoria victimelor 
ocupației naziste, anunță agenția 
C.T.K.

La miting a luat cuvîntul Vaclav 
David, membru al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, ministrul afa
cerilor externe al R. S. Cehoslo
vace.

Alegeri prezidențiale In Peru
LIMA 10 (Agerpres).
La 9 iunie au avut loc în Peru 

alegeri pentru desemnarea președin
telui, celor doi vicepreședinți, a 
45 senatori și 140 deputați. După 
cum se știe, aceste alegeri se des
fășoară la numai un an după ce o 
junta militară a preluat puterea 
în țară și a anulat rezultatele scru
tinului de anul trecut. Aceasta, 
pentru a împiedica venirea la pu
tere a politicianului burghez Victor 
Haya de . la Torre, conducătorul 
partidului „Alianța populară revolu
ționară americană". (A.P.R.A.).

Referindu-se la condițiile în care 
au avut loc alegerile de la 9 iunie, 
corespondenții agențiilor occidenta
le de presă relevă că peste tot 
s-a simțit prezența și supraveghe
rea armatei. „La Lima, scrie agen
ția U.P.I., puteau fi văzute tancuri 
și trupe în care blindate"; „Alege
rile, scrie la rîndul lui corespon
dentul agenției Reuter, s-au desfă
șurat sub privirile atente ale ar
matei".

Corespondenții occidentali remar
că, de asemenea, faptul că, din- 
tr-o populație de aproximativ 11 
milioane locuitori, numai 1 800 000 
au avut dreptul de vot, întrucît la 
alegeri au fost admiși numai ale
gătorii care știau să scrie și să ci
tească, peste jumătate din popu
lația Perului fiind analfabetă.

După cum transmite agenția 
U.P.I., imediat după închiderea scru
tinului, Consiliul național electoral 
a anunțat că în două provincii din 
nordul țării, Cajamarca și Inca s-au 
produs nereguli, aproximativ 209000

Acord cu privire 
pentru încetarea
MOSCOVA 10 (Agerpres).
Intre președintele Consiliului de 

Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș- 
ciov, președintele S.U.A., J. Ken
nedy, și primul ministru al Marii 
Britanii, H. Macmillan, a fost rea
lizat un aGord privind reluarea la

Succesele
------ .-----0------------

artei rominești in Italia
ROMA 10 Corespondentul Ager

pres transmite :
Presa italiană continuă să con

sacre cronici elogioase concerte
lor prezentate în sala Teatrului 
Scala din , Milano de către orches
tra Filarmonică de Stat „George 
Enescu" din București. Ziarele care 
au subliniat calitatea artistică deo
sebită a primului concert, prezen
tat la 7 iunie de orchestra ro- 
mînească, aduc elogii călduroase 
membrilor orchestrei, dirijorului 
George Georgescu, artist al popo
rului al R. P. Romîne, și violo
nistului ion Voicu, artist emerit 

„Orchestra romîneaseă a stră
lucit prin claritatea execuției, fi
nețea sunetului, virtuozitatea minu
țioasă a interpretărilor", scrie zia
rul „II Giorno". „Sub conducerea 
impecabilă, prin concizie și prin 
unitatea interpretării, a maestrului 
Georgescu — scrie și ziarul „A- 
vanti" — orchestra romîneaseă a 
relevat calități deosebite de sunet, 
și-a dovedit valoarea instrumentiș

In legătură cu starea învăfămîntului 
în Franța

PARIS 10 (Agerpres),
Recent a avut loc la Toulouse 

cel de-al 17-lea Congres al pă
rinților elevilor din școlile pu
blice, la care au participat apro
ximativ 350 de delegați sosiți din 
toate departamentele Franței.

După cum relatează ziarul „Li
beration", cu prilejul acestui con- 

de persoane fiind împiedicate să 
voteze întrucît „nu au sosit la timp 
listele electorale".

Primele rezultate ale alegerilor 
indică un avans al candidatului 
partidului „Acțiunea populară", Fer
nando Bellaunde Terry.

ROMA. — In orașul Massa, din 
partea centrală a Italiei, a avut loc 
o manifestație consacrată memoriei 
a 85 de patrioți uciși de fasciști în 
iunie 1944. Reprezentanții organi
zațiilor democratice, printre care 
numeroși participanți la mișcarea 
de rezistență, întruniți în piața din 
fata monumentului închinat victi
melor fascismului au jurat că vor 
bara calea acelora care încearcă 
să reîntoarcă Italia pe calea reac- 
țiunii.

ROMA. — La 10 iunie, muncito
rii și funcționarii de la Societatea 
particulară de transporturi „Fer- 
rovie Nord Milano", din Milano, 
au organizat o grevă de 24 ore în 
semn de protest împotriva refuzu
lui administrației de a începe 
tratative cu privire la îmbunătă
țirea nivelului de trai al oameni
lor muncii. In aceeași zi, o grevă 
de 24 de ore au declarat munci
torii de la toate întreprinderile mo
nopolului „Montecatini", unul din 
cele mai mari monopoluri chimice 
din Italia.

LONDRA. — Șomajul în rîndul 
absolvenților școlilor medii din 
Anglia stîrnește o serioasă neliniș
te. a declarat la 9 iunie președin
tele Asociației socialiste pentru In

la reluarea tratativelor 
experiențelor nucleare

Moscova, la mijlocul lunii iulie 
a.c., a discutării problemei cu pri
vire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară la care să participe 
reprezentanți ai Uniunii Sovietice, 
S.U.A și Marii Birtanii.

tilor săi care denotă o pregătire 
cu adevărat excepțională".

„Dirijorul ne-a oferit o adevăra
tă lecție de acompaniament atunci 
cînd a condus orchestra în inter
pretarea Concertului pentru vioară 
de Paganini — scrie ziarul „L'Ita- 
lia". Solistul Ion Voicu a dovedit 
că are o școală dintre cele mai 
bune și a entuziasmat publicul 
prin vibranta sa comunicativitate, 
prin tehnica sa care trezește in
vidia. A fost un succes imens sa
lutat cu aplauze foarte călduroase".

Ziarul „La Notte" arată că im
presia publicului la concertul Fi
larmonicii rominești este cea a 
„ascultătorului la un concert dat 
cu un instrument perfect, cu un a- 
devărat Stradivarius".

„II Corriere deH',Informazione" 
subliniază, de asemenea, că con
certele orchestrei romînești au 
constituit un succes foarte mare, 
salutat cu aplauze călduroase".

gres au fost scoase la iveală o 
serie de date din care reiese că 
pentru întreținerea unui elev la 
școala tehnică sînt prevăzuți în 
planul de învățămmt numai 150 000 
de franci vechi anual, în timp ce 
în realitate este nevoie de 600 000.

La același congres au fost for
mulate vii critici la adresa pseudo- 
reformelor efectuate în domeniul 
învățămîntului a pseudo-democrati- 
zării acestuia, și după cum subli
niază „Liberation" „a segregației 
sociale care a rămas aceeași, în 
ciuda unor măsuri parțiale. Mai 
puțin de 4 Ia sută din cadrele 
națiunii sînt recrutate în afara cla
sei burgheze, care furnizează deci 
96 Ia sută din aceste cadre și care 
ține cu îndîrjire la acest privile
giu".

vățămînt, profesorul John Hamil
ton. din Liverpool, la conferința a- 
nuală a asociației care se desfășoa
ră la Londra. In iulie, a declarat 
Hamilton, vor termina școala aproa
pe 300 000 de tineri și tinere, dar 
in condițiile declinului economic 
și al șomajului crescînd le va fi 
foarte greu să găsească de lucru.

LONDRA. — La un mare miting 
al minerilor din Coventry s-a ho- 
tărît să se continue greva decla
rată acum două săptămîni în semn 
de protest împotriva condițiilor in
suportabile din mine .La grevă par
ticipă peste 2 000 de mineri.

CARACAS. — Clasa muncitoaie 
din Venezuela participă activ la 
Săptămîna de solidaritate cu po
porul spaniol care se desfășoară 
din inițiativa Federației Sindicale 
Mondiale.

La inițiativa Centrului unic al oa
menilor muncii din Venezuela, a- 
ceastă săptămînă a început cu mi
tingul organizat la 8 iunie ia care 
au participat sute de oameni ai 
muncii.

LOS ANGELES. — In fața hote
lului din Los Angeles unde s-a o- 
prit președintele S.U.A., Kennedy, 
în timpul călătoriei sale prin tară 
au staționat timp de mai multe ore

Declarațiile lui O. Dorticos
HAVANA 10 (Agerpres).
Osvaldo Dorticos, președintele 

Republicii Cuba, a primit recent 
un grup de ziariști străini aflați în 
Cuba la invitația redacției „Noticias 
de Hoy" în legătură cu cea de-a 
25-a aniversare a ziarului.

Răspunzind la întrebările zia
riștilor, Osvaldo Dorticos a vorbit, 
printre altele, despre transformă
rile social-economice radicale în
făptuite în Cuba după victoria re
voluției, despre succesele și sar
cinile viitoare ale poporului cuban 
în lupta pentru avîntul economiei 
și culturii, bunăstării materiale a 
oamenilor muncii .

Președintele a arătat că în pre
zent peste 90 la sută din producția 
industrială este realizată de secto
rul socialist. In agricultură, sec

------------0------------

SITUAȚIA DI\ IRAK
BAGDAD 10 (Agerpres).
Autoritățile irakiene au anunțat 

în mod oficial la 10 iunie reluarea 
operațiunilor militare împotriva par
tizanilor kurzi în patru provincii 
din Irakul de nord. O declarație 
a „Consiliului național al comanda
mentului revoluției" din Irak tran
smisă de postul de radio Bagdad 
arată că autoritățile irakiene au 
hotărît „să curețe toate regiunile 
de nord ale Irakului" de partizanii 
kurzi. Guvernul a declarat provin
ciile Kirkuk, Suleimania, Mosul și 
Erbil zone de operațiuni militare. 
El a dat un ultimatum de 24 de 
ore partizanilor kurzi să depună 
armele. In cazul în care ei vor 

refuza să accepte ultimatumul ei vor 
fi obiectul unor represiuni armate.

Guvernul a unit, de asemenea, 
cele patru provincii într-o zonă 
unică de aplicare a legii marțiale 
și l-a numit pe generalul El Sa- 
qali în funcția de guvernator 
pe perioada de aplicare a le
gii marțiale în această zonă. 
Imediat după aceea, generalul Sa- 
qali a anunțat că instalațiile pe
troliere și regiunile învecinate din 
Ein Zala au fost declarate zone 
interzise și a amenințat că orice 
persoană civilă care se va apropia 
de aceste regiuni va fi împușcată 
fără avertisment. El a spus că 
orice sat care va sprijini pe par
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Sporește producția de țesături
PHENIAN 10 (Agerpres).

Fabrica de țesături de mătase 
din orașul Phenian este renumită 

grupuri de negri veniți să-l întîm- 
pine pe președinte pentru a-i ex
prima personal protestul împotri
va umilinților și jignirilor la care 
sînt supuși numai pentru că sînt 
nagri. Președintele nu a intrat însă 
în hotel prin intrarea principală și 
a evitat o întîlnire neplăcută cu ne
grii pentru ale căror drepturi a pro
mis că va lupta.

NEW YORK. — Ziarul „New 
York Times" a publicat apelul unui 
mare grup de profesori, conferen
țiari, colaboratori ai institutelor de 
cercetări științifice din S.U.A., care 
au creat un comitet universitar 
pentru problemele războiului și pă
cii. „In numele dragostei față de 
țara noastră și față de compatrioții 
noștri promitem solemn să spriji
nim pe liderii americani care vor 
contribui la crearea unui viitor 
pașnic, unui viitor fără arme. Do
rim ca viitorul să nu fie amenin
țat de primejdia unui război nu
clear", se spune în apel.

PARIS. — La Paris s-a deschis 
expoziția de fotografii „Cuba — 
zece ani de luptă revoluționară". 
Expoziția ilustrează viața din tre
cut a poporului cuban înrobit de 
asupritorii interni și străini, lupta
lui eroică pentru libertate și de
mocrație, precum și zilele lumi
noase ale Cubei de astăzi. Tema
tica fotografiilor suscită un viu in
teres în rîndul parizienilor. 

torul socialist cuprinde aproxima
tiv 50 la sută din pămîntul arabil. 
Comerțul exterior se află în între
gime în mîinile statului. Aproxima
tiv 50 la sută din întreprinderile 
comerciale mici sînt controlate de 
stat.

Cele mai urgente sarcini ale dez
voltării economice a Cubei — a 
arătat președintele, sînt lărgirea 
producției industriale, transforma
rea agriculturii în scopul creșterii 
producției alimentare și extinderea 
posibilităților de export.

Vorbind despre înlăturarea greu
tăților provocate de blocada aco- 
nomică instaurată de S.U.A., pre
ședintele a subliniat uriașa im
portanță pentru Cuba a ajutorului 
pe care il acordă țării Uniunea So
vietică și alte țări socialiste.

tizani va fi bombardat și distrus.
Au fost, de asemenea, introduse 

restricții de circulație în două re
giuni din apropiere de baza mili
tară aeriană de la Habbania, si
tuată la vest de Bagdad, în afara 
regiunii în care se desfășoară o- 
perațiunile împotriva kurzilor. i

Reluarea operațiunilor de anver
gură împotriva kurzilor urmează 
unor știri despre ciocniri sporadice 
între partizanii kurzi și forțele ar
matei irakiene. După cum se știe, 
kurzii desfășoară de mulți ani o 
luptă îndîrjită pentru cucerirea u- 
nor drepturi egale și a autonomiei 
interne în regiunile din nordul I- 
rakului populate în majoritate de 
ei. In timpul regimului lui Kas- 
sem, între partizanii kurzi și tru
pele regulate au avut loc lupte im
portante. O parte însemnată a ar
matei irakiene a fost^ aruncată în 
lupta împotriva kurzilor, care, cu 
toate acestea, au reușit să obțină 
controlul într-o mare parte a regiu
nilor din nord. După răsturnarea 
regimului lui Kassem, luptele au 
încetat temporar și o delegație 
a kurzilor a dus cîtva timp trata
tive cu guvernul irakian privind 
revendicările lor. Tratativele au 
eșuat și în ultimul timp au fost 
semnalate tot mai des ciocniri în
tre kurzi și trupele irakiene.

în R. P. D. Coreeană pentru di
versitatea produselor sale și cali
tatea lor. In prezent, în cadrul a- 
cestei întreprinderi sînt valorifi
cate noi rezerve interne în vede
rea creșterii producției de țesături 
cu 250 000 m, în comparație cu 
anul 1962. Colectivul fabricii de 
țesături de mătase se preocupă, 
de asemenea, de asimilarea de noi 
sortimente și de îmbunătățirea ca* 
lității țesăturilor.

CHILE:

Victorie a forțelor de stingă 
în alegerile studențești

SANTIAGO DE CHILE 10 (A- 
gerpres).

După cum transmite agenția 
Prensa Latina, pentru prima dată 
în ultimii 20 de ani forțele de 
stingă au obținut victoria în ale
gerile consiliului studențesc al Fa
cultății de drept a Universității 
din Chile. Ca președinte al Con
siliului a fost ales Juan Pacusse, 
din partea mișcării naționale da 
stînga, care a fost sprijinit de 
studenții comuniști și socialiști. 
Candidații liberali și conservatori 
au ocupat locurile următoare în 
timp ce candidații partidului ra
dical, care în ultimii 15 ani au 
avut întotdeauna majoritatea la 
Facultatea de drept, au ocupat ul
timul loc.
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