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a fie-

Tineri la colectarea 
îierului vechi

Recent, organizația de
U.T.M. nr. 6 din Lonea a 
zat o acțiune de strîngere
rului vechi. La această acțiune au 
participat 30 de tineri care au 
efectuat 360 de ore nruncă patrio
tică, colectînd în acest timp 18 000 
kg. fier vechi.

S-au evidențiat în mod deose
bit în această acțiune tinerii Mon- 
toiu Gheorghe, Sulici Ion, Mureșan 
Matei, Dabega Ion, Ioncu Nicolae, 
Modoran Ion (secretarul organiza
ției U.T.M.), Marioane Ilie și alții.

Înfrumusețează 
localitatea

Comisia de femei șî comitetele 
de blocuri din I.onea au antrenat 
la acțiunile de înfrumusețare a lo
calității un mare număr de gospo
dine care au făcut ronduri de flori, 
au plantat pomi, au curățat șanțu
rile în fața caselor etc. Numai pe 
două străzi — C. Stere și Bucu
rești — gospodine harnice ca Ste- 
leșcu Aneta, Sularea Sabina, 
Suzația, Тогбк Terezia și 
au‘plantat pînă acum 40 de 
au- curățat 500 m 1 șanțuri, 
menajat numeroase 
flori.

Szoke 
altele, 
pomi, 
au

ronduri
a- 
de

PRIMĂVARA.

U R U.M.P. ) turnătorie 
activitate rodnică

Hala turnătoriei de 
la Uzina de reparat 
utilaj minier Petro
șani constituie locul 
de naștere a mii și 
mii de piese care, du
pă prelucrarea în ce
lelalte secții, iau dru-

mul exploatărilor car
bonifere din Valea 
Jiului spre a veni în 
sprijinul luptei mine
rilor pentru mai mult 
cărbune. Oțelul, fonta 
se supun aici voinței 
muncitorilor

Principalii ioditi
Turnătorii uzinei încheie fiecare 

zi cu un bilanț rodnic în întrece
rea pentru depășirea planului de 
producție, pentru piese de calitate , 
Astfel, la piesele de otel, planul e 
depășit ritmic cu 1 la sută, la piese 
de fontă cu 14 la sută, iar la pie
sele din metale 
pe 20 la sută.

neferoase cu apioa- 
Meritoriu este însă

a căror

debili

laijtrll orianizatori
îmbunătățirea desfășurării proce

sului de producție la turnătorie, 
realizările obținute sînt rezultatul 
unor măsuri importante preconiza
te de organizația de partid.

Astfel, in una din adunările sale 
generale, organizația de bază a 
analizat modul in care maiștrii iși 
îndeplinesc rolul de organizatori 
nemijlociți ai producției. Atît refe
ratul prezentat de tov. Căprar Va- 
sile, membru 
de
au partiejpat

’ au iconstftuit 
■ minte pentru

bază, cît

Fiecare a

în biroul organizației 
și discuțiile la care, 
mai multi • tovarăși. 
BB izvor de învătă- 

ridicarea nivelului

ri

pentru

La îmbunătățirea calității piese
lor turnate a contribuit în primul 
rînd întărirea preocupării
ridicarea calificării muncitorilor 
din secție. Din două în două săp- 
tămîni, 
citorii
— iau 
lor de

lunea, 90 
secției — 
parte la 

ridicare a

la sută din mun- 
tineri și vîrstnici 
ședințele cursuri- 
calificării. Atît la

lucru, muncitorii 
se adună în fata

De cîteva zile, după terminarea 
programului de 
secției turnătorie
halei a cărei reconstrucție a fost 
terminată de curînd și pun cu toții 
mîna la amenajarea rondurilor de 
flori. La început, pentru amenaja
rea zonei verzi s-au oferit să mun
cească utemiștii 

ceilalți muncitori 
mină de-o parte, 

spațiul din fata

secției, dar

n-au
Prin

halei

nici

vrut să

munca

ră-

lor.

turnătoriei

Cîștigătorii concursului de 
pe M. M. E. E.

inovații

hărnicie dă viață an
gajamentelor luate în 
întrecerea socialistă 
ce se desfășoară 
întîmpinarea celei 
a XX-a aniversări 
eliberării patriei.

ritmic

în 
de

а

paralel cu sporirea pro
se înregistrează progrese

faptul că 
ducției, 
în ce privește calitatea, Astfel, la 
piesele de otel rebuturile au fost 
reduse cu 1,45 procente fată de ni
velul admis, la piesele de fontă cu 
3,1 procente, iar la piesele din 
metale neferoase cu 1,65 procente.

activității maiștrilor. In hotărirea 
adoptată s-a prevăzut ca maiștrii 
să-și îndrepte în primul rînd aten
ția spre rezolvarea unor probleme 
acute : repararea și asigurarea func
ționării continue a morilor de ni
sip în vederea înlăturării golurilor 
în aprovizionarea brigăzilor cu a- 
mestec de formare, 
rea unor suprafețe 
stăteau nefolosite,
faze a calității producției ețc. A- 
ceste măsuri inițiate de organiza-

1 * * * a 1ția 'de partid și-au ; arătat curînd 
roadele : secția turnătorie și-a îm
bunătățit. mult activitatea.

descongestibna- 
ale halei care 
urmărirea pe

cursul pentru formatori, cît șl la 
cel pentru topitori se predau lec
ții interesante care-i ajută pe tur
nători să muncească mai bine. Nu
meroși 
Pave] 
rasim 
mează
ridicare a calificării, produc piese 
de

muncitori, între care tov. 
Mircea, Ionuș Zoltan, Ghe- 
Constantin și alții care ur- 
cu regularitate cursurile de

bună calitate.

transformă intr-un loc plăcut, 
care îl vor înfrumuseța florile

se
pe 
și verdeața.

această fes- 
75 inovatori, 
bucuria unei 
succese pen-

De curînd în sala sindicatului de la 
preparația Lupeni a avut loc festi
vitatea de premiere a inovatorilor 
preparației, ca urmare a cîștigării 
locului I în concursul de inovații 
organizat de Ministerul Minelor și 
Energiei Electrice. La 
tivitate au luat parte 
Pe fetele lor se citea 
munci încununate de
tru introducerea noului în prepara- 
tie. Locul de frunte cîștigat pe 1963 
este dovada strădaniei depuse de 
inovatorii preparației după dobîn- 
direa locului II în concurs în anul 
1962. Acest succes se datorește 
unui colectiv care, îndrumat de or
ganizația de partid, a lucrat cu în
suflețire pentru introducerea teh
nicii noi în scopul îmbunătățirii 
indicilor de plan cantitativi și cali-

tativi. Cîștigarea
indice de clasificare de 7 577, este 
răsplata pentru următoarele rezul
tate obținute : Propuneri de ino
vații — înregistrate 166. Aplicate 
83 cu un total de economii post 
calculate în Valoare de 422 777 lei. 
Rezolvarea a 6 teme din planul te- 
matie de inovații din cele 7, ulti
ma fiind în experimentare.

Ședința a foSt deschisă de tov. 
Goman Sever, președintele comite
tului sindicatuluipreparației Lupeni, 
după care tbV. Ardelean Vîctor, 
șeful preparației, a citit relatatul 
privind cîștigarea locului L A ur
mat

locului I eu un

apoi înmînarea premiilor.

ing. IONICĂ ION, 
șeful cabinetului tehnia 
al preparației Lupeni

Aspect 
tografie, se 
partamente

cotidian. Anul acesta, alături de blocul 46 înfățișat 
mai ridică în cartierul Livezeni încă 15 blocuri cu 

noi.

Planul trebuie îndeplinit 
indiciila toii

’ Colectivul sectorului II de j ia 
mina, Vu’lcâh 4 încheiat -i primul 

‘trimestru ivind .o depășire * de plan 
ide 116 trine de cărbune. Acesta 
este Un fapt lăudabil. „Ne-am a- 
chitat-onorabil de sarcini" spuneau 
unii tovarăși de aici.

Mai puțin lăudabil este însă fap
tul că indicatorii economici de 
cea mai mare importanță — pro
ductivitatea și prețul de cost — 
nu au fost realizați în nici o lună 
de la începutul anului. Apoi, în 
luna aprilie minusul sectorului s-a 
ridicat la 2 927 de tone. Dacă la 
acest insucces 
deosebi cauze 
însă la iveală 
mod deosebit, 
lasă încă de < 
turilor plasate 
în raport cu 
Numărul brigăzilor care rămîri sub 
plan este încă mare dovadă 
sînt suficient ajutate — 2 
huarîe, 6 în februarie, 3 în 
și 4. în aprilie ; față de o

I

; au contribuit în- 
obiective, au ieșit 

și unele lipsuri. In 
folosirea efectivului 

dorit ,- numărul pos- 
la abataje este mic 
posturile în regie.

că nu 
în ia- 
m'artie 
medie

Vedere din secția a Ш-a depănat a Viscozei Lupeni. In patru luni, 
colectivul întreprinderii a dat peste plan 1730 kg mătase și 14 220 kg 
sulfură de carbon, realizîndu-și angajamentele luate în întrecere.

în fo-
644 a-

î
cău- 

către
de 915 brigăzi exist'dile. Din 
za direcției greșite date- de 
țopogVaf, contrasuitorul de la pa
noul II din stratul 18 a spart gre
șit ; pentru remedieri s-a pierdut 
mult timp, iar transportul cărbu
nelui a avut de suferit.

Este drept că sectorul II întîm- 
pină încă unele greutăți în ’mun
că. Lipsa de mecanici și electri
cieni calificați, lipsa pieselor de 
schimb pentru transportoare, căile 
lungi de transport, presiunea mare 
manifestată Ia stratul 18 în blocul 
II sînt cîteva din acestea.

Dar asta nu justifică nici pe 
departe rezultatele slabe obținute 
la indicatori de o deosebită im
portantă — randament și preț de 
cost planificat. Mai ales dacă a- 
vem în vedere că dintre sectoa
rele minei Vulcan, sectorul II are 
în dotare tehnica cea mai avan
sată : o haveză de tîpul K.M.P.-3, 
stîlpi hidraulici combinați cu grinzi 
în consolă se folosesc în două a- 
bataje, transportoare puternice de 
tipul Slask și S.K.R.-ll. In curînd, 
în subteran urmează să fie intro
dusă o combină nouă de tipul 
K.W.S.-2. De asemenea, aprovizio
narea sectorului cu lemn și va- 
gonete qoale este satisfăcătoare, 
iar partea electromecanică reușeș
te să se achite bine de sarcinile 
cei revin. In sectorul II al minei 
Vulcan sînt suficiente rezerve pen. 
tru îndeplinirea sarcinilor de plan 
la toți indicii. Spunem aceasta a- 
vînd în vedere că aici lucrează 
muncitori destoinici ca șefii de 
brigăzi Domokoș Andrei. Mihai 
Vasile, Costache Gheorghe, Doroi- 
tei Teodor, Lebădă Gheorghe Mi- 
kloș Laurențiu. mineri de nădejde 
cum 
loan 
fan.
rienlă
Stoienescu Octavian 
Mihai. Alăttrri de < 
ner Apostu Victor, 
Iui pune mult suflet -n

Cadrele tehnice trebuie însă să 
sprijine .'mai activ brigăzile minie
re, sa ^.e ^corde o. asistență califi
cată pentt.ii a spori viteza de a- 
vansâre la abataje și pregătiri. 
Efectivul să fie folosit cu mai 
mu'tă chibzuință’ sv trebuie intro
dus un sever regim de economii, л 
La fel și îndrumarea din partea 
organizației de partid este necesar 
să se manifeste cu mai multă com
petentă.

este Furda Nicolae. Iascu 
Anitoaie loan și Crișan Ște- 

Muncesc tehnicieni cu expe- 
cum este Moraru Iosif, 

si Constantin 
ei tînărul ingi- 

, șeful sectoru- 
rninca sa.

FRANCISC VETRO'

»
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Joc dinamic și spectaculos la Petroșani

Handbal în 7: Știința Petroșani — 
Știința Tg. Mureș 17-10 (6-5)

Deși ploaia și terenul alunecos 
au îngreunat buna desfășurare a 
meciului, întîlnirea de fotbal din
tre Jiul Petrila și C.S.M. Cluj a 
lost aprig disputată din primul și 
pînă în ultimul minut Scutite de 
emoțiile retrogradării, fără a mai 
aspira, în acest campionat la pri
mul loc în clasament, gazdele au 
jucat calm. și organizat. Oaspeții 
în schimb au aruncat toate for
țele în luptă pentru a obține un 
rezultat favorabil. Că nu au reușit, 
acest lucru se datorește faptului 
că la 1-0 pentru jiuliști, stoperul 
S6o, care a jucat de altfel foarte 
bine, vrînd să trimită mingea por
tarului o introduce cu capul în 
plasă și astfel scorul a devenit 
2-0 pentru gazde.

Și acum cîteva cuvinte despre 
meci. Prima repriză începe vije
lios. Atacurile se succed cu re
peziciune de la o poartă la alta. 
Oaspeții combină frumos în cîmp 
dar acțiunile lor se îinpotmoles- 
la marginea careului de 16 metri 
al gazdelor. Treptat însă echipa 
Jiul pune stăpînire pe ioc și pe 
riclitează tot mai des poarta apă
rată de Nicoară. Practicînd un fot
bal bun, cu pase la întîlnire, al- 
ternînd cu lansări pe extreme și 
centrări precise, jiuliștii domină 
cu autoritate. Două asemenea ac
țiuni, cele din minutele 8 și 9, se 
soldează cu tot atîtea lovituri de 
colț, rămase însă fără rezultat. In

CAMPIONATUL REGIONAL
Victorie în ultimul minut

Așa cum a început, meciul din
tre Minerul Aninoasa și Dacia O- 
răștie. se părea că gazdele vor 
obține o victorie la scor. In pri
mele 15 minute gazdele au practi
cat un fotbal tehnic, cu faze fru
moase încheiate cu șuturi multe și 
puternice la poartă. Apărarea oas
peților se apără însă calm și orga
nizat respingînd orice „tentativă" 
a minerilor de a deschide scorul. 
După acest iureș, atacul gazdelor 
scade în intensitate, permițînd 
oaspeților să iasă la atac. Cu toate 
acestea nici ei nu reușesc să des
chidă scorul.

încurajați de rezultatul de 0—0, 
cu care se încheie prima parte a 
întilnirii, la reluare, oaspeții prac
tică un joc deschis, simplu, cu 
pase precise și din viteză. De alt
fel, în minutul 48, ei reușesc să 
deschidă scorul. Scăpat de sub su
pravegherea apărătorilor, Ștefănie 
înscrie pe lîngă Crîsnic ieșit în 
întîmpinare. Dușul rece trezește 
gazdele la realitate. Aninosenii în
cep să domine insistent, dar ata
curile lor sînt anihilate de apăra
rea supranumerică a oaspeților. In 
minutul 60 însă, gazdele beneficia
ză de o lovitură liberă indirectă 
pe care Stoker o reia cu capul în 
plasă. Aninosenii forțează ritmul 
pentru a obține victoria. Golul însă 
întîrzie să cadă. Cronometrul a- 

I
>

Clasa m e n t u 1
1. C.F.R. Simeria 21 13 5 3 34:15 31
2. Minerul Aninoasa 21 12 3 6 44:26 27
3. Aurul Brad 21 10 6 5 47:23 26
4. Constructorul Hunedoara 20 9 6 5 31:21 24
5. Parîngul Lonea 20 10 3 7 32:19 23
6. Minerul Vulcan 20 10 2 8 49:27 22
7. Textila Sebeș 21 10 2 9 39:32 22
8. Refractara Alba 21 8 5 8 29:52 21
9. Jiul II Petrila 20 9 2 9 32:27 20

10. Știința Petroșani 21 z 6 8 26:34 20
11. Minerul Ghelar 21 7 3 11 23:43 17
12. Dacia Orăștie 21 4 6 11 38:46 14
13. Retezatul Hațeg 21 5 3 13 21:45 10
14. Minerul Teliuc 21 3 4 14 17:52 10

minutul 11, după o cursă spectacu
loasă pe extremă, Martinovici cen
trează la Llbardi. Acesta scapă de 
sub supravegherea adversarului său 
și se îndreaptă singur spre poartă 
Portarul îi iese însă în întîmpi- 
nare și plonjează curajos la picioa
re, solvind un gol gata făcut. In 
minutul imediat următor, gazdele 
ratează alte două ocazii favorabile. 
O combinație Martinovici, Ștefănes- 
cu crează ultimului o bună oca
zie de a marca, dar șutul lui trece 
pe lingă bară. Apoi o pasă impe
cabilă a lui Csutac este reluată, 
de Casandra, cu capul peste bară 
Deși oaspeții au luptat din răspu
teri pentru a opri deschiderea sco
rului, ei n-au reușit acest lucru 
decît pînă în minutul 17, cînd Li- 
bardi înscrie. Echipa Jiul domină 
în continuare și mai are încă trei 
ocazii de a înscrie în minutele 
21, 26 și 35, dar atacanții le ra
tează, Apoi jocul se echilibrează. 
Ocazii sînt și de o parte și de 
alta. Cea mai mare însă o au oas
peții în minutul 44. Un șut, ca din 
tun, tras de Torday se îndreaptă 
spre colțul porții. Tribunele au a- 
muțit. Zamfir s-a întins parcă încă- 
odată pe cît era de lung și prin- 
tr-un salt acrobatic prinde.

Repriza a doua a aparținut ca 
superioritate teritorială oaspeților. 
Chiar în minutul 46. o acțiune de 
atac a clujenilor se soldează cu 
un șut pe lingă bară Ocazii se 

rată că mai este doar un minut de 
joc, cînd arbitrul acordă o lovitu
ră liberă de la marginea careului 
de 16 metri. Spre satisfacția supor
terilor. mingea șutată de Ciurdă- 
rescu poposește în plasa porții ad
verse, astfel că întîlnirea se ter
mină cu scorul de 2—1 în favoa
rea aninosenilor.

★

Tot pe stadionul din Aninoasa 
s-a desfășurat întîlnirea dintre Mi
nerul Vulcan și Refractara Alba 
Iulia. Jucînd foarte bine, cu aripa 
Vlad, Cotroază, într-o formă exce
lentă, Minerul Vulcan a învins cu 
categoricul scor de 6—0.

C. DÂNILĂ

Alte rezultate: Știința Petroșani
— Minerul Teliuc 2—0; Minerul 
Ghelar — Aurul Brad 1—1; C.F.R. 
Simeria — Constructorul Hunedoa
ra 3—0; întrerupt în minutul 70; 
Textila Sebeș — Retezatul Hațeg 
3—1.

Etapa viitoare: Minerul Teliuc
— Textila Sebeș; Retezatul Hațeg
— Minerul Aninoasa; Dacia Orăș- 
tie — Minerul Vulcan; Refractara 
Alba Iulia — Jiul II Petrila; Parîn- 
gul Lonea —- C.F.R. Simeria; Con
structorul Hunedoara — Minerul 
Ghelar; Aurul Brad — Știința Pe
troșani. 

ratează multe și de o parte și de 
alta. Spectatorii se temeau ca nu 
cumva echipa lor favorită să fie 
egalată. Această temere le-a îm
prăștiat-o însă apărătorul Sdo, 
care înscrie în proprie poartă, ma- 
jorînd scorul la 2-0 în favoarea 
gazdelor. Nici la acest scor, oas
peții n-au slăbit ritmul jocului. Au 
atacat curajos și în minutul 81, 
înscriu prin Popa. Cînd mai era 
doar un minut pînă la sfîrșitul par
tidei, ei sînt pe punctul de a ega
la. Faza s-a petrecut similar cu 
cea din ultimul minut al primei 
reprize. Zamfir însă plonjează la 
colt și prinde.

Jocul a plăcut prin dinamismul 
și ritmul vioi cît și prin nota de 
sportivitate în care s-a desfășu
rat. Pentru acest lucru merită fe
licitări ambele echipe. Deși se află 
în zona retrogradării, echipa clu
jeană a practicat un fotbal curat 
cu pase la întîlnire și dintr-o bu
cată, a avut un bun control al ba
lonului. După jocul practicat la 
Petroșani, e inexplicabil locul slab 
pe care-1 ocupă în clasament. Au 
jucat următoarele formații: Jiul: 
ZAMFIR, Nicoară, Peteanu, Pen- 
zeș. Franc, CRĂCIUN, CSUTAC, 
MARTINOVICI, Libardi, Ștefănes- 
cu, Casandra, (Dumitriu); C.S.M. 
Cluj : NÎCOARA, KILING, șOo, 
Kirner, Dragomir. Stîncel, Nedelcu, 
POPA, Lupa, TORDAY (Teabă), 
Nicoruț.

D. CRIȘAN

POPICE i Echipa din Lupani învins* 
pe teren propriu

In cadrul campionatului de po
pice al R.P.R. pe echipe, faza in
terregională, reprezentativa femini
nă a asociației Minerul Lupeni, a 
întîlnit pe teren propriu pe U.T.A. 
întîlnirea a fost cîștigată de oas
pete cu 2145 popice doborîte la 
2117 cît au obținut jucătoarele de 
la Lupeni. Deși rezultatele obținu
te sînt bune, echipa din Lupeni ar 
fi putut realiza mai mult și să ob
țină astfel victoria. Lipsa de aten
ție a unor jucătoare, a făcut însă 
ca ele să arunce nu mai puțin de 
89 de bile în gol. Astfel, în loc

Fruntași la învățătură și sport
Trecătorul care urcă prin car

tierul Grafit din Lupeni va fi plă
cut impresionat de o clădire mare, 
frumoasă. Este Grupul școlar mi
nier din localitate, unde învață, 
se pregătesc pentru ziua de mîine 
aproape 850 de elevi. Despre acti
vitatea acestor elevi, despre con
dițiile lor de muncă în ateliere și 
de cazare s-a mai scris. Mai puțin 
s-a scris însă despre activitatea 
culturală și sportivă a acestor e- 
levi, activitate deosebit de frumoa
să. încă de la înființare. Școala 
profesională din Lupeni a dat, pe 
Ungă muncitori destoinici, bine ca
lificați profesional, și tineri talen- 
tați în sport. Fotbaliștii Aruncutea- 
nu Aurel și Șoptereanu loan, pro
movați în lotul echipei de fotbal 
Minerul Lupeni, și-au făcut... uce
nicia în ale fotbalului ca elevi la 
această școală. De asemenea, ele
vii Faur Dorel, Grofu Anton, Ma- 
cavei Grigore și Marin Traian, ta- 
lentați fotbaliști tn echipa de ju
niori Minerul, sînt vizați pentru 
selecție în lotul echipei... mari — 
cum i se spune.

Dar nu numai atît. Elevii de la 
Școala profesională din Lupeni au 
obținut anul acesta cei mai frumos 
succes sportiv de la înființarea 
școlii. Participîizd alături de for

Intîlnind echipa Știința Tg. Mu
reș, studenții din Petroșani au re
purtat o victorie la scor. Victoria 
lor se datorește iu mare parte 
jocului bun desfășurat în repriza 
a doua, cînd în apărare s-au făcut 
puține greșeli, iar contraatacul a 
funcționat' foarte bine. Scorul pu
tea fi mult mai mare dacă nu ar 
fi fost ratate nu mei puțin de 
șapte lovituri de la șapte metri. 
Nu ne putem explica cum. rînd pe 
rînd. jucători cu experiență ca Ba- 
rabaș. Gruia și Drig C„ au ratat 
asemenea lovituri. Numai tînărul 
Cozma a reușit să înscrie de două 
ori de la șapte metri. Oaspeții, 
venițl deciși să facă un joc bun, 
au reușit să termine repriza întîia 
numai la un gol diferență. In re
priza a doua însă, ei nu au mai 
putut stăvili atacurile în trombă 
ale gazdelor.

Meciul începe în nota de domi 
nare a gazdelor. Sonescu și Grig 
C., înscriu pe rînd : 2-0. Apoi vine 
rîndul lui Barabaș să... rateze o 
lovitură de la șapte metri, dar Mă 
lufelii și Cozma îl... revanșează și 
scorul se modifică ■■ 4 0. Speram 
Intr-un joc bun al localnicilor tn 
continuare dar aceștia slăbesc a- 
lura. Fodor și Kiss înscriu pentru 
oaspeți, reducînd scorul pentru ca 
după ce Drig C. mai înscrie două 
goluri, Kristoff, Mezei și Kiss să 
înscrie pentru Știința Tg. Mureș, 
ultimul stabilind scorul reprizei: 
6—5 pentru Știința Petroșani.

Repriza a doua îi arată pe lo
calnici deciși să învingă. Pe rînd 
Mălușelu și Cozma măresc dife- 
fența de goluri (8-5). iar Farkaș 
înscrie pentru oaspeți. Barabaș mai 
ratează un șapte metri și după ce 
Cozma și Fodor aduc scorul la

Expediție norvegiană în Himalaia
OSLO 11 (Agerpreăj.
Agenția Associated Press anun

ță că o expediție norvegiană com- 

să plece la Arad cu o zestre sub
stanțială de lemne doborîte, se duc 
cu un handicap de 28 popice. De 
recuperat nu-i greu, dar pentru a- 
ceasta va trebui muncit cu multă 
perseverență spre a lichida cu lip
surile manifestate în prima întîl
nire

In această întîlnire s-a remarcat 
Loy Susana și Romok Viorica cu 
387 p.d. fiecare, de la Minerul 
Lupeni și Jilovean Edia cu 381 p.d. 
de la Arad.

I. QORTEA
I. COTESCU

mații ca S.S.E. Viitorul București, 
C.S.M. Cluj, U.C.F.S. Roman, C.S.O. 
Timișoara și alte echipe puternice, 
în total 17, la etapa finală a cam
pionatului republican de cros des
fășurată anul acesta între 14—15 
martie la Căiimănești, echipa ele
vilor de la Șeoala profesională din 
Lupeni s-a clasat pe locul II pe 
țară la juniori. Iar dintre 545 de 
concurenți, elevul Ularu Vasile din 
Lupeni a ocupat uri binemeritat 
loc 8. •

Sînt rezultate deosebit de fru
moase, care întăresc prestigiul de 
care se bucură această școală pro
fesională. Sînt rezultate muncite 
pentru care merită felicitări atît 
elevii-șportivi, componenți ai echi
pei de cros, cît și antrenorul lor 
profesorul Ciofîca loan. Se cuvine 
să amintim aci și numele elevilor 
Petraru Petrică și Popescu Matei, 
membri ai echipei de cros și frun
tași la învățătură cu care condu
cerea școlii se mîndrește, De alt. 
fel, majoritatea sportivilor fruntași 
de aici sînt fruntași și la învăță
tură. Așa sînt, de pildă. Ciminga 
loan, Mihalcea Neacșu, Pîrvulescu 
Cornel. Polgar loan și voleibaliștii 
Luca loan și Bartha Wilhelm. Ul
timii doi, împreună cu ceilalți com 
p*onenți ai echipei de volei a școlii 

9*7, localnicii se detașează. Cîteva 
contraatacuri bine concepute și 
scorul devine 13-7. Farkaș înscrie 
apoi de două ori pentru oaspeți, 
pentru >~a apoi Cozma și Dumi
tru să reflecte diferența de goluri. 
Două lovituri de la șapte metri a- 
cordate în urma faulturilor comise 
pe semicerc asupra lui Drig C., 
sînt ratate din nou de același Drig 
C. și de Barabaș. Scorul este ma
jorat de Dumitru și după ce Kiss 
înscrie pentru oaspeți. Drig C, 
stabilește scorul final al partidei: 
17-10 pentru Știința Petroșani.

In urma desfășurării acestei par
tide și a victoriei obținute, studen
ții din Petroșani si-au mărit șan
sele de a se clasifica pe unul dm 
primele cinci locuri ale clasamen
tului. Dintre jucători merită feli
citări pentru comportare Drig C.. 
Cozma, Dumitru, portarul Florea, 
cît și înlocuitorul său Bocănici.

Dintre oaspeți cei mai buni au 
fost Mezei, Fodor și Farkaș

Arbitrul Gruianu Anton (Plo
iești) a greșit în repriza întîia dar 
în repriza secundă s-a achitat bine 
de sarcina sa.

TĂUTU NICOLAE

Minerul Aninoasa 
în campionatul regional

Printre echipele de handbal în 7 
masculin care participă în cam
pionatul regional se numără și Mi
nerul Aninoasa. Pe terenul ame
najat, doar în cîteva zile prin 
acțiunea patriotică a tinerilor, gaz
dele au Intilnlt pe Victoria Că- 
lan. După un joc spectaculos, ani
nosenii au învins cu 24—15.

pusă din cinci bărbați a plecat In 
Pakistan în vederea escaladării vlr- 
fului Tlrich Mir din Himalaia, a 
cărui înălțime este de 7 692 me
tri.

Conducătorul expediției este Ar
ne Naess, profesor de filozofie la 
Universitatea din Oslo, cere In 
1950 a condus o altă expediție, 
încununată de succes, pentru esca
ladarea părții vestice a aceluiași 
pisc. Ceilalți membri ai expedi
ției sînt trei ingineri și un medic. 
De la Caraci, expediția va pleca 
la Peshawar, iar de acolo în loca
litatea Chitral, de unde va începe 
ascensiunea vîrfului. Se apreciază 
că la 25 mai, expediția va stabili 
prima sa bază la aproximativ 3 200 
metri altitudine. Asaltul final al pis. 
cului va avea loc în jurul datai 
de 1 iulie.

au făcut ca locul întîi pe raion la 
campionatul școlar din acest an să 
le revină lor.

In cadrul școlii, după cum spu
nea tovarășul profesor Ciofîca 
loan, își desfășoară activitatea sec
țiile de atletism, gimnastică, volei, 
fotbal, tenis de masă, șah, baschet 
și haltere, iar pentru desfășurarea 
unei activități rodnice elevii dis
pun de echipament și baze sporti
ve, de instrumente și aparate de 
gimnastică, primesc ajutorul nepre
cupețit al conducerii școlii, organi
zației de partid și U.T.M. Pînă a- 
cum 212 elevi și-au trecut deja 
toate probele pentru obținerea in
signei de polisportiv, iar Șparta- 
chiada republicană se desfășoară 
în conditiuni optime Ia toate dis
ciplinele sportive.

Toate aceste rezultate. întreaga 
activitate a elevilor de aici, vin Să 
încununeze munca perseverentă pe 
care o desfășoară antrenorul cu 
elevii săi în cadrul școlii și pe sta
dion, vin să răsplătească condițiile 
optime de învățătură și sport create 
tuturor elevilor din această școală. 
Ș: cu siguranță eă rezultatele spor
tive. ca și la învățătură ale elevi
lor de la Școala profesională din 

mi «e vor opri aici.
D. GHEONEA

(I
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Trei luni da și ива ba
100 metri liniari de ga

lerie peste plan, 400 000 
lei economii la prețul de 
cost, mărirea productivi
tății valorice cu 2 la su
tă. Acesta este arigaja- 
mentul anual luat de co
lectivul sectorului V in
vestiții de la mina Ani- 
noasa. In primul trimes
tru, rezultatele obținute 
au 'fost îmbucurătoare 
sectorul a îndeplinit pla
nul la metri liniari în pro
porție de 105,6 la suta, 
săpînd cu 50,8 metri li
niari galerie mai mult 
decît sarcina" prevăzută.

Dacă este lăudabil fap
tul că sectorul a depășit 
sarcinile de plan în cele 
trei luni, rău este că în 
luna aprilie Sarcinile pe 
decade nu au fost înde
plinite în mod ritmic ceea 
ce a dus la neîndeplini 
rea planului la unele 
compartimente ale planu
lui lunar. Astfel, dacă în 
prima decadă, la metri li
niari săpare planul a fost 
îndeplinit doar în pro
porție de 28,3 la sută, la 
metri cubi săpare + lăr
gire în proporție de 29,8 
lV’sută, iar la metri li
niari betonare, de 30,8 la 
sută, la sfîrșitul lunii, la 
metri liniari săpare sar
cinile au fost îndeplinita

doar în proporție de 86,7 
la sută, la metri cubi să
pare + lărgire de 98 la 
sută, iar la metri liniari 
betonare de 104,1 ia su
tă. Nici preocupareo pen
tru îmbunătățirea calității 
lucrărilor nu se ridică la 
nivelul cerințelor. Aceas
ta mai ales pentru că nu 
s-au luat măsuri ca fie
care brigadă să fie apro
vizionată în mod ritmic 
cu materiale și vagonete 
goale. Maiștrii mineri nu 
execută un control rigu
ros al pantelor, direcți
ilor, al felului cum se 
face betonarea. Aceasta 
a făcut ca la sfîrșit de 
lună comisia de recepție 
să găsească multe lucrări 
executate necorespunzător 
din punct de vedere al 
calității.

Pe viitor conducerea 
sectorului va trebui să 
controleze mai îndeaproa
pe felul cum se achită 
de sarcini maiștrii mi
neri, să acorde mai mult 
sprijin brigăzilor, îmbu
nătățirii aprovizionării, 
in acest fel sectorul V 
investiții poate realiza în 
mod ritmic sarcinile ?i 
angajamentele asumate,

MOISE VASS 
corespondent

SPECTACOL DE CIRC
Intre 12 si 20 mâi, Cir

cul de stat București, ins
talat lîngă școala medie, 
va prezenta la Petroșani 
mai multe reprezentații 
cu spectacolul lirico-acro- 
batic intitulat : „Circul
llorilor de gheață". Acest 
spectacol a fost prezen
tat și în R.P. Bulgaria, 
unde Circul de stat Bu

curești a întreprins un 
turneu de două luni, bu- 
curîndu-se de mult suc
ces.

Spectacolele încep zil
nic la ora 20,30, iair du
minică în matineu de la 
ora 10 și 16,30. Biletele se 
găsesc la casa circului șl 
la agenția Loto-prono- 
sport de lîngă B.R.P.R.

<Pe șantierul Vulcan
Constructorii din Vulcan urgentează în prezent 

ridicarea blocurilor E 4 și E 5, fiecare cu cîte 56 
apartamente, care vor fi predate în cinstea sărbăto
rii eliberării — 23 August La acestea se execută în 
prezent zidăria la etajele 1—2 și se fae pregătiri pen
tru începerea primelor lucrări de instalații. Tot pe 
acest șantier, se lucrează la finisarea blocului В 4, 
constructorii de aici fiind hotărîți să-1 dea în folo
sință pînă la sfîrșitul lunii mai.

Brigăzile complexe ale forestierilor
Un factor important chemat să 

eontribuie la creșterea productivi
tății muncii în exploatările fores
tiere îl constituie introducerea pe 
scară largă a brigăzilor complexe 
cu plata în acord global. Aceste 
brigăzi constituie o formă superi
oară de organizare a muncii. Prac
tica a dovedit că această metodă 
eontribuie la permanentizarea mun
citorilor, la scurtarea ciclului de 
exploatare a parchetelor, la utili
zarea mai rațională â masei lem
noase.

Pentru a1 ne putea mai bine da 
seama de eficacitatea introducerii 
brigăzilor complexe, trebuie subli
niat faptul că acordul global este 
o formă de salarizare în Care 
muncitorii, organizați în asemenea 
brigăzi, sînt retribuiți pe baza 
unui tarif global, in raport cu can
titatea de material lemnos recep
ționată la rampa de încărcare. 
Muncitorii care lucrează în bri
găzi complexe trebuie să execute 
toate operațiile de lucru, doborît. 
fasonat, scos apropiat, sortat și în
cărcat. Cu ajutorul brigăzilor com
plexe indicele de utilizare a masei 
lemnoase crește ca urmare a fap
tului că se poate executa în con

La deschide rea noii mine Paroșeni își aduce din plin contribuția și brigada mine
rului Vîtcă Ioan, evidențiat în întrecere. In clișeu: Minerii brigăzii, din schimbul lui 
Croitoru Nicola e, înainte de a intra în mină.

De cum pășești sea
ra, pragul clubului mun
citoresc din Petrila te 
întîmpină o atmosferă 
caldă, primitoare. In 
stînga și-n dreapta, me
sele de sah si jocurile 
de rummy te îmbie 
parcă să iei loc să joci 
sau să...chibițezi. Din 
sălile de repetiții răz
bat glasuri voioase 
frînturi de melodii, a- 

corduri de acordeon sau chi
tară. Pe masa de biliard, bi
lele colorate aleargă neobo
site dintr-un capăt în celălalt, 
producînd satisfacții și... emo
ții celor ce le lovesc, ca și... 
spectatorilor. Așa-i aici în 
fiecare seară

Dar principalul punct de 
atracție îl constituie totuși 
biblioteca. Urcînd scările, la 
primul etaj; privirea îți va 
fi atrasă de anunțul de pe 
ușă. Este programul de func
ționare a bibliotecii Cititorii 
II știu pe dinafară, de aceea, 
cînd vin, găsesc întotdeau
na deschis, putîndu-și pro
cura în felul acesta cărțile 
de care au nevoie, Deseori, 
la intrarea în bibliotecă sau 
înăuntrul acesteia pot fi au
zite discuții despre cărți. Ci
titorii se cunosc deja între
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diții mai bune tăierea la rînd a 
lemnului de lucru eu lemnul de 
foc, iar materialul lemnos este scos 
în trunchiuri lungi, fapt ce deter
mină sortarea mai judicioasă a 
lemnului la depozitele intermedia
re. Forestierii din brigăzile comple
xe sînt direct interesați să aducă 
la rampele de încărcare fiecare 
bucată de lemn, deoarece după 
felul cum este curățat parchetul 
exploatat și în funcție de realiză
rile obținute muncitorii primesc 
prime de producție.

Trebuie subliniat faptul că la 
I. F. Petroșani cîștigui mediu lunar 
al unui muncitor din brigăzile com
plexe cu plata în acord global este 
cu circa 225 lei mai mare decît 
cîștigui mediu al unui muncitor 
din echipele în acord simplu. Acest 
fapt a determinat ca tot mai multe 
formații simple de muncă să ceară 
încadrarea lor în brigăzi complexe. 
Cele 23 brigăzi complexe cu plata 
în acord global de la I. F. Petro
șani au dat în primul trimestru al 
anului circa 71 la sută din volu
mul masei lemnoase exploatate de 
întreprindere. Datorită acestui fapt 
1. F. Petroșani a reușit ca în pri
mul trimestru să realizeze .cu șase

DISCUȚIE LA BIBLIOTECĂ
ei, discută asupra cărților 
citite, își sugerează unul al
tuia cărțile mai bune.

Intr-una din serile trecute, 
la club, venise și un grup de 
constructori. Cîțiva s-au oprit 
la... o partidă de șah, iar 
ceilalți, au intrat la bibliote
că pentru a împrumuta cărți.

— Mitică, tu се-ai mai ci
tit în ultima vreme ?

— Păi... „Șoseaua Voloko- 
lamscului", „Aurul negru", 
„Abecedarul umorului"...

— E bun „Abecedarul umo
rului" ? Aș vrea să-1 citesc 
și eu. Ce cărți să mai cer, 
oare ?

— Sigur că e bun. Uite, a- 
cum eu îl predau și îl iei tu. 
Sînt mult'e cărți bune. Știi, eu 
zic să o întrebi pe tovarășa 
bibliotecară și dînsaîți va re
comanda cu plăcere ; oricum... 
Ie cunoaște mai bine.

...Și într-adevăr, tînăra bi
bliotecară Catană Elisabeta nu 
numai că își cunoaște biblio
teca, dar cunoaște bine și 
gusturile și preferințele ci
titorilor săi. Cu vorba do- 
moală, ea le recomandă ce 
cărți să citească, după vîrsta 
și specificul profesiunii fiecă
ruia.

Am aflat că cei doi prieteni 
erau muncitori, constructori la

zile mai devreme planul de pro
ducție. Buna organizare a muncii 
în brigăzile complexe a dus la 
creșterea simțitoare a productivi
tății muncii, Ia ridicarea calificării 
profesionale a muncitorilor. Brigă
zile complexe conduse de tov. 
Todea Ioan II din sectorul Cîmpu 
lui Neag, Senatovici Ștefan din ex
ploatarea Răscoala, Rotundu Do- 
mițian, Topor Nicolae, Hapca Iacob 
din sectorul Lupeni, Boiciuc Gheor- 
ghe din sectorul Lonea au reușit 
să obțină o productivitate fizică de
I, 300—1,500 m c masă lemnoasă 
om/zi, cu 0,600 m c mai mult decît 
echipele în acord simplu.

Pentru succesele frumoase obți
nute în întrecerea socialistă bri
găzilor complexe cu plata în acord 
global conduse de tov. Todea loan
II, Popa Luca, Senatovici Ștefan 
Boiciuc Gheorghe și altora li s-au 
acordat titlul și diplome de brigăzi 
fruntașe în întrecerea socialistă pe 
anui 1963. De asemenea, un nu
măr de 23 tovarăși printre care 
Caramete Nicolae, Grecu Nicolae, 
Negoi loan, Avram Gheorghe, Ben- 
chiș Lazăr, Bădicu Dumitru, Enă- 
șescu Stelian, Bucur Teodor. Tănă- 

șantierul nr. 5 din localitate 
și se numeau Perjii Dumitru 
și Fulger loan. Cu ei se afla 
și zidarul Văcar Iuliu, venit 
de curlnd la acest șantier 
de la Sîngeorz. Lua prima 
carte de la biblioteca din Pe. 
trîla. Dar cîte nu se vor a- 
dăuga la prima l

Tovarășa Catană ne spu
nea că biblioteca clubului nu. 
mără un mare număr de ci
titori de la începutul anului. 
Am reținut pe minerii Pasă
rea Stafie, Munt'eanu Vasile, 
Szabo Nicolae și Bauer Adal
bert, pe elevii Hornung Eli
sabeta și Bărbulescu Loren- 
ta, pe gospodina Turcuș Mar
gareta și pe cei trei munci
tori constructori, amintiți mai 
sus.

Cînd, în blocuri, luminile 
încep a se stinge una cîte 
una, de la club oamenii se 
îndreaptă și ei spre case. La 
bibliotecă nu mai rămân de
cît cei mai sinceri prieteni ai 
cititorilor — Cărțile.

Iar a doua zi, din nou îi 
vor întovărăși pe căutătorii 
noului și ai necunoscutului, 
pe iubitorii frumosului, ai 
cărților și ai eroilor lor.

G. DINU

silă Iosif, Mihoc Silvestru au fost 
declarați fruntași în întrecerea so
cialistă.

Pentru dezvoltarea succeselor 
obținute în întrecerea socialistă 
este necesar ca în toate exploată
rile forestiere să fie create brigăzi 
complexe cu plata în acord global. 
In această privință un pas hotărî- 
tor trebuie făcut în cadrul secto
rului Roșia, unde își desfășoară 
activitatea numai trei brigăzi com
plexe. Este necesar ca în viitor, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, conducerile sectoarelor, co
mitetele de secții, birourile grupe
lor sindicale să desfășoare o mun
că susținută în rîndurile muncito
rilor forestieri pentru a lămuri în 
ce constă organizarea muncii în 
brigăzi complexe cu plata în acord 
global, avantajele ce se pot obține 
prin efectuarea muncii după aceas
tă metodă. 1. F. Petroșani are crea
te toate condițiile ca prin introdu
cerea pe scară tot mai largă a bri
găzilor complexe cu plata în acord 
global să exploateze cu această 
metodă de lucru cel puțin 73 la 
sută din masa lemnoasă da*" în 
producție, să obțină noi succese în 
întrecerea socialistă în cinstea ce
lei de-a XX-a aniversări a eliberă
rii patriei.
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ANUNȚĂ
La tragerea la sorți a li' 
bretelor de economii cu 
dobîndă și cîștiguri în au
toturisme pe trimestrul I 
1964,

au cîștigat cîte 
un autoturism 

marca Wartburg lux 
Olaru Gheorghe 

și Wartburg 
Șipoș Teodor 
ambii din Petroșani.
Și dumneavoastră puteți 
cîștiga depunîndu-vă eco
nomiile pe libretul de e- 
conom i cu dobîndă și cîș
tiguri în autoturisme.

I. R. E. R. DEVA J
Secția rețele Petroșani

str. Republicii 72

angajează:

Do sef birou 
contabilitate abonat! ii 

salariu 1200—1300 lei. i;
lin coniatil! liialtfiale
salariu 700—925 lei.

Relații suplimentare la >i 

telefon nr. 532 interurban., ț;

PROGRAM DE RADIO
13 mai

PROGRAMUL І. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,16 Piese de estradă, 9,00 
Muzică din operete, 10,03 Teatru 
la microfon: „Ziariștii". Scenariu 
radiofonia de Al. Mirodan, 12,15 
Lecția de limba franceză. Ciclul I 
(reluarea emisiunii din 12 mai), 
12,30 Melodii populare, 14,30 Roza 
vînturilor, 16,10 Tangouri, 16,30 
Fragmente din opere, 17,30 Vă pre
zentăm romanul: „Bărăgan" de 
V. Em. Galan. Autorul prezentării: 
Mihai Gafița, 18,05 Muzică ușoară 
interpretată de Gigi Marga, 18,30 
Program muzical pentru fruntași 
și evidențiați în întrecerea socia
listă, 20,10 Melodii populare cerute 
de ascultători, 20,40 Lecția de 
limba rusă. Ciclul II, 21,15 La mi
crofon : Satira și umorul (reluare). 
PROGRAMUL II. 8,30 Sumarul pre
sei centrale, 8,40 Cîntece patrioti
ce, 9,03 Melodii populare romînești 
și ale minorităților naționale, 9,30 
Muzică ușoară, 10,30 Coruri și dan
suri din operete, 11,30 Tineri inter- 
preți de muzică populară, 12,00 
Muzică de estradă de compozitori 
din țări socialiste, 12,30 De toate 
pentru toți (reluare), 13,40 Muzică 
de estradă, 14,00 Duete din opere 
comice, 14,30 Muzică populară din 
Oltenia, 15,30 Muzică din operete 
clasice, 16,30 Din folclorul muzical 
al popoarelor, 18,00 „Medalion 
Traian Grozăvescu" — montaj ffiu- 
zical-literar, 18,30 Lectură dramati
zată din romanul „Lotte la Weimar" 
de Thomas Mann, 19,30 Lecția de 
limba engleză. Ciclul I, 19,45 „Am 
îndrăgit o melodie" —- emisiune de 
muzică ușoară romînească, 20,15 
S-оэіа ți viața, 20,35 Doine și jo- 
. populare, 21,55 Muzică de 
dans.

CINEMATOGRAFE
13 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
i r .ții. corsicani; REPUBLICA: Foto 
Haber; PETRILA: Medicamentul 
care ucide,- VULCAN: Ucigașul 
plătit; PAROȘENI: Concertul mult 
visat; LUPENI: Quivitog; BÂRBĂ- 
TENI: Căpitanii Lagunei albastre.
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VIZITA LVI N. 
IN R.

CAIRO 11 (Agerpres).
Pe stadionul din Cairo a avut 

loc duminică un festival al tine
retului, la care au rostit cuvîntări 
N. S. Hrusciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. și 
Gaîeal Abdel Nasser, președintele 
R.A.U. Tot la 10 mai au început 
convorbirile dintre delegațiile 
U.R.S.S. și R.A.U., in cursul cărora 
a avut loc un schimb sincer de 
păreri asupra problemelor privind 
continua dezvoltare și întărire a 
relațiilor dintre U.R.S.S. și R.A.U., 
precum și asupra problemelor in-

S. HRVȘCIOV
A. V.
ternaționale de actualitate care pre
zintă interes comun, inclusiv asu
pra problemelor situației actuale 
din Orientul Apropiat.

La 11 mai a avut loc o ședință 
a Adunării Naționale a Republicii 
Arabe Unite, la care au luat cu- 
vîntul Gama! Abdel Nasser și N.S. 
Hrușciov.

In după-amiaza aceleiași zile oas
peții sovietici au vizitat monu
mente de cultură și artă din capi
tala Egiptului, și piramidele stră
vechi de la Gizeh, iar seara au 
asistat la un spectacol de gală.

Conferința de presă 
a președintelui Johnson 

In curînd tratative între S.U.A. și R.P. Romînă
NEW YORK 11 (Agerpres).
în cadrul unei conferințe de 

presă ținută la pavilionul S.U.A. 
din Expoziția internațională de la 
New York, președintele Johnson a 
anunțat începerea în curînd, la 
Washington a tratativelor între 
Statele Unite și R.P. Romînă asu
pra unui număr de probleme, în 
special economice. „Aceste trata
tive, a spus președintele S.U.A., 
sînt un nou exemplu al eforturi
lor noastre de a spori contactele 
pașnice cu popoarele din Europa 
răsăriteană în scopul realizării unei 
păci trainice".

Referindu-se la problema Laosu- 
lui, președintele a' declarat că Sta

tele Unite continuă să susțină în 
mod ferm acordurile de la Gene
va din 1962 referitoare la neutra
litatea și independența Laosuluî.

Ocupindu-se de tratativele din 
cadrul „Rundei Kennedy" Johnson 
a spus că aceste tratative ridică 
„probleme serioase", dar este încă 
prea devreme pentru a se face o 
apreciere asupra rezultatului lor. 
El s-a ocupat apoi de proiectul 
de lege privitor la drepturile ci
vile ale negrilor discutat în pre
zent în senat, declarînd că acest 
for va avea să hotărască cînd pro
iectul va fi pus la vot ; el și-a 
exprimat speranța că votul va avea 
loc incă în cursul acestei luni.

Ciprul a sărbătorit 
luptei pentru

NICOSIA 11 (Agerpres).
In principalele orașe din Cipru 

au avut loc demonstrații organizate 
în cinstea zilei de 1 Mai. Amînate 
cu o săptămînă. demonstrațiile au 
reunit mii de muncitori ciprioți, 
care au manifestat pentru indepen
dența țării lor, împotriva ameste
cului străin în chestiunile interne 
ale Ciprului. Agenția Associated 
Press informează că, luînd cuvîn- 
tul la mitingul de la Nicosia, mi
nistrul muncii al Ciprului, Tassos 
Papadopoulos, a declarat că Ciprul 
s-a angajat în lupta pentru auto
determinare și dobîndirea unei in
dependențe depline și a condam
nat acordurile de la Zurich și 
Londra. El a subliniat că viitorul 
țării va fi determinat pe baza 
principiului egalității depline în 
drepturi pentru toți cetățenii. „Noi 
întindem mîna prietenească ciprio- 
ților turci — a spus vorbitorul — 
pentru a trăi cu ei în pace și sîn-

1 Mai sub semnul 
independentă
tem gata să recunoaștem drepturile 
lor absolut egale ca cetățeni ai 
Ciprului. Noi nu recunoaștem și 
nu vom tolera existenta unei co
munități separate cu drepturi po
litice separate".

La mitingul din orașul Fama
gusta, președintele Makarios a de
clarat că Ciprul va lupta împo
triva oricărui agresor sare ar în
cerca să atace insula.

Agenția Associated Press subli
niază că au fost întreprinse noi 
măsuri menite a pune capăt in
cidentelor în insulă. In această 
direcție, agenția menționează or
dinul dat de guvern tuturor ci- 
prioților greci de a nu mai in
tercepta automobilele și autobuzele 
care transportă ciprioți turci. De 
asemenea, pentru prima oară de la 
izbucnirea incidentelor în Cipru, 
în decembrie anul trecut, un ci
priot grec va fi judecat sub acu
zația că a ucis un cipriot turc.

De ce vizitează 
Bonn-ul
Robert McNamara

BONN 11 (Agerpres).
Buletinul Casei Albe informea

ză că ministrul apărării al S.U.A., 
Robert McNamara, care întreprinde 
o vizită de trei zile la Bonn pen
tru a discuta cu oficialitățile vest- 
germane o serie de probleme mi
litare privind cele două țări, a 
avut o primă întrevedere cu mi
nistrul apărării al R.F.G., Kai-Uwe 
von Hassel.

Observatorii de la Bonn consi
deră că McNamara vrea să obți
nă sprijinul R.F.G. pentru politica 
S.U.A. în cadrul N.A.T.O. In a- 
ceastă direcție se menționează în 
special planul american privind 
crearea forțelor multilaterale ale 
N.A.T.O

O declarație a prinfului Sufanuvong
KHANG KHAI 11 țAgerpres).
Postul de radio „Vocea Laosu- 

lui" a transmis o declarație a prin, 
țului Sufanuvong, vicepremier în 
guvernul de coaliție al Laosului 
și președinte al partidului Neo Lao 
Haksat, în care salută mesajul tri
mis șefilor grupărilor politice lao- 
tiene de cei doi copreședinți ai 
conferinței de la Geneva și de gu
vernele țărilor participante la con
ferință.

Partidul Neo Lao Haksat, se spu-

verjiului de coaliție națională, a 
politicii de pace și neutralitate, 
precum și pentru respectarea acor- 
drjrilor de la Geneva privitoare 
la Laos. El a condamnat, apoi ac
țiunile grupării politice de dreap
ta, autoare a loviturii de stat și 
măsurile luate de Comitetul militar, 
alcătuit din elemente de dreapta, 
contrare acordurilor încheiate an
terior între reprezentanții celor 
trei grupări politice laoțiene.

Stabilirea de relații 
diplomatice între Cuba 
și Congo (Brazaville)

ACCRA 11 (Agerpres).
Republica Cuba și Republica 

Congo (Brazaville) au hotărît sta
bilirea de relații diplomatice și 
schimbul de ambasadori. Această 
hotărîre a fost dată publicității'ln- 
tr-un comunicat comun semnat de 
ambasadorul Cubei în Ghana, Ar
mando Entralgo. și ministrul afa
cerilor externe și al informațiilor 
al Republicii Congo. David Ganao, 
care îl însoțește pe președintele 
congolez, Alphonse Massemba, în- 

' tr-o vizită oficială în Ghana

Ben Bella și-a 
în R. P.

încheiat vizita 
Bulgaria

SOFIA 11 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

B.T.A., la 10 mai s-au încheiat la 
Sofia convorbirile dintre delega
țiile R.P. Bulgaria și Republicii 
Algeriene Democratice și Populare, 
Luni, Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. 
siliului 
ria, și

al P.C.B., președintele Con 
de Miniștri al R.P. Bulga- 
Ahmed Ben Bella, secretar

general al partidului Frontul de 
Eliberare Națională din Algeria, 
președintele Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, au sem
nat comunicatul comun bulgaro- 
algerian.

In dimineața aceleiași zile, 
med Ben Bella și persoanele 
l-au însoțit au părăsi^ Sofia, 
cînd spre Praga.

Ah- 
care 
ple-

Zborul aviatoarei americane 
Joan Merriam

HONOLULU 11 (Agerpres).
Aviatoarea americană Joan Mer

riam, care face ocolul lumii pe 
bordul unui mic avion, a decolat 
din Honolulu pentru a traversa 
Oceanul Pacific cu destinația Oak
land, California. Această etapă va 
dura 17 ore și va fi cea mai lungă 
din călătoria ei. De la 
din Statele Unite, Joan 
a întîmpinat numeroase 
Si a suferit mai multe

vre-motor. In afară de aceasta, 
mea defavorabilă a obligat-o în 
mai multe rînduri să amine ple
carea ei.

plecarea
Merriam 

dificultăți 
pene de

II patrulea talia tiaoioteaolt 
de comunității

WASHINGTON 11 (Agerpres).
In legătură cu instalarea celui 

de-al patrulea cablu transatlantic 
de comunicații, corespondentul pen
tru probleme economice la Was
hington al agenției France Presse 
transmite că instalarea acestuia 
va fi efectuată de firme america
ne, franceze și vest-germane. 65 la 
sută din acțiunile cablului vor re
veni celor cinci companii de co
municații americane desemnate de 
Comisia federală a comunicațiilor 
a S.U.A., printre care „American 
Telephone and Telegraph ..Mac
kay Radio and Telegraph" etc. 
Restul de 35 ia sută va fi împărțit 
între firmele franceze și vest-ger-; 
mane.

л

HAGA. Secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, a sosit du
minică la Haga, venind din 
Bruxelles, pentru a participa la 
sesiunea Consiliului N.A.T.O.

In aceeași zi, Rusk a avut o 
întrevedere cu primul ministru 
olandez Van Marijnen și apoi, 
o a doua întrevedere cu minis
trul afacerilor externe al Olan
dei, Joseph Luns. Agențiile de 
presă remarcă faptul că Rusk 
vizitează pentru prima dată O- 
landa.

BAMAKO. Mennen Williams, 
subsecretar de stat al S.U.A. 
pentru problemele africane, a 
sosit la Bamako într-o vizită ofi
cială de

De la 
pleca la 
zaville.

LIMA.
gentinian de transport, avînd 50 
de persoane la bord, s-a prăbu
șit în ocean în apropierea pla
jei Santa Rosa, la 20 de mile 
nord de Lima. Avionul care fă
cea ruta Buenos Aires—Lima, a 
greșit aterizarea din cauza ce
ței dense. 48 de persoane au mu

o zi.
Bamako, Williams va 

Leopoldville și Ia Braz-

Un avion militar ar-

ne ?n declarație, se menține pe 
poziția cunoscută. El este gata să 
colaboreze sincer cu cei doi co
președinți ai conferinței de la Ge
neva șî cu membrii Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol în Junta pentru apărarea gu-

a

și a guvernului, în ca- 
șef al statului, în virtu- 
constituții
Irak.

provizorii a 
Postul de radio 

că membrii con- 
și cei ai guver-

Noul guvern al Irakulu i 
a depus jurămîntul

BAGDAD 11 (Agerpres).
Mareșalul Abdel Salam Aref

depus jurămîntul în fața Consiliu
lui național al comandamentului 
revoluției 
litate de 
tea noii 
Republicii
Bagdad anunță 
siliului național 
nului au depus, de asemenea, ju
rămîntul. în conformitate cu pre
vederile constituției.

au supraviețuit catas-

ES SALAAM. Procesul 
celor 14 soldați și ofi-

moarte a tu- 
așteaptă pro-

avion militar

rit. Numai o fetiță, în virstă de 
8 ani, și unul din membri echi
pajului 
trofei.

DAR 
intentat
țeri, acuzați de a fi principalii 
organizatori ai răscoalei din ar
mata Tanganicăi, în luna ianuarie 
a luat siîrșit. Procurorul a ce
rut condamnarea la 
turor acuzaților. Se 
nunțarea sentinței.

NEW YORK. Un
de transport american s-a pră
bușit duminică în apropierea o- 
rășeluiui Cooperton, statul Okla
homa.

DACCA. In urma răsturnării 
bacului ce-i transporta de pe un 
mal pe altul, 63 de persoane și-au 
găsit moartea, înecîndu-se în 
fluviul Padma, in apropiere de 
localitatea Rabari 
de răsărit.

Din cele 80 de 
se aflau pe bac.
reușit să ajungă Ia mal.

WASHINGTON. Serviciul 
măsurători al Statelor Unite a 
anunțat că ondulațiile șocului

din Pakistanul

persoane care 
numai 17 au

de

REDACȚIA SI ADMINISTRAȚIA Petroșani. Str. Republi«ii ni. 56 Tel. interurban 322. automat 269.

Componența noului guvern 
sud-coreean

SEUL 11 (Agerpres).
La Seul a fost anunțată com

ponența noului guvern sud-coreean 
alcătui de Chung II Kwon) care 
a fost numit prim-ministru. El a 
preluat și portofoliul de ministru 
de externe. Din guvern mai fac 
parte Chang Key Young, vicepre
mier și ministru al economiei. Kim 
Sun Gun își menține portofoliul 
de ministru de război, iar Yang 
Chan Whoo a devenit ministru de 
interne. Duminică a avut loc o șe
dință a noului cabinet. Primul mi
nistru a declarat că principalele 
obiective ale noului cabinet sud- 
coreean sînt : „realizarea unei sta
bilități a economiei, stabilirea de 
relații normale cu Japonia și lup
ta împotriva corupției din guvern".

Observatorii politici de la Seul 
subliniază agenția U.P.I., aprecia
ză că aceste schimbări în guvernul 
sud-coreean au fost operate sub 
presiunea acelor elemente ale 
partidului de guvernămînt care au 
cerut să fie incluși în guvern mai 
mulți specialiști în probleme edp- 
tiomice, astfel încît să fie învinse 
marile dificultăți economice în fața 
cărora se află în ultima vreme 
Coreea de sud.

Conferința Sindicatului 
national al minerilor 
din Wales-ul de sud

provocat de cutremurul care a 
pustiit Alaska la 27 martie, au 
fost atît de puternice, încît pină 
și la Cape Kennedy, statul Flo
rida, pămîntul s-a ridicat și apoi 
coborît cu 5,7 cm.

NEW YORK. Un avion de ti
pul „Thurderbird" — unul dintre 
cele mai recente tipuri de avioa
ne americane de vînătoare a ex
plodat deasupra bazei aeriene de 
la Hamilton (California), cu pu
țin timp înainte de aterizare

MOSCOVA. La invitația So
vietului Suprem a) U.R.S.S., la 
Moscova a sosit o delegație a 
Regatului Burundi, condusă de 
T. Siryiumunsi, președintele A- 
dunării Legislative, care va face 
o vizită de cîteva zile în Uniunea 
Sovietică.

PRAGA. Ben Bella, președin
tele Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare, a sosit la 11 
mai Ia Praga într-o vizită ofi
cială, Ia invitația lui Antonin 
Novotny, președintele R.S. Ce
hoslovace.

Pe aeroportul Ruzyne, Ben Bel
la și persoanele care-1 însoțesc 
au fost întîmpinați de conducă
tori de partid și de stat ai R.S. 
Cehoslovace, în frunte cu A. 
Novotny.

LONLR A 11 (Agerpres).
La Porthcawl, comitatul Glamor

ganshire, a început luni conferin
ța anuală a Sindicatului național 
al minerilor din Wales-ul de sud, 
care cuprinde 75 000 de oameni ai 
muncij.

Conferința va dezbate, printre 
altele, problemele majorării sala
riilor și îmbunătățirii securității 
muncii în mine.

Glyn William, vicepreședinte al 
Sindicatului minerilor din Wales- 
ul de sud, a subliniat necesitatea 
naționalizării principalelor ramuri 
industriale ale țării. El a subliniat, 
de asemenea, hotărîrea minerilor 
de a lupta pentru satisfacerea re
vendicărilor lor economice.

Furt de narcotice
STOCKHOLM 11 (Agerpres).
Poliția suedeză a anunțat că din- 

tr-o farmacie din orașul Hudiksval- 
le au dispărut somnifere în valoa
re de 60 000 de coroane sbedeze. 
Datorită unei otrăvi pe care o 
conține acest somnifer, poate uci
de aproxiamtiv 10 000 de persoa
ne. Politia a lansat o adevărată 
campanie, pentru a prinde pe au
torii furtului. Se crede că hoții au 
vîndut deja o mare parte din aces
te narcotice la bursa neagră.

Tiparul i I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


