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SUCCESE IN MUNCĂ
LA CARIERA

Zi și noapte, de la ca. 
tier a Banița pleacă în
semnate cantități de 
calcar metalurgic la та. 
rile Jurnale de la Că- 
lan, Hunedoara și Reși
ța, necesar la elabora
rea tontei. Anul aces
ta, conducerea sectoru
lui și-a concentrat efor
turile pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan 
inainte de termen.

Măsurile luate au fos; 
întregite de un control 
exigent din partea maiș
trilor mineri de schimb. 
Datorită acestui fapt a 
fost obținute realizări 
frumoase. Astfel, de ia 
începutul anului și pî
nă acum, colectivul ca
rierei a dat peste plan 
7 700 tone calcar. In în
trecerea socialistă s-au 
evidențiat brigăzile con
duse de Preliceanu Ște 
id~ Gheletiuc Alexan
dru, Arde’eanu loan, 
Vladislav Marcu, mi
nerii perforatori Jîtea 
loan. Miclăuș Ioan II 
Stoica Avram, Portea 
Dionisie. Nagy Francisc 
minerii de abataj Ignat 
Gavrilă. Găitănaru Mi
hail, Mateută Vasile, 
Kerj Garo! și maiștrii

BANIȚA .
mineri Vladislav Viorel, 
Jițea Vasile, Miclăuș 
Ioan i. Numai într-o 
singură zi, 20 aprilie,, 
brigada condusă de co
munistul Preliceanu Ște
fan și-a depășit sarcina 
de pian cu 114 la sută, 
Vladislav Marcu cu 104 
la sută, Ardeleanu loan 
cu 80 la sută, Blaj 
Constantin cu 78 la 
sută, Gheletiuc Alexan
dru cu 70 Ia sută, Mi- 
culaș Petru cu 50 Ia 
sută. In aceeași zi, cel 
mai ridicat randament 
a fost realizat de bri-' 
gada condusă de Via-, 
dislav Marcu, care a 
obținut 0,1 tone pe 
post, iar brigada con

dusă de Gheletiuc Ale
xandru 8 tone pe post; 
schimbul III condus 
de maistrul miner Via- ' 
dislav Viorel a a- 
juns la o productivitate 
de 8,58 tone pe post. 
Colectivul acestei carie.
re este hotărît să des
fășoare larg întrecerea 
socialistă pentru a în- 
limpina cea de-a XX-a, 
aniversare a eliberării ] 
patriei cu succese tot' 
mai frumoase în тип-1 
că.

Sector evidential
în întrecere

lncepind din acest an, 
activitatea în sectorul III 
Piscu de la Aninoasa s-a 
îmbunătățit. Drept urma
re, față de angajamentul 
anual pe care l-a luat 
sectorul III Piscu de a 
depăși planul de pro
ducție cu 3 500 tone 
de cărbune, sectorul a 
realizat' în trimestrul I o 
depășire de 895 tone căr
bune, iar pînă în dimi
neața zilei de 24 aprilie 
a extras, peste sarcinile 
de plan, 1 440 tone de 
cărbune. Pe trimestrul I, 
economiile îa prețul de 
cost se ridică la 15 000 lei.

Sub îndrumarea orga

nizației de partid, condu
cerea sectorului (șef sec
tor ing. Popa loan) s-a 
preocupat de buna orga
nizare a muncii și folosi
rea tehnicii din dotare, 
creșterea vitezelor de a- 
vansare și sprijinirea bri
găzilor în vederea înde
plinirii planului. Succe
sele sectorului se explică 
și prin faptul că aici 
muncesc ntulți oameni de 
nădejde ca minerii șefi de 
brigăzi Schneider Francisc 
Bulgarii Gheorghe Schmi- 
levschi Anton, Marinca 
Mihai și Casian Traian.

MOISE VASS 
corespondent

ORARUL MAGAZINELOR
In vederea asigurării unei bune deserviri a popu

lației cu prilejul zilei de 1 Mai, Ministerul Comerțu
lui Interior a stabilit orarul unităților comerciale și 
de alimentație publică astfel :

— In zilele de 29 și 30 aprilie unitățile comerciale, 
halele și piețele vor lucra cu program prelungit la 
prînz sau seara în funcție de necesități cite 1—2 ore;

— în ziua de 1 Mai unitățile comerciale vor li în
chise cu excepția unităților care vor funcționa pe tra
seu și în locurile unde se vor desfășura serbările 
populare. Centrele pentru desfacerea plinii, laptelui, 
gheții și tutungeriile vor fi deschise în cursul dimi
neții cel mult 4 ore în funcție de nevoile locale;

— unitățile de alimentație publică își vor începe 
activitatea in după-amiaza acestei zile;

— în ziua de 2 mai vor funcționa numai unitățile 
care în mod

— în ziua

—ț-------  ----------

Realizări tof mal însemnate
In minele Vâli
45 JfflO tone de urta 
Hite plan

Organizarea temeinică a proce
sului de producție, extinderea me
canizării în abataje precum și fo
losirea judicioasă a utilajelor mo
derne au permis minerilor din 
Valea Jiului să obțină un nou 
succes în lupta pentru creșterea 
producției de cărbune. In diminea
ța zilei de 27 aprilie, minerii Văii 
Jiului au extras din adîncuri cea 
de-a 45 000-a tonă de cărbune pes
te plan de la începutul anului. 
Pentru a ajunge la acest rezultat, 
minerii au sporit lună de lună 
productivitatea muncii, au depășit 
cu regularitate sarcinile de plan. 
In luna curentă s-a atins o pro
ductivitate pe combinat de 1,266 
tone cărbune pe post ceea ce a fă
cut posibil să se extragă în peri
oada 1—27 aprilie peste plan mai 
mult de 19 000 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic. De men
ționat faptul că toate minele din 
bazin și-au îndeplinit și depășit 
în această lună sarcinile de plan 
la extracția cărbunelui.

Iitiiitate Huilă 
In abatajele Logeniolal

Minerii de la Lupeni continuă 
să se afirme în întrecerea cu ce
lelalte colective miniere din Va
lea Jiului. In fiecare zi ei scot în 
plus din abataje cantități tot mai 
însemnate de cărbune cocsificabil. 
In primele 26 de zile ale lunii a- 
prilie, de exemplu, minerii de aici 
au adăugat la realizările anterioa
re încă 4892 tone de cărbune peste 
plan. Cel mai mare spor de pro
ducție l-au realizat minerii secto
rului III. Avînd asigurate condiții 
bune de lucru în abataje, ei au reu
șit să extragă în acest timp 2641 
tone de cărbune peste sarcinile de 
plan. Randamentul planificat pe 
sector a fost depășit în luna cu
rentă cu aproape 300 kg cărbune 
pe post. In mod deosebit s-au e- 
vidențiat brigăzile minerilor Ghi-

c.ancă Sabin, Petre Consfantin și 
Ghioancă loan care au extras 500- 
700 tone de cărbune peste plan.

O rodnică activitate desfășoară 
și colectivul sectorului IV В care 
pe baza depășirii randamentului 
planificat cu peste 100 kg cărbune 
pe post a reușit să extragă 1100 
tone de cărbune în plus.

Pe seama [fesierii 
proifBctlvitătii muncii

Este bine cunoscută în Valea 
Jiului hărnicia minerilor de la U- 
ricani. Lună de lună ei și-au de
pășit simțitor sarcinile de plan la 
extracția cărbunelui. In intervalul 
1—27 aprilie, din abatajele acestei 
exploatări fruntașe au fost extrase 
peste prevederile planului încă 
4180 tone de cărbune. De la înce
putul anului și pînă în prezent mi
nerii uricăneni au livrat centrelor 
siderurgice mai bine de 13 500 
tone de cărbune cocsificabil peste 
plan. Acest frumos rezultat a fost 
obținut îndeosebi pe seama creș
terii productivității muncii. Ran
damentul obținut pe exploatare a 
atins în medie 1,500 tone cărbune 
pe post. îmbucurător este de ase
menea faptul că minerii de la U- 
ricani au realizat în acest an eco
nomii la prețul de cost în valoare 
de aproape 200 000 lei.

Producție le calitate
Minerii din Petrila au muncit 

bine în luna aprilie și în ce pri
vește îmbunătățirea calității căr
bunelui. Ei au pus accent deosebit 
pe această latură a activității lor. 
In abataje s-a făcut simțită cu mai 
multă vigoare acțiunea pentru a- 
legerea șistului din cărbune. Ca 
urmare, conținutul de cenușă din 
cărbunele extras a scăzut simți
tor ajungînd să fie pe exploatare, 
la încheierea primelor două de
cade ale lunii aprilie, cu 0,6 pro
cente mai mic decît indicele pla
nificat. La acest succes au contri
buit cu precădere colectivele sec
toarelor III și IV.

obișnuit au program de duminică;
de 3 mai programul unităților comer

ciale va fi stabilit de către direc
țiile comerciale locale în funcție 
de nevoile de aprovizionare ale 
populației. Halele șj piețele vor fi 
deschise.

Unitățile de alimentație publică 
vor funcționa în zilele de 2 și 3 
mai după programul obișnuit.

(Agerpres)

Ursu Gheorghe, șef de schimb, Toma Vasile și Panțiru Dumitru — 
trei mineri din brigada lui Moloci Tudor, brigadă care obține lună de 
lună realizări de seamă la deschiderea noii mine Paroșeni. In galeria 
de coastă pe' care o execută, brigada a excavat de la începutul luni, 
mai bine de 200 m c de steril peste plan.

-------- ѳ--------
Organizația de bază — în sprijinul inițiativelor valoroase

ROADELE ÎNCEP
Graficul producției sectorului II 

al minei Uricani arată că în pri
mul trimestru al acestui an au fost 
extrase peste plan 3 200 tone de 
cărbune, la care s-au adăugat încă 
300 tone date peste plan în zilele 
care au trecut pînă acum din 
lima aprilie. Extragerea acestei 
cantități de cărbune în plus cons
tituie un succes al colectivului sec
torului II de la mina Uricani. An
gajamentul de întrecere raportat la 
această perioadă a fost depășit cu 
aproape 2 000 tone de cărbune coc
sificabil. Față de situația din anul 
trecut, cînd acest sector a rămas 
sub plan cu multe mii de tone de 
cărbune, îndeplinirea și depășirea 
ritmică a planului de producție 
pe 1964, a angajamentelor de în
trecere luate în întimpinarea ce
lei de-a XX-a aniversări a elibe
rării patriei,.rc,prezintă un adevărat 
salt calitativ în activitatea colec
tivului acestui sector.

Pentru acest rezulta1, organizația 
de partid din sectorul II a milita! 
cu perseverență. Munca politico- 
organizatorică' desfășurată pentru 
găsirea celor mai potrivite metode 
de exploatare a rezervelor de 
cărbune afectate sectorului, pen
tru aplicarea inițiativelor valoroa-

Toate sectoarele minei Lupeni au răspuns la .îndemnul colectivu
lui sectorului IX В de a-și majora angajamentele de întrecere luate în 
cinstea zilei de 1 Mai și a celei de -a XX-a aniversări a eliberării pa
triei, Ele și-au sporit angajamentele cu privire la depășirea planului de 
producție cu 500—1500 tone de cărbune. In jurul acestor-obiective are 
loc o vie agitație vizuală.

Zilnic, zeci și sute de mineri se perindă în fața panourilor din 
curtea exploatării și urmăresc cum șe realizează ^angajamentele de în
trecere. Unul din aceste panouri reprezintă îndemnul sectorului IV 
В în vederea majorării angajamen teloi

SA SE ARAIE
se, exercitarea cu mai multă com
petență a dreptului de control iu 
scopul realizării la timp a pre
vederilor planului M.T.O. a înce
put să-și arate roadele.

Cea mai importantă din măsurile 
inițiate de organizația de bază în
că din toamna anului trecut în ve
derea redresării situației produc- 
tiei sectorului este inițierea unui 
studiu pentru aplicarea unui sis
tem de exploatare a stratelor 17— 
18 care să asigure randamente spo
rite, viteze mari de avansare și 
eficientă economică. Exploatarea 
acestor strate prin abataje cameră 
implica o serie de greutăți: pre
siuni mari, declanșate din zona ex
ploatată, dificultăți în organiza
rea transportului de material lem
nos, volum mare de lucrări de pre
gătiri. Noul sistem de exploatare, 
a cărui aplicare a fost prevăzută 
in planul M.T.O. pe ‘964, înlătură, 
aceste neajunsuri. Prin acest sis
tem, stratele 17—18 se exploatează 
cu stîlpi lungi pe direcție și fîșii 
pe înclinare. In afară de înlătura
rea inconvenientelor legate de ex
ploatarea în abataje cameră, acest 
sistem permite realizarea unor vi
teze sporite de avansare, asigură 
o mai bună desfășurare a trans
portului pe crațere, se reduce vo
lumul lucrărilor de întreținere de
oarece camerele sînt mai mici, iar 
posibilitățile de recuperare a ma
terialului lemnos cresc.

Trecerea îa noul sistem de ex
ploatare într-o bună parte a aba
tajelor sectorului a pus în fata 
colectivului sectorului probleme im
portante . pregătirea într-un timp 
scurt a stîlpilor pe direcție șj tot
odată o muncă susținută în cele
lalte abataje pentru realizarea în
tregului volum al producției plani
ficate.

(Continuare în pag. 3-a)

„Taraful Gorjului* 
prin Valea Jiului

In cadrul turneului pe care-1 În
treprinde prin Valea Jiului, orches
tra de muzică populară „Taraful 
Gorjului" a Ansamblului de stat 
„Nicolae Bălcescu" din Craiova a 
prezentat recent pe scena Teatru, 
lui de stat „Valea Jiului" din Pe
troșani în lata unui numeros pu
blic, un frumos concert de muzică 
populară romînească intitulat 
„Melodii de primăvară".

La reușita acestui concert un a- 
port deosebit l-au- adus cunoscuții 
cîntăreți de muzică populară din 
tara noastră Ioana Radu, artistă 
a poporului și Emu Gavriș care 
alături de tinerii, soliști vocali 
Maria Cornescu, Lia Bobitei. Fio- 
rica Flore.a, Gigi Bouieanu, life 
Muțiu. și soliștii instrumentiști Io
nel Bălan, Gheorghe Suchici și 
alții au îneîntat publicul specta
tor petroșăhean prin interpretarea 
lor

Concertul prezentat s-a bucurat 
de un deosebit succes, inlerpreții 
fiind răsplătiți cu vii si îndelun
gate aplauze.

C. IOAN 
corespondent 1



Ту-- „Cupa 1 Ми“ prin corespondența

HmJU! 8,1 ’■ 8. S, E Petroșani — 
Electromagnetica București 6-7 (3-4)

Cu tot timpul rece ca de... toam
nă tîrzie, iubitorii handbalului au 
ținut să fie din nou prezent! In 
număr mare, duminică dimineața, 
la meciul de handbal în 7 — fete, 
dintre S.S.E. Petroșani și Electro
magnetica București. Jocul se a- 
nunța echilibrat tinindu-se cont 
de poziția celor două echipe în 
clasament: Bucureștencele ocupau 
locul 7 și S.S.E. Petroșani locul 8 
în seria a II-a.

Deșt meciul în general nu s-a 
ridicat la un nivel tehnic cores
punzător unor formații de catego
ria A, totuși el a plăcut prin evo
luția scorului eît și prin dirzenia 
cu care și-au disputat șansele cele 
două echipe. Pînă la sfîrșit au în
vins oaspetele cu 7—6, cum foarte 
bine puteau cîștiga și handbalis
tele noastre dacă nu ratau prin 
Pușcașu cele două lovituri de la 
7 metri.

Față de ultima lor evoluție pe 
teren propriu tinerele handbaliste 
din Petroșani au jucat ceva mai 
bine duminică. Introducerea lui 
Barabaș în formație s-a dovedit 
inspirată, dînd un plus de agresi
vitate atacului. De altfel, ea a 
marcat în această partidă cinci 
din cele șase goluri realizate de 
echipa gazdă. Se observă totuși 
la S.S.E. Petroșani unele lipsuri 
care dacă ar fi remediate s-ar pu
tea obține rezultate pe măsura po
sibilităților echipei. Ne referim în 
primul rînd la ritmul de joc. A-

-------------- ©---------------

„Cupa speranțelor" la atletism
Aproape 200 de copii din șco

lile generale de 8 ani din locali
tățile Cimpa, Lonea, Petrila, Pe
troșani, Aninoasa, Vulcan, Iscroni 
și Banița au luat parte la primul 
concurs de atletism în aer liber 
dotat cu „Cupa speranțelor".

Timpul rece, ploaia și vîntul au 
împiedicat desfășurarea în bune 
condițiuni a concursului și deci 
Bici rezultatele nu sint la înălți
mea așteptărilor.

Regretăm absența de la concurs 
e copiilor din școlile din Lupeni 
și Uricani, care deși au fost anun
țați la timp totuși nu s-au prezen
tat la concurs.

Redăm mai jos pe primii trei 
clasați la diferitele probe. 60 me
tri plat băieți: 1. Sălăjan loan — 
Petroșani, 2. Arba Gheorghe — 
Petroșani, 3. Rus Cornel — Petro
șani; 60 metri fete: 1. Așteleanu 
Maria — Iscroni, 2. Munteanu Sil
via — Petroșani, 3. Zeider Irina
— Vulcan; 200 metri băieți: 1. 
Sălăjan loan — Petroșani, 2. Co
dea loan — Petroșani, 3. Boureanu 
Constantin — Petroșani; 300 me
tri fete: 1. Surol Ileana — Petro
șani, 2. Molnar Ana — Petroșani, 
3. Taloși Ana — Petroșani; 500 
metri băieți: 1. Mânu loan — Pe
troșani, 2. Elizeu loan — Petro
șani, 3. Sfîrlea Ioan — Cimpa; 
Înălțime fete: 1. Pașa Doina — 
Iscroni, 2. Rădoi Viorica — Petro
șani, 3. State Paula — Petroșani; 
înălțime băieți: 1. Codea loan — 
Petroșani, 2. Gurtavenco Alexan
dru — Vulcan, 3. Roman Adrian
— Petroșani; lungime băieți: 1. 
Boureanu Constantin — Petroșani,
2. Katona Ladislau — Petroșani,
3. Cugerean Mircea — Vulcan; 
lungime iele: 1. Crîsnic Maria — 
Cimpa, 2. Pîrvu Gabriela — Petro
șani, 3. Zeider Irina — Vulcan; 
greutate fete: 1. Molnar Ana — 
Petroșani, 2. Kriștali Maria — Pe
trila, 3. Munteanu Silvia — Petro
șani; greutate băieți: 1. Mânu Do
rin — Petroșani, 2. Orosz Carol 
—- Petroșani, 3. Feher Iosif — Lo
nea. Clasament general pe școli: 

cesta este în majoritatea timpului 
foarte lent, fără acțiuni fulgeră
toare la poarta adversă. Apărarea, 
de asemenea, nu joacă întotdeauna 
atent, lăsîndu-se ușor depășită. In 
plus, Eisler, una din jucătoarele 
de bază de la S.S.E. Petroșani nu-și 
mai poate face jocul său bun din 
cauza lipsei de condiție fizică.

Printr-o muncă mai temeinică la 
antrenamente, prin mai multă 
încredere in forțele lor, tinerele 
noastre handbaliste pot face față 
cu mai mult succes jocurilor ce le 
au de disputat atît pe teren pro
priu cît și în deplasare.

Echipa oaspe are meritul că a 
jucat cu multă circulație în atac, 
a folosit mult pivoții, asigurindu-și 
astfel victoria.

Au marcat pentru S.S.E. Petro
șani: Barabaș (5) și Pușcașu (1) 
iar pentru Electromagnetica: On- 
chert (2), Popescu (1), Dumitru (1), 
Florea (1), Zamfirache (1) și So- 
tir (1).

Cele mai bune de la gazde au 
fost Barabaș, Duncea și Ocneanu. 
Sub posibilități s-a prezentat Eisler.

★
In deschidere s-a disputat întîl- 

nirea de juniori dintre formația a 
doua a S.S.E. Petroșani șl S.S.E. 
Deva contînd pentru campionatul 
regional de handbal în 7 mas
culin seria a П-a. Jucind cu multă 
voință oaspeții au cîștiqat cu sco
rul de 19—15.

C. MATEESCU

1. Școala generală de 8 ani nt. 1 
Petroșani (prof. Popa Rozalia) 15 
puncte, 2. Școala generală de 8 ani 
nr. 4 Petroșani (prof. Văcaru Ma
ria) 14 puncte, 3. Școala generală 
de 8 ani nr. 5 Petroșani (prof. Pe- 
Lerfi Virginia), 12 puncte.

A. ANGER
corespondent

FotkaL Victorie meritată la Lupeni
Timpul nefavorabil de duminică 

a influențat mult desfășurarea par
tidei de fotbal dintre Minerul Lu
peni și A.S. Cugir, terminată cu 
victoria meritată a minerilor. Scor 
2—0 (1—0). Față de jocurile an
terioare, jucătorii mineri s-au pre
zentat mai bine. Ei au arătat că 
posedă o bună condiție fizică ju-' 
cînd în același ritm de-a lungul 
celor 90 de minute. Oaspeții, de 
asemenea, s-au prezentat bine. Au 
luptat mult pentru fiecare balon 
dar au păcătuit apărfndu-se supra- 
numeric pentru a nu pierde la 
scor.

Terenul greoi nu a constituit o 
piedică în calea jucătorilor de Ia 
Minerul, care au asaltat poarta 
apărată de Boroș. Că scorul nu a 
luat proporții se datorește ratării 
multor ocazii dintre care remarcăm 
trei șuturi puternice expediate de 
Cotroază. Turcan și Ambruș și 
care au întîlnit bara transversală.

Atît în partea întîia cît și în cea 
de-a doua a întîlnirii oaspeții s-au 
apărat continuu. Singura acțiune

Joc de slaba factură tehnică la Aninoasa
Deși timpul nu a fost prielnia, 

suporterii echipei din Aninoasa 
au venit în număr mare la meciul 
dintre Minerul și Parîngul Lonea. 
In prima repriză jocul a fost egal, 
încheindu-se cu scorul de 0—0.

Deși echipa din Aninoasa a a- 
vut multe situații favorabile de a 
înscrie, datorită greșelilor comise 
de jucători în fața porții s-a ratat 
ocazie după ocazie.

Mai mult, în minutul 40 al pri
mei reprize, Ghibea ratează o lo- 

p°ei“1 ParlBjBl iuta 
vifterioasă Io gri il tir

In primul meci al campionatului 
republican de calificare, etapa in- 
terregiuni, echipa Parîngul Lonea a 
întîlnit pe teren propriu pe cam
pioana regiunii Crișana, Voința 
Oradea.

După primele două perechi nu se 
putea întrevedea de partea cui va 
fi victoria. Treptat, treptat insă 
jucătorii loneni măresc avan
tajul la 100 p. d. diferență, iar, 
la ultima pereche, jucătorul Albu 
Zoltan care a realizat 816 
p.d„ își depășește adversarul cu 
încă 98 popice. Rezultat final 
4 725 ia 4 527 p. d.

Sperăm că diferența de 198 p.d. 
cu care echipa din Lonea se de
plasează ia Oradea pentru meciul 
revanșă, o scutește de emoții și 
se va califica pentru turul doi.
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Jiul Petrila — 
Crișul Oradea 8-8

Recent, s-a desfășurat la Petrila 
întîlnirea de lupte dintre Jiul Pe
trila și Crișul Oradea din cadrul 
campionatului categoriei В. A fost 
o intîlnire foarte grea pentru jiu- 
liști, cu meciuri disputate pînă în 
ultimele secunde. Dintre petrileni 
s-au remarcat Bercea Alexandru. 
Aionesei Vasile, Bucureșteanu loan 
și Bereș Ștefan, care de altfel au 
și cîștigat cele patru întîlniri pen
tru jiuliști. Slab s-a comportat 
Gabor Ioan, care a condus, dar a 
pierdut prin tus dintr-o gravă ne
atenție.

Deși din echipă a lipsit titularul 
la categoria grea, care ar fi adufc 
poate încă o victorie, rezultatul 
egal cu luptătorii orădeni e bun, 
tinînd seama de faptul că ei au 
activat ani de zile în categoria A.

Dintre orădeni s-au remarcat 
Kineses și Benea. Sala necorespun
zătoare, fără bănci dovedește ne
păsarea ce se manifestă la mina 
Petrila pentru amenajarea unui lo
cal corespunzător practicări1 aces
tui sport de către tinerii din lo
calitate.

periculoasă a cugirenilor a avui 
loc în minutul 52 cînd Dobai, com
plet liber, doar cu Mihalache în 
față trage în el. Această fază a 
dat multe emoții spectatorilor. De 
menționat faptul că jocul s-a dis
putat în limitele unei ' perfecte 
sportivități si a fost bine condus 
de arbitrul Marin Niță din Bucu
rești.

Iată cum s-au înscris cele două 
goluri. In minutul 18 Cotroază, in
filtrat printre apărătorii adverși. 
centrează pe sus și Drăgoi atent 
înscrie cu capul: 1—0. In minutul 
50, Cărare execută un corner, Am 
bruș atent expediază cu capul ba 
Ionul în bară, apoi revine în te
ren și tot Ambruș, din nou cu ca
pul înscrie : 2—0.

Raport de cernere 12—4 pentru 
Minerul.

I. CIORTEA 
corespondent

★
In deschidere, echipa de junior 

Minerul Lupeni a întrecut cu 7—0 
pe Minerul Deva.

vitură de la 11 metri, apărată de 
portarul echipei din Lonea.

In repriza a doua, echipa gazdă 
domină autoritar. In minutele 73, 
75 din nou aninosenii au ocazii 
de a înscrie, dar ratează copilă
rește. Nu mult după aceea. în mi
nutul 77 Ciurdărescu trage puternic 
dar din nou portarul oaspe, bine 
inspirat, respinge peste bară. Me
ciul devine mai dinamic, gazdele 
reușesc schimburi frumoase de 
mingi. In minutul 85 la o acțiune

In ziua de 26 aprilie, pe poligo
nul din Petroșani s-a desfășurat 
etapa regională a concursului de 
tir prin cores] < ență, dotat cu 
„Cupa 1 Mai organizat de Fede
rația Romînă de Tir.

La întreceri au participat un nu
măr de 13 sportivi aparținînd aso
ciațiilor Energia Paroșeni, Parîn
gul Lonea și Jiul Petrila.

Istă rezultatele tehnice ale pri
milor clasați. JUNIOARE : 1. Hlo- 
pețchi Maria (Parîngul Lonea) 39.5 
puncte,- 2. Dolcu Emilia, (Energia

■-------------------- ©---------------------

„Cupa primăverii66 la schi
In ziua de 26 aprilie Asociația 

sportivă Parîngul Petroșani a or
ganizat un concurs de schi dotat 
cu „Cupa primăverii". La între
ceri au participat sportivi din a- 
sociațiile Siderurgistul Hunedoara, 
Minerul Aninoasa, Jiul Petrila, E

Fotografia nu a fost realizată astă iarnă, ci de curind. Sub mi.,- 
gîierile soarelui de primăvară e parcă și mai plăcut să schiezi.

nergia Paroșeni și Paringul Petro
șani. Putem evidenția asociația 
sportivă Parîngul Petroșani, care 
a depus o activitate deosebită în 
organizarea concursurilor de schi 
și ai cărei sportivi au ocupat cele 
mai multe locuri fruntașe în se
zonul din iarna 1963—1984. Redăm 
mai jos primii trei clasați la dife
rite probe ; Slalom special seniori: 
1. Lazăr Victor — Parîngul Petro
șani, 2. Iejec Ladislau — Parîngul 

*.

periculoasă oaspeții comit henț in 
careu. Ciurdărescu marchează lo
vitura de pedeapsă. Cu scorul de 
1—0 pentru Aninoasa s-a încheiat 
această partidă de 

Deși echipa din 
Aninoasa a cîș
tigat cele două 
puncte, totuși jo
cul nu s-a ridicat 
la nivelul așteptat.

--- -O—

Jiul învins 
la Timișoara

Intilnirea de la 
Timișoara dintre 
C.F.R. și Jiul 
Petrila n-a fost 
așteptată cu prea 
mult optimism de 
suporterii din 
Valea Jiului. Re
prezentativa mi
nerilor din Petri
la întîlnea doar 
pe propriu-i te
ren pe una din 
candidatele la 
șefia clasamentu
lui. In prima re
priză, gazdele iau 
un avans de două 
goluri, scor cu 
care de altfel a 
luat sfîrșit întîl
nirea. deoarece 
In a doua parte 
a meciului nici 
una din echipe 
n-a reușit să 
fructifice 
avute.

ocaziile

Paroșeni) 305 puncte JUNIORI; 
1. Diaconu Nicolae (Parîngul Lonea) 
424 puncte ; 2. Poenaru Dumitru 
(Energia Paroșeni) 328 puncte; SE
NIOARE : 1. Hlopețchi Maria (Pa
rîngul Lonea) 424 puncte, 2. 
Crișan Maria (Jiu) Petrila) 280 
puncte. SENIORI: Racoveanu Cons
tantin (Energia Paroșeni) 428 punc
te ; 2. Lepădătescu Nicolae (Ener
gia Paroșeni) 392 puncte.

S. BĂLO1 
corespondent

Petroșani, 3. Gerștembrein Andrei 
— Jiul Petrila. Juniori: 1. Birlida 
Dumitru — Parîngul Petroșani, 2. 
Nicoară Constantin — Parîngul 
'Petroșani, 3. Kraus Gheorghe — 
Energia Paroșeni. Senioare: 1.
Dengel Ute — Paringul Petroșani.

Slalom uriaș seniori: 1. Lazăr Vic
tor —- Parîngul Petroșani, 2. Tă- 
maș Vasile — Minerul Aninoasa, 
3. Inel loan — Jiul Petrila. Ju
niori: 1. Kraus Gheorghe — E- 
nergia Paroșeni, 2. Nicoară Con
stantin — Parîngul Petroșani, 3. 
Bîrlida Dumitru — Parîngul Pe
troșani. Senioare: 1. Dengel Ute 
— Parîngul Petroșani.

A. GERȘTEMBREIN 
corespondent

Jucătorii din Lonea au avut ati
tudini nesportive față de deciziile 
date de arbitru.

A arbitrat corect Florea din
Deva.slabă calitate.

E neplăcut să vezi mingea zbătîndu-se în plasa 
propriei porti...
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Pentru ridicarea continua
a nivelului muncii organizației U.T.M.

Comitetul de partid de la mina 
Aninoasa folosește forme eficace 
pentru a asigura o conducere perma
nentă a organizației U.T.M. Comi
tetul de partid al minei Aninoasa 
a analizat recent preocuparea co
mitetului U.T.M. pentru educarea 
comunistă a tineretului.

Munca comitetului de partid și 
a birourilor organizațiilor de bază 
nu s-a limitat numai la atît. Zi 
de zi, comitetul U.T.M., birourile 
organizațiilor U.T.M. au fost aju
tate și pe alte căi în munca de e- 
ducare a tinerilor, în preocuparea 
pentru calificarea și ridicarea ca
lificării lor profesionale.

In munca de creștere a unor 
muncitori calificați din rîndul ti
nerilor, comitetul U.T.M. a fost a- 
jutat și de comitetul sindicatului, 
în anul 1964 la cursurile de cali
ficare și de ridicare a calificării 
au fost încadrați 264 de tineri.

Pentru crearea unei dorinți în 
rîndul tinerilor spre însușirea pro
blemelor tehnicii noi în minerit. 
Comitetul sindicatului, la indicația 
comitetului de partid, a organizat 
în primul trimestru al acestui an 
un ciclu de șase conferințe teh
nice. Dintre acestea amintim : 
„Metoda de armare a rostogoale- 
lor cu tuburi metalice", „Cîteva 
probleme practice legate de eco
nomicitatea exploatării stratelor de 
cărbuni prin metoda frontului 
lung".
• i Comitetul U.T.M. a fost îndru- 
ti.at să acorde cea mai mare aten
ție educării prin muncă a tinerilor, 
să urmărească îndeaproape parti
ciparea lor la cursurile de califi
care și de ridicare a calificării. Ca 
urmare, de la începutul anului și 
pînă în prezent în organizațiile 
U.T.M. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 s-a ana 
lizat disciplina în producție a ti
nerilor, precum și felul în care se 
străduiesc ei să-și însușească cu
noștințele profesionale. Birourile 
organizațiilor U.T.M., colectivele de 
utemiști care au întocmit refera
tele au fost ajutate concret de 
membri ai birourilor organizațiilor 
de partid. Din analizele ce ău avut
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Notâ = UN SISTEM ORIGINAL...
Nu-fi vi tie să crezi și lotuși așa 

este. 86 treci prin orașul Petroșani 
seara după orele 22, cînd începe 
maturatul străzilor înseamnă sa 
Iaci cunoștință cu o... nouă cultură 
fizică. Și cum pietonii intîrziaț: 
se numără cu sulele — muncitori 
care se reîntorc de la serviciu, că
lători ce sosesc în Petroșani din 
alte localități, oameni care au vi
zionat un film ori au fost la tea
tru, vă puteți imagina ce de „a- 
deptl" numără noua cultură fizică. 
In ce constă ea ?

Străbaterea norului de praf stîr- 
nit de mături cu... batista la nas.

Puțini erau în sat acei care mai 
sperau că va fi salvată de Ia moar
te. Acum șe zbătea între viață și 
moarte și cîțiva oameni se luptau 
spre a o ajuta să trăiască, să se 
întoarcă iarăși printre ai săi, în 
satul în care și-a lăsat soțul, co
pilul. Există uneori anumite mo
mente cînd viața unui om, așa cum 
se spune, „depinde de un fir de 
păr". $1 totuși, firul acesta de păr 
este suficient spre a face ca cine
va să-și continue viața. Așa s-au 
petrecut lucrurile și cu Emiliana 
Trancă.

Femeie în puterea vîrstei, se bu
cura din plin de o viață liniștită, 
alături de soțul și feciorul ei. Dar 
iată că într-o zi, din imprudență, 
a înghițit o otravă puternică. Deși 
în cantitate mică, atît cît ai lua o 
înghițitură, ea începu imediat a-și 
face efectul. O durere ascuțită în
cepu să-i răscolească tot corpul. 
Viața i se scurgea din trup.

Cu salvarea sosită în grabă a 
fost dusă la spitalul regional din 
Craiova. Medicii de aici și-au dat 
seama că au de a face cu un caz 
grav : blocajul ambilor rinichi. 
Bolnava se zbătea între viață și 
moarte cu conștiința pierdută.

in consult, doctorii găsiră o sin
gură posibilitate de salvare, anu

loc a reieșit că marea majoritate 
a tinerilor de la mina Aninoasa se 
străduiesc să-și ridice nivelul cu
noștințelor profesionale, au o ati
tudine înaintată față de muncă. 
Au fost evidențiați tinerii Hoțea 
Gheorghe, Ghiura Ioan, Feer Mi
hai, Vulcu Alexandru, Nedesca 
loan, • llinescu Petru, Dina Petru, 
Nicula Frideric, Vrăjitoru Gheor
ghe, lomuș Traian șî mulți alții. 
In același timp însă, tineri ca Bur- 
lec Ștefan, Petre Iosif, Iuga Viorel, 
au fost criticați pentru faptul că 
nu respectă muncitorii mai vîrst- 
nici. Adunarea generală le-a cerut 
să-și schimbe atitudinea.

Pentru a asigura o eficacitate 
sporită muncii educative în rîndul 
tinerilor, comitetul de partid a 
luat măsuri să fie folosite forme 
atractive în munca cultural-educa- 
tivă. Clubul minerilor din Aninoa
sa este un loc plăcut de întîlnire 
a tinerilor. Cele două formații de 
teatru, cinci brigăzi artistice de a- 
gitație, orchestrele de muzică u- 
soară și populară sînt formate mai 
ales din tineri și prezintă des la 
club spectacole apreciate.

Fără îndoială că rezultatele 
muncii de îndrumare a organizației 
U.T.M. de la mina Aninoasa sînt 
bune, dar ele ar putea fi și mal 
bune.

In analiza făcută de comitetul 
de partid de la mina Aninoasa a- 
supra activității comitetului U.T.M. 
cei care au luat cuvîntul s-au li
mitat doar la a critica unele as
pecte ale muncii comitetului U.T.M. 
și la a da indicații despre felul 
cum să muncească în viitor. In 
ședință nu s-a discutat și despre 
modul în care sînt îndrumate con
cret birourile organizațiilor U.T.M. 
de către birourile organizațiilor de 
oai'tid ale sectoarelor, despre me
todele care s-au dovedit bune în 
practică, despre unele neajunsuri 
ce pot fi înlăturate. Este necesar 
să se acorde o atenție sporită 
conducerii de către organizațiile de 
partid a organizațiilor U.T.M

V. STRAUȚ

pe toată porțiunea străzii princi
pale, ori unde se efectuează ma
turatul.

, Original" nu-i așa ? Curios este 
însă faptul că deși orașul Petro
șani este dotat cu stropitoare, la 
rnăturatul străzilor se stîrnesc nori 
de praf care fac drumul anevoios 
și provoacă indignarea pietonilor 
pe lingă faptul că le pun în pe
ricol sănătatea, ca și pe cea a mă- 
turălorlloi de străzi. Nu s-ăr pu
tea efectua stropitul străzilor cu a 
oră înainte de a mătura ca... toaleta 
de fiecare zi a orașului să se e- 
fectueze fără neplăceri ?

им OM A FOST SALVAT
me conectarea organismului femeii 
la un rinichi artificial. Dar un a- 
semenea aparat complicat se afla 
numai la București.

In acea după-amiază mohorîtă, 
pe străzile Craiovei o ambulanță 
alerga în plină viteză spre aero
port, sunînd prelung din sirenă. 
Timpul nu putea fi pierdut. Bol
nava mai putea rezista cîteva ore. 
Și pietoni și vehicule se opreau, 
o lăsau să treacă, îi dădeau cale 
liberă. Un om trebuia salvat...

...In clădirea aeroportului „A- 
viasan" nu se afla atunci decît 
Ștefan Șerbănescu, comandantul 
detașamentului. Toți aviatorii cei
lalți erau plecați în misiune. Pri
vea îngrijorat pe fereastră norii 
grei, copacii care se aplecau pu
ternic în bătaia vîntului. Din gîn- 
dul său la cei ce, departe, străbă- 
teau cu greu văzduhul, îl smulse 
vuietul sirenei ambulantei. De pe 
fața bolnavei, din ochii medicului 
care o însoțea, a înțeles totul. Via
ța unui om (al cîtelea oare ?) stă
tea în mîinile sale. Ridică ochii 
spre cer încruntat, a înfruntare. 
Nu mai era vreme de pierdut. In 
cîteva minute a fost la hangar, a 
pregătit avionul pentru decolare.

Ca un bondar singuratic, avio
nul înainta în plină viteză spre

Pe urmele materialelor 

publicate 

„Blocul uitat**
In ziarul nostru rir. 4 J86 din 20 

martie a.c., a fost publicat un ar
ticol cu titlul de mai sus, care 
critica faptul că blocul din Baru 
Mare, construit pentru muncitorii 
fabricii „Ceramica'' nu a fost dat 
la t'irrfp în folosință.

La materialul respectiv, am pri
mit din partea T.R.C.H, Deva o 
adresă semnată de tov, ing. Sefer 
Gheorghe, directorul trustului, care 
cuprinde următorul răspuns:

„Articolul publicat de dvs. re
flectă intr-adevăr situația existen
tă. Ținem să arătăm însă, că be
neficiarul — I.G.O. — Hațeg — nu 
s-a îngrijit pentru asigurarea din 
timp a fondurilor necesare termi
nării lucrărilor de alimentare cu 
apă și canalizare. Astfel, aceste 
fonduri au fost puse la dispoziția 
șantierului numai în luna octombrie 
1963. dar în perioada pînă la 15 
martie 1964 din cauza înghețului 
și a precipitațiilor abundente, ast
fel de lucrări șe execută foarte 
greu și cu importante cheltuieli su
plimentare.

Vă informăm însă că imediat ce 
timpul a permis, lucrările au fost 
atacate șî s-a dat dispoziție gru
pului de șantiere nr. 2 Petroșani 
ca acestea să fie complet -termi
nate".

Instalațiile barajului termocentralei Paroșeni prin care se asigură 
alimentarea cu apă din Jiu a uzinei.

București. Acolo sus, ploaia rece, 
ce dădea în ninsoare, se întețise 
și vîntul de asemenea. Zburau însă 
înainte, mereu înainte. Medicul 
Mircea Dinuț se uita îngrijorat 
cînd la ceas, ale cărui secundare 
i se părea că se învîrt prea repe
de, cînd la pilotul ce strîngea man
șa în рцтпі cu fermitate. Apoi, se 
apleca spre bolnavă. Organismul 
femeii lupta cu substanțele toxice, 
insă tot mai slab. De cîteva ori 
doctorul i-a dat să bea dintr-o bău
tură întăritoare. Părea atunci că-și 
revine puțin.

Deodată avionul, care pînă a- 
tunci zburase liniștit, începu să se 
smucească. Motorul se întrerupea. 
Și parcă pierdea și din înălțime. 
Pilotul manevra. Tot timpul ba un 
mecanism, ba altul și mereu se 
uita pe fereastră în jos.

Văzînd că medicul e neliniștit, 
li spuse :

— Nu-i nici un pericol. Vîntul 
s-a supărat puțin pe noi, dar nu 
ne dăm bătuți.

De fapt, însă, nu era chiar atît 
de calm pe cît părea. „Probabil 
s-a spart chiulasa..." — se gîndea. 
Soluția cea mai indicată ar fi a- 
terizarea forțată. Dar bolhava i 
Prin. împrejurimi nici un sat... Nu, 
hotărî el. Viata ei depinde de mi

Modele încep
(Urmare din pag. I-a)

Organizația de bază, biroul ei au 
urmărit îndeaproape realizarea a- 
castor sarcini. Pregătirea abataje
lor după noul sistem de exploatare 
a fost încredințată unor brigăzi cu 
mare experiență, între care acelea 
conduse de comuniștii Bria loan. 
Uliu Gheorghe și Poloboc Cons
tantin. Aceste brigăzi au terminat 
intr-un timp scurt deschiderea pre- 
abatajelor și din primele zile ale 
lunii aprilie au trecut la exploata
rea stratelor 17—18 după noul sis
tem Deși de la atacarea acestor 
abataje a trecut puțin timp, ex
periența a dovedit că prin acest 
sistem se poate realiza cu succes 
extragerea în fiecare schimb a două 
fîșii de cărbune la fiecare front de 
lucru.

O recentă analiză efectuată de 
biroul organizației de bază și con
ducerea sectorului a arătat că In 
scopul extragerii a cîte două fîșii 
pe schimb la fiecare front de lu
cru, trebuie rezolvate unele pro
bleme legate de aprovizionarea cu 
material lemnos necesar susținerii 
spațiului excavat și asigurarea 
funcționării în bune condițiumi а 
transportoarelor. Printre măsurile 
luate în acest scop se numără : 
reorganizarea echipelor care lu
crează la transportul materialului 
lemnos, repartizarea artificierilor 
pe abataje astfel ca să poată exe
cuta într-un timp scurt două puș- 
cări pe schimb la fiecare front de 
lucru, omogenizarea brigăzilor. De 
asemenea, în urma analizei efec
tuate de adunarea generală a orga
nizației de bază în luna trecută ă- 

ne. Trebuie să fac totul. Pînă la 
Pitești sînt vreo 35 de km. Să în
cerc să ajungem acolo. Și manevră 
puțin spre nord.

Prin furtună avionul înainta cu 
greu. Parcă era o pasăre rănită. 
Pilotul se străduia făcînd eforturi, 
să-l mențină în poziție și înălțime. 
Intr-o parte a motorului, pe dina
fară, se iviră stropi de ulei. Exis
ta pericolul ca avionul să ia foc. 
De 15 ani, de cînd lucra în avia
ție, nu avusese nici o dată aseme
nea emoții. In sfîrșit, iată orașul. 
Avionul se lăsă ușor pe o parte, 
apoi ateriză...

...Cînd se lăsa înserarea, o am
bulanță alerga în goană pe stră
zile Bucureștiului, sunînd continuu 
din sirenă. Și toți îi dădeau cale 
liberă. Un om trebuia salvat. Mi
nutele îi erau numărate.

Dar acele cîteva minute au fost 
totuși suficiente pentru ca medicii, 
însuflețiți de înalta lor misiune, 
ajutați de tehnica modernă, să sal
veze încă un om.

Rinichiul artificial a fost pus în 
funcțiune. încet, mereu mai per
ceptibil. femeia a început să-și re
vină. Toxinele din organism erau 
eliminate...

A fost redată familiei, societă
ții, viața utiui om.

1. PIGULOIU
coresp. Agerpres 

pentru reg. Oltenia

sâ sc arate
supra activității părții mecanice a 
sectorului s-a siabilit că pentru a- 
sigurarea bunei funcționări a trans
portoarelor, a celorlalte utilaje, per
sonalul electromecanic să • fie re
partizat în funcție de necesități pe 
toate trej schimburile.

Eficacitatea măsurilor preconiza
te de organizația de bază și apli
cate cu consecvență de conducerea 
sectorului e asigurată mai ales de 
faptul că prin grija biroului, la 
toate locurile de muncă din sec
tor, în toate schimburile muncesc 
membri și candidați de partid. Pre- 
zenți peste tot acolo unde se ho
tărăște soarta producției, comuniștii 
mobilizează întregul colectiv al 
sectorului la învingerea greutăți
lor, la promovarea noului în pro
ducție, a inițiativelor valoroase, 
asigurînd astfel succesul luptei 
pentru realizarea ritmică a sarci
nilor de plan, a angajamentelor a- 
sumate în întrecerea socialistă.

- = O=-

Din frontalele 
de pe stratul 5

In adîncurile sectorului II al mi
nei Lupeni se desfășoară o activi
tate susținută pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor de întrecere luate în cinstea 
celei de-a XX-a aniversări a eli
berării patriei noastre. In această 
întrecere entuziastă, minerii sec
torului depun eforturi susținute 
pentru ca cuvîntul dat să fie tra
dus în viață. Pînă în ziua de 23 
aprilie a.c., din frontalele de pe 
stratul 5 ale sectorului s-au ex
tras și trimis pe benzile prepara
ți ei din Lupeni mai bine de 700 
tone cărbune energetic peste plan. 
In felul acesta minerii au reușit 
să recupereze și cele 280 tone de 
cărbune cu care au rămas dat’orl 
pe luna trecută din cauza unor 
greutăți întîmpinate în exploatarea 
stratului 5.

In fruntea luptei pentru cărbune 
mai mult se află minerii din bri
găzile conduse de tov. Jurj Gheor- 
ghp și Praja Traian. Prima brigadă 
a dat pest'e plan 500 tone cărbune, 
iar cea de a doua 200 tone căr
bune.

29 aprilie
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,16 Muzică de estradă, 
9,00 Dansuri și scene cu cor din 
operete, 10,03 Teatru la mierofon: 
„O lună de confort". Scenariu ra
diofonic de Ștefan Iureș și Ben 
Dumitrescu, 12,15 Lecția de limba 
franceză. Ciclul II (reluarea emi
siunii din 28 aprilie), 12,30 Din fol
clorul muzical al popoarelor, 14,30 
Roza vînturilor, 15,00 Melodii popu
lare din Muntenia, 16,10 Formații 
romînești de muzică ușoară, 17,00 
Melodii de dragoste, 18,05 Muzică 
ușoară, 18,30 Program muzical 
pentru fruntași și evidențiați in 
întrecerea socialistă, 20,10 Melodii 
populare cerute de ascultători, 
20,40 Lecția de limba rusă. Ciclul 
II, 20,55 Muzică ușoară și de dans 
de H. Mălineanu, 21,15 La micro
fon : Satira și Umorul (reluare). 
PROGRAMUL II. 8,30 Sumarul pre
sei -centrale, 9,03 Melodii populare, 
9,30 Muzică distractivă, 10,30 Mu
zică din operete, 11,52 Muzică de 
estradă, 12,30 De toate pentru toți 
(reluare), 14,30 Melodii populare, 
15,05 Formații, vocale și instrumen
tale de muzică ușoară, 16,30 Mu
zică populară, 18,24 Lectură dra
matizată din nuvela „Dama de 
pică" de Pușkin, 19,30 Lecția de 
limba engleză. Ciclul I, 19,45 „Am 
îndrăgit o melodie" — emisiune 
de muzică ușoară romînească, 20,15 
Școala și viața, 20,35 Muzică popu
lară, 21,55 Muzică de dans.
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U Thant a sosii 
la Paris

PARIS 27 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a sosit duminică Іа Paris, 
unde întreprinde o vizită oficială 
de patru zile la invitația guvernu
lui francez. împreună cu U Țhant 
au inai sosit David Owen, direc
torul Biroului de asistență tehni
că al O.N.U., și Paul Hoffman, di
rectorul fondului special al O.N.U.

In cursul vizitei sale în Franța 
secretarul general va avea o serie 
de întrevederi cu oficialitățile 
franceze. De asemenea, U Thant 
va prezida lucrările Comitetului de 
coordonare administrativă a O.N.U., 
care vor începe marți la Paris.

Agenția Reuter anunță că U 
Thant se va mai întîlni cu Sakarl 
Tuomioja, mediator al O.N.U. în 
Cipru.
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îmbunătățirea previziunilor 
meteorologice

NEW YORK 27 (Agerpres).
Organizația meteorologică mon

dială, agenție specializată a O.N.U. 
cu sediul la Geneva, a dat publi
cității un raport întocmit conform 
unei rezoluții a Adunării Generale 
din 1963, în care se spune că in
formațiile obținute cu ajutorul sa 
teliților artificiali meteorologici au 
dus în multe părți ale lumii la 
îmbunătățirea previziunilor meteo
rologice. Raportul declară că e- 
chipamentul la sol necesar pentru 
recepția directă a informațiilor 
transmise de sateliți este atît de 
simplu, incît toate țările lumii îl 
pot, fie achiziționa pentru o sumă 
de 50 000 dolari, fie a-1 fabrica sin
gure.

Se intensifică lupta de eliberare 
din coloniile portugheze

L0URENC0 MARQUES 27 (A- 
gerpres).

Agenția de presă sud-africană a- 
nunță că un nou contingent de 
soldați portughezi au sosit la sfîr- 
șitul săptămînii trecute în Mo- 
zâmbi c.

Agenția menționată, leagă aceas
tă măsură de intensificarea atacu
rilor forțelor patriotice de elibe
rare națională.

O situație asemănătoare există 
și în celelalte colonii portugheze 
din Africa. Intr-un comunicat sem
nat de Amilcar Cabrai, secretarul 
general al Partidului African al 
Independenței din Guineea portu
gheză și Insulele Capului Verde, 
se arată că în ultima lună, atacu
rile patrioților au luat o mare am
ploare, îndeosebi în regiunea de 
nord a Guineei portugheze. Pe 
drumul dintre localitățile Bula și 
Bigena patrulele portugheze nu 
mai pot pătrunde, el fiind sub con-
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Ruby a încercat 
să se sinucidă

DALLAS 27 (Agerpres).
Jack Ruby, asasinul lui Lee 

Harvey Oswald, a încercat să se 
sinucidă, lovindu-se cu capul de 
pereții celulei sale. Dus la spitalul 
închisorii s-a constatat că nu a 
suferit nici o leziune internă.

Psihiatrul, dr. Louis Jolyon 
West, de la facultatea de medici
nă a universității din Oklahoma, 
angajat de avocații lui Ruby a 
fost autorizat să-l interogheze pe 
Ruby în celula sa. El a refuzat să 
comunice ziariștilor rezultatele 
consultării sale. Avocații lui Ruby 
au cerut judecătorului Joe Brown 
ca clientul lor să fie trimis într-o 
clinică pentru a fi examinat de 
psihiatri. Corespondentul agenției 
France Presse remarcă coincidenta 
dintre demersul avocaților și com
portarea lui Ruby.

SITUAȚIA DIN
NICOSIA 27 (Agerpres).
„O.N.U. și-a intensificat efortu 

rile pentru a înlesni ușurarea ien 
siunii crescînde în Cipru, în timp 
ce ciprioții turci și-au consolida! 
pozițiile într-un cerc mai mic îm
prejurul Nicosiei și pe linia vitală 
spre coasta de nord", transmite a 
genfia Reuter. Tratativele începute 
între reprezentanții celor două co 
munități din diferite localități und< 
s-au produs incidente urmează să 
continue în prezența reprezentau 
ților O.N.U. și a generalului Gyani 
comandantul forței O.N.U. în Cipru

In cartierul turc din Nicosia av 
avut loc manifestații, iar automo
bilul in care se afla generalul 
Gyani, sosit la fața locului, a fost 
întîmpinat cu strigăte de protest

Procesul lui Krutney și Hunsehe
FRANKFURT PE MAIN 27 (A- 

gerpres).
In orașul vest-german Frankfurt 

pe Main a început procesul inten
tat lui Hermann Krumey și Otto 
Hunsehe, doi din colaboratorii a- 
propiați ai lui Adolf Eichmann, 
vinovați de participare la o serie 
de acțiuni de exterminare în ma
să întreprinse pe teritoriul Unga
riei în timpul celui de-al doilea 
război mondial.

Primul inculpat, Hermann Kru

Rtfeieolintl Io legătură io tuttllitla maltezi
LA VALLETTA 27 (Agerpres).
La 2 mai va avea loc în Malta 

referendumul în legătură cu con
stituția, în vederea căruia cele 

trolul partizanilor. De menționat 
că Bula se află la numai 30 km 
de capitală.

Planul colonialiștilor de a schim
ba situația militară în cursul se
zonului ploios a eșuat, se spune 
în comunicatul mai sus amintit. 
Moralul trupelor portugheze este 
scăzut, iar cazurile de dezertare 
sînt din ce în ce mai dese. La 
toate acestea se adaugă disputele 
și certurile dintre generalii și o- 
fițerii portughezi.

ÎN CÎTEVA
DAR ES SALAM. Luni, președin

ții Tanganicăi și Zanzibarului, res
pectiv Julius Nyerere și Abeid 
Karume, au schimbat instrumentele 
de ratificare a acordului cu privire 
la crearea Republicii unite Tanga- 
nica și Zanzibar. S-a anunțat in 
mod oficial că și Consiliul revolu
ționar al Zanzibarului a aprobat 
crearea noului stat.

CRACOVIA. Cu prilejul anului 
jubiliar al Universității din Craco
via a fost dată în folosință înainte 
de termen clădirea observatorului 
astronomic al Universității Jagel- 
lone, unde va fi instalat cel mai 
mare radiotelescop din țară.

DELHI. O luptă între șase dul
gheri și 150 de șerpi veninoși a 
avut ioc în localitatea DindiguL 
statul indian Madras. Dulgherii, ca
re voiau să dărîme o casă, au fost 
atacați de șerpi. După o luptă în
delungată dulgherii au reușit să 
omoare toți șerpii, fără ca vreunui 
din ei să fie mușcat.

VIENA. Duminică au avut loc 
în landul Salzburg alegeri pentru 
desemnarea membrilor landtagului. 
Partidul populist a cîștigat un 
mandat, obținînd 90 210 voturi și 
15 locuri, partidul socialist și-a 
menținut numărul de 13 locuri, 
obținînd 82176 voturi și partidul 
liberal, care a întrunit 23 785 de

CIPRU
mpotriva activității O.N.U. în 

Cipru.
★

ATENA 27 (Agerpres).
La Atena, după întrevederea de 

o oră și jumătate cu primul mi
nistru grec,. Papandreu. mediatorul 
O.N.U. pentru Cipru, Tuomioja, a 
declarat : a fost un început bun 
pentru precizarea punctului de ve
dere grec.

Marți, Tuomioja urmează să so
sească la Paris, pentru a-1 întîlni 
pe secretarul, general al O.N.U., 
U Thant, iar miercuri este aștep
tat la Londra, unde -ț- în lipsa 
ministrului de externe, Butler, ca
re se află la Washington pentru 
a participa la sesiunea Consiliului 
CENTO — va avea întrevederi cu 
alți reprezentanți ai guvernului 
englez.

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

mey, fost locțiitor al comandamen
tului special al lui Eichmann în 
Ungaria este acuzat că a partici
pat la selecționarea și deportarea 
a peste 400 000 de evrei în lagă
rul de exterminare de la Auschwitz.

După cum transmite agenția Reu
ter, investigațiile în acest proces 
au durat opt ani, fiind audiați a- 
proximativ 50 de martori, inclusiv 
supraviețuitorii acestor deportări, 
precum și foști SS-iști de sub or
dinele lui Krumey și HunSChe.
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cinci partide politice ale insulei 
locuită de 330 000 de oameni își 
intensifică activitatea în campania 
electorală. Primul ministru al Mal
tei, Borg Olivier care este lider 
al partidului Naționalist, a rostit 
o cuvîntare în care a criticat po
ziția adoptată de Ministerul Colo
niilor al Angliei. Liderul opoziției 
laburiste, Mintoff, a prezentat șase 
amendamente la constituție în ve
derea limitării influenței bisericii 
catolice.

Ambele partide se pronunță 
pentru proclamarea independentei 
ia 31 mai, în timp ce celelalte trei 

partide politice mai mici nu au 

înscris în programul lor dobîndi- 
rea imediată a independenței.

RÎNDURI
voturi, a pierdut un mandat obți
nînd 4 locuri.

DELHI. S-a anunțat oficial că 
primul ministru al Indiei, J. Nehru, 
va avea la 4 mai o întrevedere cu 
regele Nepalului, Mahendra. Cef 
doi oameni de stat vor discuta 
probleme de interes comun.

NEW YORK. Un grup de negri 
au organizat pichete timp de pa
tru zile în fața clădirii Adunării 
Legislative a statului Rhode Is
land, în semn de protest împotriva 
respingerii de către această adu
nare a unui proiect de lege pri
vind interzicerea discriminării ra
siale la închirierea locuințelor.

TOKIO. 25 supraviețuitori ai 
bombardamentului atomic de la 
Hiroșima și Nagasaki au plecat în 
S.U.A. pentru a relata opiniei pu
blice americane grozăviile și oro- 
rurile suferite de locuitorii celor 
două orașe în urma bombardamen
tului atomic.

MOSCOVA. In ultimii 10 ani la 
Moscova au fost construite circa 
600 000 de apartamente, 400 de 
școli, 100 de spitale, 100 de poli
clinici. numeroase cămine si gră
dinițe de copii.

DAMASC. In Siria a fost publi
cată constituția provizorie, care 
proclamă statul sirian „democratic^ 
popular și islamic**. Constituția pre-

Rezultatul alegerilor 
din landul Baden—W tir temberg

STUTTGART 27 (Agerpres)
Duminică s-au desfășurat în lan

dul Baden-Wiirtemberg din Repu
blica Federală Germană alegerile 
pentru desemnarea celor 120 de 
deputați ai landtagului respectiv. 
Pe listele electorale au figurat a- 
proximativ 380 de candidați, re- 
prezentind principalele șase parti
de politice vest-germane.

Potrivit datelor oficiale date 
publicității la închiderea urnelor, 
la vot au participat doar 67,8 la 
sută din cei 5 500 000 de alegători. 
In urma numărării voturilor, par
tidul creștin-democrat (CDU) a 
obținut 46,2 la sută din voturile 
exprimate. Partidul social-demo
crat al lui Willy Brandt, primarul 
Berlinului occidental, a obținut 
37,3 la sută din voturi față de 35 
la sută cît obținuse în alegerile 
din 1960. Pentru partidul liber-
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Alegeri în Federația Malayeză
KUALA LUMPUR 27 (Agerpres).
Duminică, în Federația Malayeză 

au avut loc alegeri legislative 
pentru parlamentul federal și pen
tru adunările celor 11 state ce in
tră in componența Malayei. Au 
fost desemnați 104 membri din 
cei 159 deputați în parlamentul 
federal. Restul de 55 au fost de
semnați la alegerile din celelalte 
teritorii ale Malayeziei — Sarawak 
Sabah și Singapore.

Partidul de guvernămînt, parti
dul Alianța, condus de primul mi
nistru, Abdul Rahman, a obținut 
majoritatea în alegeri. Potrivit re
zultatelor finale, acest partid a 
obținut 89 din cele 104 locuri, pre
cum și majoritatea în adunările a
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s-u-A. Acțiuni împotriva segregației rasiale
NEW YORK 27 (Agerpres).
Asociația națională pentru pro

pășirea populației de culoare 
(NAACP) a lansat duminică ape
lul de a se relua manifestările îm
potriva discriminărilor rasiale prac
ticate pe șantierele de construcții 
în statul New York. Referindu-se 
la acest apel, Eugene Sharpe, pre
ședintele Comisiei muncii și indus
triei, a acestei asociații, a decla
rat că viitoarele ' manifestări îm- 

vede „posibilitatea naționalizării 
oricăror societăți sau întreprinderi 
in interesul public, pe baza unei 
despăgubiri echitabile*’.

PARIS. In suburbia pariziană 
Sceaux s-a desfășurat duminică 
un mare miting împotriva „forței 
atomice de șoc" și pentru dezar
mare generală, la care au luat 
parte aproximativ 120 000 de ce
tățeni veniți din toate regiunile 
Franței.

NAIROBI. Premierul Kenyei, 
Jomo Kenyatta și cel al Ugandei, 
Milton Obote, au publicat un co
municat în care salută uniunea 
dintre Tanganica și Zanzibar.

ACCRA. Președintele Liberiei, 
Willian Tubman a plecat într-o 
călătorie de două luni și jumătate 
în țările Africii de est.

WASHINGTON. Președintele 
Johnson a numit pe generalul 
William Vestmoreland in funcția 
de șef al forței americane în Viet
namul de sud, in locul generalului 
Paul Harkins. Westmoreland îșl va 
prelua postul la 1 august.

BUENOS AIRES. Venind să-și 
viziteze un prieten la închisoarea 
de stat din orașul Mendoza. Jose 
Salomon Suarez s-a pomenit la 
plecare eu portmoneul lipsă în 
care avea 75 000 de pesos. încer
cările poliției de a descoperi pe 
hoți au rămas fără rezultat. 

democrat au votat 13,1 din alegă
tori, față de 15,8 cît votaseră în 
alegerile din 1960. Celelalte trei 
partide care și-au prezentat can
didați au obținut un număr insu
ficient de voturi pentru a fi re
prezentate în landtag.

Repartizarea locurilor în urma 
voturilor obținute este următoa
rea : partidul creștin-democrat 59, 
partidul social-democrăt 47 și par
tidul liber-democrat 14.

Comentînd rezultatele acestor a- 
legeri, agenția France Presse sub
liniază că victoria partidului creș
tin-democrat nu este atît de cate
gorică după cum era de așteptat. 
Potrivit agenției, acesta „n-a reu
șit să obțină majoritatea absolu
tă" cu toate că „aceste consultări 
au caracterul unui test înaintea a- 
legerilor legislative federale de 
anul viitor".

10 din 11 state ale Malayei. In fe
lul acesta, partidul lui Abdul 
Rahman și-a prelungit guvernarea 
pe încă o perioadă de cinci eyi 
deținînd controlul asupra pavi
mentului federal. In declarația tă
cută după anunțarea rezultatelor 
alegerilor, primul ministru, Abdul 
Rahman, a anunțat că acum guver
nul procedează la studierea unor 
„măsuri energice" împotriva a 
ceea ce el a numit „activitate sub
versivă în Malayezia" și în legă
tură cu „confruntarea cu Indone
zia*', confirmînd astfel aprecierile 
anterioare ale observatorilor, care 
menționau că, dacă va fi ales, 
Rahman va continua vechea sa 
politică.

potriva discriminărilor rasiale vor 
fi mai energice decît cele care au 
avut loc la New York vara tre- 
cută-

★

Din Philadelphia se anunță că 
guvernatorul statului Pennsylvania, 
William Scranton, s-a întîlnit du
minică cu procurorul general și 
reprezentanți ai celor două părți 
în conflict (populația de culoare 
și conducerea școlilor) pentru a 
hotărî redeschiderea școlilor din 
Chester, închise ca răspuns la 
manifestarea împotriva politicii de 
discriminare rasială care a avut 
loc în acest oraș săptămîna trecută.
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Butler a sosit 
la Washington

WASHINGTON 27 (Agerpres).
La 26 aprilie a sosit la Washing

ton ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, Richard Butler, ca
re conduce delegația engleză la 
sesiunea Consiliului ministerial al 
pactului CENTO care se deschide 
marți în capitala S.U.A.

In declarația făcută corespon
denților pe aeroportul din Washing
ton, Butler a subliniat că în cadrul 
întrevederilor pe care urmează să 
le aibă cu Dean Rusk va aborda 
o serie de probleme de interes eo- 
mun menționînd, potrivit agenției 
Reuter, că tema majoră o vor con
stitui „problemele legate de rela
țiile Est-Vest și cele privind O- 
rientul Mijlociu".

In seara aceleiași zile la amba
sada engleză de la Washington a 
avut loc prima întrevedere între 
Richard Butler și Dean Rusk.
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