
Proletari din toate țările, uniți-văt

Angajamentul anual 
depășit

in brigada lui Vladislav 
Marcu, 8,58 tone/post în 
schimbul maistrului mi
ner Vladislav Viorel sau 
8 tone/post în brigada 
lui Gheletiuc Alexandru. 
Rezultate bune obțin 
brigăzile 
lipeeanu 
nu loan, 
Miculaș
însemnate cantități de cal. 
car peste plan. Astfel, 
angajamentul anual de a 
da 5 000 tone calcar pes
te plan, a fost depășit!

а fost
Intr-un trimestru și ju

mătate, cît a trecut din 
acest an, colectivul ca
rierei de calcar din Bani
ța a obținut succese 
deosebite în muncă ; 
s-au trimis siderurgiști- 
lor aproape 8 000 tone de 
calcar peste sarcinile de 
plan, iar indicele de cali
tate a fost îmbunătățit. 
Datorită bunei organi
zări a muncii, a sporit 
și productivitatea mun • 
cii ajungînd în unele pe
rioade la 9,1 tone pe post

și 
conduse de Pre- 
Ștefan, Ardeiea- 
Blaj Constantin, 

Petru care dau

Pregătiri intense
Constructorii de pe 

șantierul Vulcan se pre
gătesc intens pentru în
ceperea glisării primului 
bloc cu 8 etaje și 
parlamente din 

Jiuiluj,
p/ t în prezent 

montată cea mai

72 a- 
Valea

а fost 
mare 

parte a cofrajului gli
sant, s-au instalat veri- 
nele de ridicare, tije di
recționale, juguri de sus
ținere și podine de lemn.

Paralel cu mrunca 
gherilor și mecanicilor 
care fac montajele res
pective, s-a extins mult 
și activitatea fierarilor 
betoniști care montează 
în cofrajul terminat ar
măturile necesare și con
fecționează altele de re
zervă. Datorită acestui 
fapt, în curînd primul 
fraj glisant va porni, ri- 
dicînd tot mai sus 
durile blocului D 10.

Acțiuni de înfrumusețare
Odată cu venirea pri- 

. măverii, acțiunea ,d.e în
frumusețare a Lonei -ia - ; 
luat amploare : peste tot 
unde treci nu vezi 
ronduri de flori, 
plantați.

In circumscripția
50 (deputat Mașnik 
totul este cît se
de frumos. La înfrumuse
țarea acestei circurnscrip- 
tii-^js-aiu evidențiat în 
mod deosebit Cornea Si- 
mion, pensionar, 
Niculae, lăcătuș, 
Mihai miner,
Adalbert' muncitor, Varo

decît 
pilieți

nr.
Ana) 
poate

Iancu 
Feher 

Kertesz

Francisc, Barabaș Ioan, 
. penșionaxi l și alții.

Comitetul, de femei djn 
Lonea a inițiat o acțiune 
patriotică cu gospodine
le la sera de flori unde 
a ajutat la plantarea flo
rilor în lăzi și plivirea 
lor, executînd peste 120 
ore de muncă patriotică. 
S-au evidențiat tovară
șele Vasia Terezia. Crișan 
Irîna, Nicoară Rozalia, 
Haîdu Elena, Tănase Va
leria și altele.
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Cu contribuția femeilor
In cartierul 6 August 

din Lonea, numeroși loca
tari au luat parte ia ac
țiunile de înfrumusețare 
întreprinse din inițiativa 
Sfatului popular al ora
șului Petrila. Numai în 
circumscripția nr. 66 un
de este deputată tovarășa 
Gergely Ileana s-au plan
tat 80 puieți de liliac, 18 
puieți de plop, a fost «- 
menajată o mare supra-

față de zonă verde 
s-a pregătit '.erennl pen- 
liu sădirea ‘lorilor.

La aceste lucrări 
contribuit în mod deose
bit membrele comisiei de 
temei, printre Care tova
rășele Vrancila Maria, 
Jurj Nagy Maria, Bartha 
ileana, Savu Irina, Feher 
Ema si Stanici Dorica.

CATRINA DUMITRU 
corespondent

со-

Odată cu venirea primăverii, au început noi lu
crări de reprofilare, lărgire și reasfaltare a șoselei 
naționale.

IN CLIȘEU : Lucrări de asfaltare a șoselei, lîngă 
cartierul Livezeni.

ÎNSEMNĂRI DE REPORTER

Pe strune de chitară
ȘTEFAN NAGY 

corespondent

COLECTIV HARNIC
La consfătuirea de pro

ducție ținută de curînd 
la oficiul 
Petrila, a 
activitatea 
șurată de 
tiv 
din

P.T.T.R. din 
fost reliefată 
bună desfă- 

întregul colec-
în perioada trecută 
acest trimestru. Ast- 
sub conducerea diri-

gintelui Danciu Iosif, 
dicii de plan au fost 
depliniți și depășiți, cele 
mai frumoase rezultate 
fiind obținute de facto
rii poștali Nicula Ghe- 
orghe și Cățăn Iosif.

PETRU GĂINĂ 
corespondent

in- 
în-

Au înflorit livezile. D-i- 
cînd în zbor nectarul flo
rilor de mai, albinele 
roiesc zgomotoase. Sînt și 
ele bucuroa ,e de frumu
sețea primăverii, de dăr 
nicia razelor de soare, 
de bogăția pomilor inflo 
riti. 'întreaga natură în- 
veșmîntată de verdeață 
și flori s-a trezit la via
ță. Cit optimism și tine
rețe !

La școală, clo
poțelul a anunțat 

siirșital ultimei ore . 
de‘curs. O scurtă.

pauză și... două fetișcane cu 
cîte o carte subsuoară au 
prins a rătăci pe dealu
rile ce mărginesc marea 
termocentrală din Valea 
noastră. S-au oprit în- 

tr-o poieniță cu iarbă 
multă, pro; spălă și mă
tăsoasă. Liniștea deplină

D. GHEONEA

(Continuare în pag. 3-a)

sile 
șiri 
lui

in

Prin viteze 
de la mina 
însemnate. 
Pui Petru.

sporite de avansare, brigada minerului Manolache Va- 
Uricani atinge lunar randamente mari și realizează depa- 
Iată o parte din membrii brigăzii, minerii din schimbul

jurai mesei rotunde

La ordinea de zi: imbunătâlirca 
calllâtil cărbunelui

La mina Lupeni s-au înscris pe 
graficul întrecerii de la începutul 
anului realizări importante: pla
nul de producție a fost depășit cu 
6 000 tone de cărbune, s-au reali
zat economii de 350 000 lei la pre
țul de cost. Cu rezultate bune se 
pot mîndri minerii lupeneni și în 
privința reducerii consumului de 
material lemnos, în introducerea 
unor utilaje noi, moderne, de ma
re productivitate. Există însă un 
indice la care colectivul minei ră- 
mtne deficitar — calitatea produc
ției. Este firesc deci ca îmbunătă
țirea calității producției să consti
tuie o preocupare de seamă pentru 
minerii, inginerii și tehnicienii ex
ploatării.

Pe această temă s-a organizat 
de curînd o discuție Ia masa ro
tundă cu un grup de mineri și in
gineri ai minei. Discuția a fost 
deschisă de reprezentantul prepa- 
rației Lupeni, invitat la masa ro
tundă, care a relatat următoarele:

— In fața colectivului uzinei 
noastre stau sarcini mari în pri
vința livrării centrelor siderurgice 
a unor sortimente de cărbune de 
calitate superioară. Or, condiția 
necesară pentru realizarea ritmică 
a planului de livrări o constituie 
realizarea planului de recuperări, 
ceea ce depinde, în primul rînd. 
de calitatea cărbunelui pe care-1 
primim de la exploatările miniere. 
Sintem direct interesați să primim 
cărbune cu un conținut de cenușă 
cît mai redus și, totodată cu indici 
de umiditate și granulație conform 
normelor interne. Este necesar

deci să existe o preocupare din 
partea cadrelor minei față de re
ducerea conținutului de steril, față 
de îmbunătățirea indicilor de umi
ditate și granulație.

DOROFTEI MIHAI, MINER, SEC
TORUL I В: Pentru brigăzile din 
sectorul nostru îmbunătățirea ca
lității producției, reducerea conți
nutului de steril a constituit și 
constituie o problemă mereu ac
tuală. Atît în abatajele din stratul 
5 cit și din straiele 8—9, care se 
exploatează împreună, avem inter- 
calații groase care periclitează în 
mare măsură calitatea producției. 
Iată de ce în sectorul nostru s-au 
aplicat o seamă de măsuri tehnico- 
organizatorice menite să asigure 
respectarea indicelui de calitate. 
S-au luat măsuri pentru Îmbunătă
țirea iluminatului în abataje în 
vederea asigurării unor condiții 
optime pentru alegerea șistului vi
zibil. La lucrările de pregătiri se 
aplică pușcarea selectivă. Totodată 
pentru reducerea umidității cărbu
nelui am introdus în abataje pul- 
verizatoare, evitînd astfel debitul 
mare de apă de Ia robinete. In ur
ma discuțiilor în consîătuirile de 
producție și în cadrul grupelor sin
dicale, șistul se alege cu atenție 
în abataje. îmbucurător e faptul 
că pe lingă preocuparea deosebită 
față de calitate, colectivul secto
rului nostru a reușit să-și depă
șească sarcinile de plan, să cîști- 
ge fanionul de sector evidențiat în 
întrecere pe luna - aprilie.

(Continuare în pag. 3-a)
<•

г In întrecerea sortăreselor de la Viscoza Lupeni, Poenaru Otilia 
se remarcă dînd zilnic peste plan cîte 15—20 kg fire sortate, de ca
litate extra plus prima.

Iat-o pe sortăreasa -Poenaru Otilia în timpul lucrului. ‘ ’

Carnet : TINERI
împrăștiat cu: dăr- 

I picurat fiorul liric* 
noastre. In marea 

s-a . înfipt ca un

primăvara a
nicie petale, a 

1' în , sufletele 1 
( de verdeață, ■ 
(. pinten, ■ cu contrastul puternic 
\ dintre verdele crud și roșul sîn- 
) geriti ai zidurilor, șantierul. Aici
> pulsează viața intens. Despre □□- 
? meni — însutlețifotii. acestui de- 
( cor citadin, înfipt cu îndrăzneală 
1 in inima peisajului rustic — sînt 
( multe de spus.
( Dar ca să vorbești despre ei 
\ trebuie să te oprești mai-întîi
> la faptele lor, să le -privești ca 
) pe un tot. Iată cele aproape 400 
r de apartamente din noul cartier 
? Livezeni ; au crescut ■ sub ochii 
( noștri. Nu greșim folosind- expre- 
\ sia instantanee: au crescut ca 
S ciupercile după ploaie. Și iată- 
; le . 340 de apartamente ridicate 
? la terasă, dintre care 40, guta de 
( predare la siîrșitul acestei luni. 
( Alte 120 ieșite ca din pămînt și 
\ alte 80 care- așteaptă fie Ca pri- 
\ та lopată de painin' să fie scoa- 
) să de pe conturul lor fie cq pri- 
z та cupă de beton, să fie aruncată 
? la temelia lor. Si prind viață a- 
< partamențele. Am văzut — de 
<, sărbătoarea celor . mulți, — cum 
ț constructorii acestui cvartal' pur-

,..--• >--

tau cu. ei prin fața tribunelor o 
plancardă pe care scria cu litere 
albastre „Cvartalul Livezeni V" 
Petroșani — 1 440 apartamente 
construite ;
apartamente. Și apoi cu 
roșii: Angajament, 720 
partamente.

Dar să ne oprim la 
Piecare are aici partea țur de contri
buție, 
prînz 
răgaz, 
vorbă

lată-l pe tînărul acesta căruia 
ii ies pe sub bască cițiva cir- 
lionți și căruia îi arde îp ochi 
o lumină neastimpărată. Știți 
ciți ani are ? 23. Se numește Mi- 
roiu Gtigore și lucrează în - bri
gada lui Arșoi Anghel. S-au mai 
spus lucruri bune despre 
brigadă.

Acum 
reț". O 
de tăcut

1 440
plan pe 1964 — 640 

litere 
de a-

oameni.

Sintem in pauza de la 
și oamenii au un pic de 
Mal poți schimba cu ei o 

ca altfel...

această

„vorbă- 
ce are

se a- 
incer- 
citeva 
ar fi

tîrărul e mai
etapă din ceea
brigada da blocul' В 13

— tencuieli exterioare —
propie de sfîrșit. Dar-să fi 
cat să-l ții de vorbă cu 
zile mai in urmă. Nu; nu 
avut timp să stea la tajfas. Sau
în orice caz ar fi- dat - răspunsuri 
monosilabice între o aruncătură

de mortar și de mistrie, sau o 
învîrtitură de drișcă. Acum însă.. 
că treaba în această etapă se a- 
propie de sfîrșit, mai poți afla 
cîte ceva

Așa de 
clasa 
că a
șantierele din "Valea Jiului, 
mai afli de la șeful său de 

brigadă că tînărul, .. „e 
bun"...

Și cînd Arșoi Anghel 
despre cineva că e bun.

in 
lă, 
te 
Si

de la el.
exemplu, afli că e elev 
a X-a la școala sera- 
lucrat pe aproape toa-

băiat

șantier. .Ca el. mai 
alții, croiți după a- 
moral: profilul tină, 
nou: Ca el sînt ti- 
Constantin, purtător

spune 
atunci 

acela e bun! M'iroiu Grigore e 
doar unul dintre sutele .de tineri 
de pe acest 
sînt însă și 
celași profil 
rului de tip 
nerii Iancu.
al insignei de fruntaș în între
cerea socialistă, sanitaristul Со- 
man Florea, caloriferistul Roda 
Petrache. electricienii Auner 
Hantz și Dzonzis Hristoș. Sînt 
tineri despre care inginerul Ghi- 
tă — șeful șantierului de insta
lații nu are de cit cuvinte de 
laudă.

Ei sînt cei care fac casele 
nostre, cei care aduc bucuria u- 
nor noi împliniri. Sînt tineri pe 
schele...

I. CIOCLEI



MERITATA LA LUPENI
ale lui
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VICTORIE

HANDBAL ÎN 7

Joc frumos la Petroșani

*
4

!

*

Stadionul: Minerul, ora 17.
Terenul: Foarte bun pen

tru joc.
Timpul: Plăcut pentru fotbal. 
Spectatori: mulțl, in duda 

norilor negri ce dădeau de 
dimineață tircoale stadionului.

Arbitru: V. Drug din Bucu
rești care a chemat la întîl- 
nire următoarele echipe :

MINERUL LUPENI: Miha
lache — Stan du, Dan, Szeneș, 
Ștaudt — Sima (Cărare min. 
63), Basarab — Cotroază, Dră- 
goi, Comșa, Țurcan.

MINERUL BAIA
Vlad — Kromely, Szekely, 
Donca, Gherghely — Ujvari, 
Soo — Pop, Sasu, Plnzaru, 
Drăgan.

4 I 
j f

i
I
4

MARE:

l
11J
4

încă de la începutul partidei, 
spectatorii dădeau pronosticuri in 
tribune. Dacă pierdem acest meci 
—• își ziceau unii — apoi le-am 
limpezit drumul băimărenilor spre... 
A și nouă... drumul spre lanternă. 
Mai ales că nu mai avem decît un 
meci acasă. In schimb, dacă îl cîș- 
tigăm — susțineau alții — ne con
solidăm situația și în același timp 
contribuim la continuarea luptei 
dintre C.F.R. Timișoara 
Baia Mare.

Aceștia din urmă se 
dat un pronostic mai
seama și de faptul că timișorenii 
n-au reușit duminică decît un meci 
egal acasă în compania fotbaliști
lor de la Mureșul Tg. Mureș. Dar 
să revenim la desfășurarea întîl- 
airii.

Avînd lovitura de începere, 
băimărenii trag și primul șut Spre 
poarta minerilor, dar pe lîngă ea,

$i Minerui

pare că au 
bun, ținînd

Tehnometal Tirol- 
din Petroșani au 

binemeritată victorie. 
obținută 

bun nivel 
o îndoială

de
Barabas care

și Drig

corner rămas 
In min. 12 asistăm 
și Donca scoate de 
o lovitură cu capul 
După încă un cor-

Lupeni 
Ținînd

Intîlnind pe 
șoara, studenții 
obținut o 
Această victorie a fost
în urma unui joc de un 
tehnic care nu lăsa nici 
asupra echipei învingătoare. Stu
denții s-au întrecut pe ei înșiși, 
desfășurînd un joc rapid, specta
culos și eficace. Fazele create de 
ei au fost des aplaudate de publi
cul spectator. In apărare, studen
ții au excelat prin blocajele care 
au funcționat perfect (Gruia remar- 

‘nîndu-se în special) mai
repriza a 11-a, cînd oaspeții 
reușit să 
față de cele 14 ale 
sind bine extremele 
pivoții (s-a remarcat

angajările cu șuturile puter- 
de la distantă (Gruia, Bara- 
Dumitru), jucătorii de la Ști- 
nu au lăsat nici o speranță

devine 5—3, 8—4, 11—5. 
transformă două lovituri 
m, iar Gruia „bombardea- 
și simplu poarta adversă.

Cotroază, șutul pu- 
de la 16 m de Tur
bare transversală, 

calmează. Fazele se

corner un șut 
lui Sasu. Dar
băimărenilor

în min. 65 se
al partidei. Mingea pur-

Mihalache 
foarte pu- 
presiunea 

se accen- 
înscrie u-

în minutul 1 prin Sasu. Inițiativa 
trece de partea minerilor și în min. 
6 ei obțin primul 
fără rezultat 
la alt corner 
pe linia porții 
a lui Turca;
ner și doi;,', șuturi spre poartă ale 
lui Comșa și 
ternîc expediat 
can, zguduie 
Apoi jocul se
succed de la o poartă Ia alta, lu- 
penenii fiind aceia care insistă 
mai mult. Băimărenii „țes" inteli
gent fazele, dar atacul nu concre
tizează. 11 caută prea mult pe Sasu, 
foarte bine „păzit". In min. 20 
Sasu execută splendid o lovitură 
de la 18 m în urma unui fault, dar 
Mihalache respinge în corner. Cu 
un scor alb ia sfîrșit prima repriză.

In repriza a doua jocul crește 
In dinamism. In min. 62 
scoate în 
ternic al 
la poarta 
tuează ș; 
nicul gol
tată pe aripa stingă de Țurcan a- 
junge la Basarab, acesta centrează 
în fața porții și Țurcan, atent, reia 
cu capul în plasă. Animați de gol 
$1 încurajați de galerie, fotbaliștii 
din Lupeni luptă din răsputeri pen
tru majorare. Dar 
se... aprind și 
In min. 76 sînt 
ea. Sasu scapă 
muțesc, văzînd 
sare ca 
printr-un 
Sasu de
loc. Lovitura liberă de la 20 de m 
foarte puternic executată de 
este respinsă de Mihalache în 
ner. Pînă la sfîrșitul partidei 
notăm trei cornere pentru lupeneni

și băimărenl) 
forțează egalarea. 
chiar la un pas de 
singur, tribunele a- 

egalarea, dar 
pămînt Staudt

îl
din

plonjon îl prinde 
tricou, imobilizîndu-1

CAMPIONATUL REGIONAL
Așteptată cu legitim interes, în- 

tîlnirea de fotbal între Parîngul 
Lonea și C.F.R. Simeria, lidera 
campionatului regional, a prilejuit 
e luptă strînsă. O victorie a oas
peților le-ar fi mărit și mai mult 
șansele de cucerire a titlului de 
campioană regională și deci drep
tul de a participa Ia turneul de 
calificare pentru promovarea în 
categoria C. Gazdele în schimb, 
printr-o victorie continuau să se 
mențină în plutonul echipelor 
fruntașe. Miza mare a făcut ca e- 
chipele să se angreneze într-o 
luptă pasionantă pentru cucerirea 
celor două puncte. Pînă la urmă, 
cîștig de cauză au avut gazdele 
«re au învins cu scorul de 3—2.

★
A doua clasată, Minerul Ani

noasa, a jucat la Hațeg eu Reteza
tul. Deși a obținut un rezultat de 
egalitate, scor 0—0, reprezentativa 
minerilor 
un loe în 
rul Brad, 
Petroșani
un golaveraj mai bun.

aninoseni a mai coborît 
clasament, deoarece Au- 
care a învins pe Știința 
cu scorul de 5—2, are

un om

ales în 
au 

înscrie numai 3 puncte 
Științei. Folo- 

și mai ales 
Cozma), alter-

moașe, modificînd tabela de mar
caj : 3—2. Se remarcă jocul 
coordonator al lui 
angajează pivoții Cozma
H., iar aceștia nelăsîndu-șe... ru
gați, îhscriu spectaculos. Pe rînd 
scorul 
Barabaș 
de la 7 
ză“ pur
scorul ajilngînd la 13—-7. In finalul 
acestei reprize, apărarea face cî- 
teva greșeli astfel că Sechei și 
Botin înscriu de două ori. stabilind 
scorul primei reprize: 13—9 pen
tru Știința. In această primă parte 
oaspeții au fost destul de pericu
loși. Trebuie remarcată forma bu
nă a portarului Bocănicl de la 
Știinta care a apărat cîteva șuturi 
puternice și plasate ale oaspeților

Repriza a doua arată chiar de 1? 
început că Știința vrea să se dis 
tanțeze, Barabas. Koel, Gruia, Coz
ma și din nou Gruia înscriu pe 
rînd, fără ca oaspeții să reușească 
să marcheze vreun punct: 18—9 
pentru Știința. La această diferen
ță, studenții se relaxează, însă 
oaspeții nu reușesc să înscrie decît 
o singură dată, prin Botin. După 
ce Cozma mai înscrie un gol 
(19—10), Florea, înlocuitorul Iul 
Bocănici se remarcă apărînd o lo
vitură de la 7 m. De altfel, în a- 
cest meci, Florea a fost cel^mai 
bun jucător de pe teren. Dife1 ^ftța 
de goluri crește mereu, «corul de
venind 23—11. Introdus în locul 
fratelui său, Drig C„ se arată și 
el în formă și înscrie de două ori, 
Oaspeții nu mai pot înscrie decît 
o singură dată, apărarea studenți
lor jucînd excepțional. Toate șu
turile oaspeților se opresc pe rînd 
tn blocajele efectuate de Gruia, 
Barabaș și ceilalți. Spre sfîrșitul 
partidei, portarul Florea mai apă
ră o lovitură de la 7 m stîrnind 
aplauzele publicului.' In ultimele 
minute, Barabaș șutează de la dis
tanță înscriind ultimul gol al par
tidei, care se încheie cu scorul de 
27—12 pentru Știința Petroșani. 
Cele 39 de puncte au fost realiza
te de : Barabaș (6), Gruia (5), iGăz- 
ma (5), Dumitru (4), Drig H. (2), 
Drig C. (2), Koel (2) și IoneeCU 
pentru localnici și Botin (4), Se
chei (2), Ordulescu (2), Marschang 
(2), Holerbach șl Michl pentru Teh
nometal.

Foarte corect a arbitrat Telhnan 
Martin (Cluj).

TĂUTU NICOLAE 
corespondent

totdeauna 
Mihalache 

inspirat, 
și în mai

, și două șuturi periculoase 
Kromely și Țurcan.

Victoria fotbaliștilor din 
este pe deplin meritată,
cont de miza mare a meciului, ei 
au aruncat în luptă toată energia, 
au atacat periculos în special prin 
Țurcan, au tras mult la poartă, fapt 
ilustrat și de raportul de cornere, 
11—-4 pentru ei, iar în apărare au 
avut în Stanciu
primul la balon, iar în 
un portar sigur, 
S-a mai remarcat Comșa 
mică măsură Dan.

Băimărenii au aliniat 
tie tînără, viguroasă, 1 
unei bune tehnici și concepții de 
joc. Ei au luptat mult, au contra
atacat periculos, dar n-au avut fi
nalizare în fazele la poartă. Am 
reținut de la oaspeți pe lîngă Sasu, 
foarte bun coordonator al atacului, 
pe Szekely, Ujvari și Pînzaru. Ar
bitrul V. Drug a condus cu com
petență un meci presărat pe alo
curi cu unele durități comise de 
jucătorii echipei gazdă.

D. GHEONEA

atent,

o forma- 
posesoarea

nînd 
nice 
baș, 
ința
oaspeților, cu toată forma bună a 
portarului Toth. Dintre oaspeți, cel 
mai bun jucător a fost Botin, foar
te activ, care nu a avut însă 
teneri de valoarea sa.

începutul meciului
zia să asistăm 
procă. Primii 
oaspeții,
După ce Cozma egalează, oaspe
ții preiau conducerea, însă o fac 
pentru ultima dată. Dumitru 
Cozma înscriu goluri foarte

la o 
care

ne dă 
studiere 
înscriu

prin Ordulescp :

par-

oca- 
reci- 
sînt 

0- 1.

In clișeu : Un nou atac spectaculos la poarta oaspeților.la 
re- 
cu 
E-

Л
Sasu
cor-
mai

Jiul II Petrila a jucat la Alba 
Iulia cu Refractara. Meciul a fost 
destul de echilibrat, iar rezultatul 
strîns. Scor 2—1 pentru Refractara.

*
Jucînd la Orăștie cu Dacia, Mi

nerul Vulcan a fost învins cu ace
lași scor ca și Știința Petroșani 
Brad. Fiind la un pas de zona 
trogradării, gazdele au luptat 
multă ardoare pentru victorie,
lanul cu care au luptat le-a adus 
satisfacția unei victorii puțin scon
tate ca scor. Rezultat: 5—2 pentru 
Orăștie.

*
Alte rezultate: Minerul Teliuc 

— Textila Sebeș 4—2; Constructo
rul Hunedoara — Minerul Ghelar 
1—0.

★

Etapa viitoare: Aurul Brad — 
Minerul Teliuc; Știința Petroșani — 
Constructorul Hunedoara; Minerul 
Ghelar —■ Parlngul Lonea; C.F.R. 
Simeria — Refractara Alba Iulia; 
Jiul II Petrila — Dacia Orăștie; 
Minerul Vulcan -— Retezatul Ha
țeg,- Minerul Aninoasa — Textila 
Sebeș.

CLASAMENTUL
1. C.FJt. Simeria 22 13 5 4 38:18 31
2. Aurul Brad 22 11 0 5 52:25 28
3. Minerul Aninoasa 22 12 4 6 44:26 28
4. Constructorul Hunedoara 21 10 6 5 32:21 26
5. Parlngul Lonea 21 11 3 7 35:21 25
6. Refractara Alba Iulia 22 9 5 8 31:53 23
7. Minerul Vulcan 21 10 2 9 51:32 22
8. Textila Sebeș 22 10 2 10 41:36 22
9. Jiul И Petrila 21 9 2 10 33:29 20

10. Știința Petroșani 22 7 6 9 28:39 20
11. Minerul Ghelar 22 7 3 12 23:44 1»
12. Dacia Orăștie 22 5 6 11 43:48 16
13. Retezatul Hațeg 22 5 4 13 21:45 14
14. Minerul Teliuc 22 4 4 14 21:54 12
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Ineepînd cu luna mai, autoca- 

I rele O.N.T, Carpați nu mai cu- 
[ nosc odihna. Unul abia întors la

5 mai din R. P. Bulgaria, cu cei 
' 33 de mineri vulcăneni, că a
I doua zi a și pornit-o din nou la 
, drum. De astădată cu un grup 
> de salariați de la T.A.P.L. Pe

troșani. Excursia era îmbinată 
' cu un schimb de experiență la 
! T.A.P.L. Brașov și Poiana Bra- 
. șov, unde după cum spun toți 

care au vizitat localurile, acolo 
, se deservește în mod exemplar. 
’ Să sperăm că schimbul de ex- 
' periență se va răsfrînge în mod 
‘ pozitiv

lor de 
’ țiativa 
1 scbimb

iar rezultatele
la fel.

Întors pe data de 8 mai, în 
ziua de 9, autocarul ducea 33 
de mineri din Petrila. Itinerarul: 
Petroșani, Simeria, ! 
șov, Valea Prahovei, 
București, Pitești, 
cea, Călimănești, 
așa mai departe, 
minerii au văzut
toare, fabrici și uzine, au admi
rat frumusețile, naturii. Pe lîn
gă aceasta au vizitat muzeul

Brukenthal din Sibiu, Doftana 
și frumoasa noastră Capitală.

...15 mai. Autocarul a părăsit 
din nou Valea Jiului. Avea lă 
bord 34 de mineri, meseriași, 
tehnicieni și ingineri, de la Uri- 
cani. Alții erau pasagerii, altul 
itinerarul. In cele 6 zile de ex
cursie, uricănenii au vizitat Alba 
Iulia, Clujul, Baia Mare, Băile
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asupra muncii salariați- 
la T.A.P.L. Petroșani. Ini- 

de a organiza acest 
de experiență este bună, 

trebuie să fie
din a că- 
cu regula- 
schitnb și 
Constantin

Sibiu, Bra- 
, Doftana, 

Rîmnicu Vîl- 
Căciulata și 

In drumul lor 
orașe înflori

Victoria, Oradea, Aradul, Timi
șoara, Lugojul. Printre excursio
niști se număra șeful de briga
dă Rudic Constantin, 
rui abataj se extrag 
ritate două fîșii pe 
aripă, frații Sorescu
și Gheorghe, fierarul Bogdan 
Gheorghe, maistrul minier Ena- 
che Dumitru și alți evidential 
în întrecerea socialistă.

Ceî 36 de salarlați de 
t ierul de construcții din 
șeni printre care se află 
rul șef Cristoloveanu
președintele sindicatului Borneci 
Marin, maistrul Pătrașcu Gheor
ghe, zidarul Cîurea Ștefan au

plecat pe itinerarul Turda, Tg. 
Mureș, Sovata și alte localități, 
iar pe lîngă distracție, excursia 
are și caracter de schimb de 
experiență cu constructorii altor 
obiective industriale de acest fel.

Susținătorii eehipei Jiul au 
făcut o excursie cu echipa lor 
la Sibiu. E drept eă s-au întors 

.necăjiți din cauza insuccesului, 
dar satisfăcuți de cele văzute. 
In curtnd, 34 de mineri de frun
te de la mina Lupeni vor merge 
în R. P, Bulgaria. Cu acest pri
lej vor vedea și meciul dintre 
reprezentativa noastră olimpică 
de fotbal și cea bulgară. Lupe- 
nenii au doar un fotbalist de pe 
meleagurile lor în echipa na
țională.

Excursii s-au organizat multe 
și se pot face și mai multe. Lu
na mai s-a dovedit a fi nu nu
mai a florilor ci și a excursiilor. 
Dar parcă în lunile viitoare nu 
se pot organiza excursii 7 Se 
pot și sîntem siguri că numărul 
lor va fi mare. Minerii și cei
lalți oameni ai muncii din Va- 
lea Jiului au îndrăgit mult a- 
ceastă forttiă plăcută și educa
tivă de petrecere a timpului 
liber. •

D. CRIȘAN
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La intrarea in gara Petroșani.
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LA MIEZUL NOPȚII...
z 4
-Era la miezul nopții. Abia ieșise 

din stație trenul 2675 și unul cite 
unul lăcătușii de revizie și mese
riașii din tura lui Mocuța Gheor- 
ghe se îndreptară spre localul re
viziei. Datorită faptului că trenul 
2676 era anulat, aveau puțin timp 
liber și puteau să ia masa în co
lectiv. Ultimul venit, lăcătușul de 
revizie Dăian loan, le spuse :

— Vreau să comunic ceva im
portant pentru tura noastră.

Toți se apropiară de locul unde 
era Dăian.

— Nu știu dacă ați aflat, con
tinuă acesta, că s-au calculat re
zultatele întrecerii între ture pe 
luna aprilie. In urma realizărilor 
obținute, tura noastră a fost evi
dențiată. Faptul că am reușit să 
obținem o depășire de 2 la sută 
la revizia tehnică a vagoanelor de 
marfă și de 2,5 la sută la vagoa

nele de călători și totodată să 
îmbunătățim toți indicatorii de ca
litate, este îmbucurător. In tura 
lui Simionescu — cu care ne în- 
trecem — sînt o serie întreagă de 
lăcătuși cu o înaltă calificare, e 
un colectiv bine închegat care este 
greu de întrecut. Totuși, am reu
șit să obținem un succes frumos 
și aceasta numai datorită unei 
mai bune organizări a muncii și a 
dragostei cu care a lucrat întrea
ga tură în frunte cu Mitroi Con
stantin, Sîngeorgean Gavrilă, Cig- 
moian Iosif și Vladislav Lascu. In 
fața noastră stă însă sarcina de 
mare răspundere de a menține

, Belșug de mărfuri 
în magazin

Л Magazinul de confecții ru. 5 
’< din Petroșani este aprovizionat 

din belșug cu mărfuri de sezon. 
Aici cumpărătorii găsesc parde- 
sie, taioare, balonzaide, bluze 

'' de dame, rochițe de mătase, iui- 
i' garfne, costume de diferite mu- 
]■ rimi și multe alte mări uri.

Prezentarea cu gust a măr-
I; iurilor, buna deservire tac ca 

acest magazin să cunoască zi 
de zi o afluiență crescîndă de 

^cumpărători. Ca urmare aaces- 
tui fapt, planul de desfacere pe 

» luna aprilie a fost realizat cu 
Izece zile înainte de termen.

Valoarea totală a mărfurilor 
vîndute de la începutul aces
tui an și pînă acum depășește 
cu mult cifra de cinci milioane 
iei.

O contribuție substanțială în 
dobîndirea acestor rezultate au 
adus tovarăși ii' Moldovan Teo
rii, Novac Maria. Bogdan Ma
ria și alfii.

C. IOAN 
cosespondent 

titlul de tură evidențiată și pe mai 
departe.

Șeful de tură Mocuța a vorbit și 
el despre realizările obținute în 
luna aprilie arătînd că acestea o- 
bligă colectivul la obținerea și în 
continuare a unor realizări impor
tante. Discuțiile în legătură cu 
acest lucru au continuat multă 
vreme. Fiecare avea cîte ceva de 
spus. S-au luat angajamente, dar 
totodată s-au criticat unele metode 
de lucru, care de multe ori frînea- 
ză bunul mers al muncii. S-a ară
tat, de asemenea, faptul că nu toți 
muncesc la fel de bine, mai sînt 
unii care vor să se ascundă după 
deget, atunci cind e vorba de uh 
lucru mai greu.

„Ședința de lucru" a rămas ne
terminată, deoarece difuzoarele de 
pe piața de manevră chemau lăcă
tușii și meseriașii la muncă : tre
buiau să fie expediate unele tre
nuri, Iar altele urmau să sosească. 
Prezenta lăcătușilor era obligato
rie pentru revizia tehnică a aces
tora.

...Din luna mai au trecut 15 zile 
și realizările obținute de către 
tura condusă de Mocuța Gheorghe 
de la revizia de vagoane din Pe
troșani sînt din nou la înălțime.

I. CRIȘAN 
corespondent

Pe strune
(Urmare din pag. l-a)

era doar întreruptă de susurul zglo
biu al unui pîrîiaș din apropiere și 
de ciripitul voios al păsărelelor. Dar 
se simțeau așa de bine acolo I $i-au 
deschis cărțile și au început... ac
tivitatea. Luna aceasta este doar 
o lună de vîrf pentru toți elevii. 
In aceste zile — tezele, apoi... fe
bra examenelor de sfîrșit de an, 
de maturitate și admitere. Timpul 
trece parcă prea repede.

Deodată, atenția le-a fost dis
trasă de o melodie curgătoare, ti
nerească, fnso(îtă la intervale e- 
gale de acorduri de chitară. Trei 
băieți se opriseră sub coroana îFi
ilor it ă a unui pom și-șf depănau 
în voie repertoriul de muzică u- 
șoară. Corzile chitarelor tremu
rau melodios mingîiate lin de de
getele îndemînatice ale băieților. 
Dealurile, întinsele livezi parcă 
și ele cînlau. Cascada armonioa
să de tonuri de pe strune chema 
Ia viață. Sunetele se luau parcă 
la întrecere cu undele vijelioase 
ale pîrîiașuluî. In apa iui lim
pede, cristalină, soarele își oglin
dea cu tandrețe chipul luminos, 
dînd valurilor Catari diamantine. 
Treptat, treptat, intensitatea ra-

NOTA

Podul trebuie reparat!
Zilnic, in direcția Lupeni, Vul

can, Aninoasa, se desfășoară o 
circulație intensă de autovehicule, 
toate mașinile uecînd peste podul 
de pe Jiu de la îscroni. Din a- 
ceastă cauză, podina de lemn în 
bună parte s-a rupt, ceea ce în
greunează mult circulația autove
hiculelor : la fiecare trecere peste 
pod suferă cauciucurile și arcurile, 
iar podul însuși vibrează puternic 
din cauza șocurilor !

Este necesar ca serviciul de în
treținere a drumurilor să ia măsuri 
pentru repararea urgentă a podu
lui.

La ordinea de 
calității 

(Urmare din pag. l-a;

A intervenit in discuție INGINE
RUL VOINEA MIRCEA, ȘEFUL 
SECTORULUI I B: Intr-adevăr, mă
surile aplicate au dat roade. Totuși 
mal avem și brigăzi care neglijea
ză alegerea șistului. Și o singură 
brigadă poate să compromită mun
ca întregului colectiv. De pildă, 
pentru că brigada minerului Gîrea 
Ioan a neglijat alegerea șistului, 
sectorului a fost penalizat cu 500 
tone cărbune. E necesar ca, odată 
cu aplicarea de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice, să se intensifice și 
munca cu omul; să ridicăm neîn
cetat răspunderea minerilor față 
de calitatea producției.

PETRE CONSTANTIN, MINER 
SECTORUL III: Asemenea feno
mene se întimplă și In sectorul 
nostru. Sectorul III este cel mai 
mare la mina Lupeni, are cele mai 
frumoase depășiri dar și cele mai 
mari penalizări pentru depășirea 
conținutului de șist vizibil. Șl a- 
ceasta cu toate măsurile luate. 
Dînd fuga pentru cit mai mult căr
bune, unii neglijează alegerea șis
tului vizibil, podirea corectă a aba
tajului. Acest lucru s-a petrecut și 
în abatajul nostru. In urma discu
țiilor purtate cu ortacii am ales 
însă cu atenție șistul din cărbune 
și astfel, pe luna aprilie nt> am 
mai fost penalizați.

ING. MIRCEA COROBAN, ȘE
FUL SECTORULUI IV B: Abata- 
jele din sectorul nostru sînt cele 
mai mecanizate din cadrul exploa
tării. Dar tăierea mecanizată a 
cărbunelui cu pluguri și îndeosebi 
cu combin» cere multă atenție în 
privința calității. Noi am luat unele 
măsuri in vederea Îmbunătățirii 
calității producției. Urmărim cu 
atenție dirijarea organului tăietor 
al combinei spre a nu se tăia In- 
tercalația. Totodată repartizăm oa
meni de-a lungul benzilor transpor
toare spre a alege șistul vizibil. 
In sectorul nostru s-a născut și o 
inițiativă: brigăzile de mineri se 
controlează reciproc în ce măsură 

I se îace alegerea șistului vizibil.

de chitară
zelor a scăzut. Soarele se pregă
tea de culcare. Cele două fete 
și-au terminat programul de în
vățătură la iarbă verde și cu bu
chete mari de liliac înflorit se în
dreptau spre case. Cei trei băieți 
au așteptat lăsarea serii, apoi au 
coborit și ei. Frumoasa lor ex
cursie pe strunele chitarelor, pe 
dealurile din împrejurimile centra
lei unde lucrează a constituit o 
repetiție generală a programului 
de muzică ușoară ce aveau să-î 
prezinte chiar în acea seară pe 
scena clubului lor din localitate.

...Cînd umbra serii a cuprins 
întreg cartierul enerqeticienilor s; 
lumina fluorescentă a prins s-o 
înlocuiască pe cea a zilei în blo
curi, oamenii se pregăteau să 
meargă la programul de muzică 
ușoară ce urma să fie prezentat 
de orchestra și soliștii de muzi
că ușoară al clubului. Iar aceștia 
nu erau alții decît prietenii și co
legii lor de muncă.

Tinerii orehestranți șl soliști 
au ajuns la club. Ghiță Nicoară 
directorul clubului și Arpadie Cor- 
fiatis, șeful formației de chitare 
el însuși bun chitarist, erau de 
mult aici. Pregătiseră scena, lu
minile, instrumentele. Programul 
putea Incetze.

In fata adunării generale
Cînd ceasornicul a vestit termi

narea schimbului, comuniștii din 
sectorul spălătorie al preparației 
Petrila s-au strlns în sala festivă 
a uzinei pentru a partidpa la a- 
dunarea generală a Organizației de 
bază. La ședință au fost invitați 
să participe și soții Menegoni Emil 
și Ana, utemiști de nădejde, care 
lucrînd la spălătorie, alături de co
muniști s-au convins că locul lor 
este alături de cei ce merg în 
frunte, în marea familie a mem
brilor și candidaților de partid.

Cei doi soți s-au așezat unul 
lingă altul. De la masa prezidiului 
s-a dat citire cererii înaintate de

zi: îmbunătățirea 
cărbunelui

Aceasta sporește răspunderea lor 
față de calitate. Considerăm că 
mai multă atenție va trebui să a- 
cordăm sporirii răspunderii față de 
calitate a brigăzilor de întreținere. 

ING. SILL FRIEDRICH, ȘEFUL 
SECTORULUI IA: In general se 
urmărește doar alegerea șistului 
vizibil, deci a bulgărilor de dimen
siuni mai mari. Conținutul de șist 
trebuie redus însă și din cărbunele 
fărămițât la dimensiuni de sub 10 
mm. In acest scop se cere aplica
rea perseverentă a pușcării selec
tive, dozarea optimă a explozivu
lui la pușcare spre a evita fărâmi
țarea cărbunelui. O cale pentru 
îmbunătățirea calității o constituie 
urmărirea mai atentă a brigăzilor 
care neglijează alegerea șistului. 
Penalizările să se facă în raport 
cu rezultatele fiecărei brigăzi.

La discuția pe tema calității au 
luat cuvîntul șl alțl invitați la ma
sa rotundă. Brigadierul DASCALU 
V. a relevat că brigada Iui n-a 
fost penalizată încă in acest an 
pentru neglijarea calității produc
ției. Aceasta este un rezultat al a- 
tențiel pe care o acordă brigada, 
fiecare schimb, alegerii sterilului. 
Brigadierul TALOȘ ION a subli
niat necesitatea ca fiecărei brigăzi, 
fiecărui muncitor să i se explice 
concret Însemnătatea alegerii șis
tului In vederea sporirii realizări
lor precum și a salariilor. CHINEZU 
VIOREL, șef de echipă de întreți
nere la sectorul transport a propus 
să se acorde mai multă atenție 
brigăzilor de întreținere. Se mal 
găsesc unele brigăzi care cind cu
răță galeriile, pun piatra în vago- 
netele cu cărbune. Să se asigure 
totodată, a arătat el, ca vagonetele 
ce Intră în mină să ‘fie bine cură
țate.

Iată deci că Ia mina I.upeni exis
tă rezerve pentru îmbunătățirea 
calității producției. Conducerile de 
sectoare, organizațiile de sindicat, 
fiecare brigadă să acorde atenția 
cuvenită acestor rezerve, să perse
vereze neîncetat pe linia îmbună
tățirii calității producției.

Publicul a... dat primul semna! 
de începere prin... aplauze. Lumi
nile, și-au redus puterea, iar chi
tarele au început o melodie. Tine
rii electricieni Negreanu Iosif și 
Doboly Tiberlu, turbinistul Dorel 
Burdea și profesorul Arpadie Cor- 
iiatis au interpretat la chitară cu 
multă sensibilitate frumoase me
lodii de muzică ușoată care au 
delectat publicul spectator. Au a- 
părul in seara aceea la lumina 
rampei și soliști vocali, iar cele 
două acordeoane pe ale căror cla
pe degetele abile ale electricieni
lor Petre Lupaș și Emil Sviștea a- 
lunecau cu multă precizie, le-au 
finul tot timpul isonul ca și saxo- 
ionul și bateria, de altfel...

...De pe strunele chitarelor a 
zburat ultima melodie anunțînd fi
nele spectacolului. In lumina ram
pei, tinerii artiști amatori ale că
ror fețe îmbujorate radiau de bu
curia succesului spectacolului, au 
fost răsplătiți cu îndelungi aplau
ze.

In drum spre casă, spre micul 
orășel ai electricienilor. tînărul 
Negreanu a ținut să-și conducă 
prietenii... pe strunele propriei 
chitare.

— Cît de frumoasă este viața in 
tovărășia muticii, îșl șopteau In 
noapte tinerii.

Emil. Au urmat Întrebări și dis
cuții. Emil ee gîndea profund le 
ceea ce spuneau comuniștii, la sta
turile și îndrumările lor. Cită drep
tate au I Și in glnd iși spunea: 
Voi fi mai perseverent, mai exi
gent cu mine însumi, voi сене mai 
mult sprijin organizației U.T.M., 
comunistului Matei Petru care m-au 
recomandat să intru în rindurile 
eandidaților de partid. Timpul tre
cea parcă prea repede. Din cuvîn
tul comuniștilor Emil a învățat 
multe. A învățat că un comunist 
trebuie să citească mult, să-și ri
dice necontenit nivelul politic și 
ideologic, măestria profesională, 
să muncească în așa fel încât în 
fiecare lună să se situeze la loc 
de frunte în întrecerea socialistă. 
Va ține seama de toate acestea.

Sfaturi prețioase, pline de învă
țăminte a primit și Ana: să fie 
mai combativă, să citească mai 
multă literatură, să supravegheze 
cu multă atenție aparatele Rheo 
pentru spălarea cărbunelui special 
și a mixtelor, să participe mai ac
tiv la acțiunile patriotice inițiate 
de organizația U.T.M.

Comuniștii din sector i-au pri
mit cu căldură pe amîndoi în rîn- 
durile candidaților de partid. Or
ganizația de bază a însărcinat pe 
comuniștii Matei Petru și Curetean 
Romeo care i-au recomandat să 
intre în rîndurile candidaților de 
partid, să se ocupe in continuare 
și în perioada stagiului de candi
datură de educarea politico-ideolo- 
gieă a soților Menegoni Emil și 
Ana spre a se ridica la nivelul ce
rințelor pe care trebuie să le în
deplinească un comunist.

Cînd adunarea a luat sfîrșit, a- 
fară se înnoptase de-a binelea. 
Cei doi tineri candidați de partid 
s-au îndreptat spre casă cu mulțu
mirea că unul nu-i mai prejos decît 
celălalt. De altfel, așa stă bine u- 
nei familii...

PROGRAM OE RADIO
20 mai

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 9,04 Scene cu cor din o- 
perete, 10,03 Teatru la microfon: 
„Peripețiile soldatului Svejk". Dra
matizare radiofonică de Jean Grossu 
după romanul lui Iaroslav Hașek, 
12,15 Lecția de limba franceză. 
Ciclul II (reluarea emisiunii din 19 
mai), 12,30 Melodii populare, 14,30 
Roza vînturilor, 15,00 Din folclorul 
muzical al popoarelor, 16,10 Mu
zică ușoară interpretată de Maria 
Sereea și Dorel Liveanu, 16,30 Arii 
și duete din opere, 17,00 Muzică 
de estradă, 17,30 Vă prezentăm 
piesa: „Cetatea de foe" de Mihail 
Davidoglu. Autorul prezentării : 
Traian Șelmaru, 18,30 Program 
muzical pentru fruntași și eviden
tial! în întrecerea socialistă, 20,10 
Melodii populare cerute de ascul
tători, 20,40 Lecția de limba rusă. 
Ciclul II, 21,15 Cine știe cîștlgă 
(reluare), 22,15 „La microfon mu
zica ușoară" emisiune muzlcal-dls- 
tractiva. PROGRAMUL II. 8,30 Su
marul presei centrale, 9,03 Melo
dii populare, 9,30 Muzică ușoară,
10.30 Muzică din opere comice și 
operete, 11,30 Muzică populară,
12.30 De toate pentru toți (relua
re), 13,40 Muzică ușoară de Gelu 
Solomonescu, 14,30 Din prelucră
rile de folclor ale compozitorilor 
noștri, 15,05 Soliști de muzică u- 
șoară, 16,30 Cîntece și jocuri popu
lare din Moldova, 18,00 Arii din 
opere interpretate de soprana Mag
da Ianculescu și baritonul David 
Ohanesian, 18,30 Lectură dramati
zată, 19,30 Lecția de limba engle
ză. Ciclul I, 19,45 „Am îndrăgit o 
melodie" — emisiune de muzică u- 
șoară, 20,15 Școala și viața, 20,35 
Muzică populară cubaneză, 21,10 
„Actualitatea muzicală'', 21,55 
Fragmente din operete.

CINEMATOGRAFE
20 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Douăsprezece scaune; REPUBLICA : 
Insula; PETRILA: Pisica de mare: 
LIVEZENI: Nori albi; VULCAN: 
Jurămîntul soldatului Pooley; PA- 
RQȘENI: Certificatul de naștere,



Ce«ff«s«l p. [. fmtei 
ți-a iDtbeiat mtrărîle

PARIS 17 (Agerpres).
Congresul al XVII-lea al Parti

dului Comunist Francez și-a încheiat 
lucrările. Participanții la congres 
au adoptat noul statut al partidu
lui și o rezoluție politică.

Congresul a ales nOua componen
ță a organelor de conducere ale 
partidului. Maurice Thorez a fost 
ales președinte al Partidului Comu
nist Francez, iar Waldeck Rochet 
— secretar general.

Maurice Thorez, președintele P.C. 
Francez, a rostit cuvînt'area de în
chidere la ultima ședință a congre
sului.

Greva studenților 
peruvîeni continuă

LIMA 18 (Agerpres).
Greva studenților din Peru a in

trat într-a șasea zi. La 16 mai, gu
vernul a acceptat să satisfacă una 
dintre revendicările greviștilor și să 
restabilească pentru studenți tari
fele reduse la transporturile în co
mun.

Studenții luptă pentru satisface
rea celorlalte revendicări în special 
punerea în disponibilitate a unui 
număr de asistenți și funcționari ai 
Universității centrale, care își în
sușesc, în mod ilegal, fondurile uni
versității.

SITUAȚIA
NICOSIA 18 (Agerpres).
Situația în Cipru a redevenit cal

mă după incidentele petrecute la 
Famagusta la sfîrșitul săptămînii 
trecute, cind doi ofițeri greci și 
un subofițer cipriot grec au fost 
uciși. La ordinele președintelui Ma. 
karios și a generalului Gyani, do
cherii ciprioți greci și turci au re
luat luni lucrul sub protecția mi
litarilor irlandezi din forța O.N.U. 
Comandamentul forței O.N.U. a a- 
nunțat că alți 180 docheri turci și 
greci se vor prezenta la lucru marți

Convorbirile privind 
viitorul Basutolandului

LONDRA 18 (Agerpres).
La Londra s-au încheiat convor

birile dintre o delegație a Basutolan
dului și Duncan Sandys, ministru 
britanic pentru problemele coloni
ilor, asupra noii constituții a Basu
tolandului.

înainte de a părăsi Londra, B. 
M. Khaketla, membru al delegației 
a declarat că negocierile nu au co- 
respus întru totul așteptărilor de
legației Basutolandului. El a adău
gat că sînt totuși speranțe ca îna
inte de finele anului să aibă loc 
în Basutoland alegeri generale și că 
după intrarea în vigoare a consti
tuției reprezentanții populației afri
cane vor cere independența Basuto
landului.

Interviul ministrului 
de externe al Kuweitului

LONDRA 18 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat ziarului 

„Observer" șeicul Sabah, ministrul 
afacerilor externe al Kuweitului, a 
declarat că țara sa a informat' An
glia că ar saluta retragerea trupelor 
britanice din Aden. Șeicul Sabah, 
care săptămîna trecută a dus trata
tive cu guvernul britanic, a adăugat 
că apărarea Kuweitului nu ar tre
bui să fie folosită ca o justificare 
pentru prezența, în continuare în 
Aden, a forțelor militare britanice 
dat fiind că Kuweitul nu are mo
tive să se teamă de o agresiune. 
Problemele Adenului și ale Federa
ției Arabiei de sud — a spus el — 
nu trebuie rezolvate prin forță ci 
prin tratative.

Аіева: „MARATONUL PĂCII"
ATENA 18 (Agerpres).
După cum relatează agenția Fran

ce Preșse, la mitingul de la Atena, 
cu care a luat sfîrșit marea ma - 
nifestație pentru pace a poporului 
grec — „Maratonul păcii" — au 
participat peste 100 000 de persoane. 
La miting au rostit cuvîntări o se
rie de personalități ale vieții publice 
din Grecia și de peste hotare. In 
numele Consiliului Mondial al Pă- 
cii a luat cuvîntul Isabelle Blum.

Expoziția agricolă engleză la Moscova
MOSCOVA 18 (Agerpres).
La Moscova s-a deschis expozi

ția agricolă engleză. In cele cinci 
pavilioane rezervate acestei expo
ziții, 72 de societăți britanice expun 
circa 700 de modele de mașini și 
unelte agricole, vite și păsări de 
diferite rase etc.

Aceasta este prima expoziție stră

PENTRU DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
ÎNTRE URUGUAY Șl CUBA

MONTEVIDEO 18 (Agerpres).
Președintele Camerei deputaților 

a Congresului Național din Uru
guay, Luiz Gambardella, s-a pro
nunțat pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor diplomatice și comercia
le dintre LTruguay și Cuba.

După cum relatează agenția 
Prensa Latina, Gambardella a con-

DIN CIPRU
dimineața. In felul acesta activita
tea în portul Famagusta va intra cu 
totul în normal.

Intre timp domnește o vie acti
vitate diplomatică în vederea re
glementării conflictelor dintre cele 
două comunități cipriote. Reprezen
tantul special al secretarului gene
ral al O.N.U,, Galo Piaza, a fă
cut o vizită în regiunea muntoasă 
Kyrenia (unde continuă să se semna
leze schimburi sporadice de focuri) 
pentru a examina situația. Mediato
rul O.N.U. în problema Ciprului, 
Sakari Tuomioja a făcut o vizită 
vicepreședintelui Republicii Cipru, 
Fazii Kucluc. Anterior el vizitase 
pe președintele Makarios.

La Nicosia s-a anunțat că la 20 
mai va sosi contingentul danez al 
forței O.N.U. în Cipru. Joi urmează 
să sosească în Cipru 40 de polițiști 
din Noua Zeelandă. Polițiștii civili 
suedezi și austrieci, care se 
află deja în Cipru, își preiau în 
prezent funcțiile.

ATENA. In capitala Greciei au 
avut loc tratative intre reprezen
tanții Camerei de comerț din R.P. 
Polonă și ai Camerei pentru in
dustrie și comerț din Atena, Sa
lonic și Pireu cu privire ia dez
voltarea schimbului de mărfuri in
tre cele două țări.

NEW YORK. Incepînd din luna 
septembrie, la Universitatea din 
statul sudic Texas va preda un 
profesor de culoare, Ervin Sewell 
Perry, în vîrstă de 28 de ani, este 
primul negru care va fi admis ca 
profesor într-un institut de învăță- 
nrint superior din acest stat.

BEIRUT. La Beirut se desfășoa
ră Congresul inlirmierelor din ță
rile Orientului Mijlociu, la care iau 
parte și infirmiere din Europa și 
America. Congresul are ca temă 
„Evoluția în profesia de infirmieră 
și creșterea nivelului de pregătire 
medicală"

ANKARA. In Turcia a început 
campania electorală în vederea ale
gerilor care vor avea loc la 7 
iunie pentru desemnarea unei treimi 
din membri senatului. Partidele po
litice își fac cunoscute programele 
și se așteaptă să albă loc încă în 
primele zile numeroase adunări e- 
lectorale.

Au vorbit, de asemenea, reprezen
tanți ai comitetelor pentru pace din 
R.F.G., Norvegia, Marea Britanie și 
din alte țări, care au chemat la 
intensificarea luptei pentru dezar
mare generală și totală, pentru in
terzicerea armelor nucleare.

Președintele Ciprului, Makarios, 
a adresat participanților la „Marato
nul Păcii" un mesaj în care se 
pronunță pentru autodeterminarea 
Cipjpluj și dezarmare generală.

ină de acest gen organizată în U- 
niunea Sovietică.

•La deschiderea expoziției au par
ticipat A. Kosîghin, prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și alte persoane oficiale 
sovietice, precum și Christofer Soa- 
mes, ministrul agriculturii al An
gliei.

damnat, de asemenea, atacul recent 
săvîrșit de contrarevoluționarii cu- 
bani împotriva fabricii de zahăr 
din orașul Pilon.

Personalul companiei 
„Sabena“ în grevă

BRUXELLES 18 (Agerpres).
Greva personalului navigant al 

companiei aeriene belgiene „Sabe- 
na" a intrat luni în cea de-a șasea 
zi. După cum transmite agenția 
France Presse, societatea a fost ne
voită să închirieze numeroase avioa
ne aparținînd altor companii: pen
tru a putea face față traficului de 
pasageri.

R.A.U. cere convocarea 
Ligii Arabe

CAIRO 18 (Agerpres).
Agenția M.E.N. anunță că Repu

blica Arabă Unită a adresat se
cretarului general al Ligii Arabe o 
notă cerînd convocarea urgentă a 
Ligii „în vederea examinării pro
blemei agresiunii britanice împo
triva sudului Arabiei ocupate". In 
notă se propune ca Consiliul Ligii 
să se întrunească în sesiune extra
ordinară pentru a examina „ame
nințarea decurgînd din trimiterea 
de întăriri militare britanice în a- 
Ceastă regiune".

Nota mai cere ca consiliul Ligii 
Arabe să se pronunțe pentru „o 
acțiune pozitivă arabă" spre a face 
față situației.

ÎN CÎTEVA
LONDRA. La Londra a încetat 

din viață, in vîrstă de SO de ani, 
Brabazon de Tara, unul din pionie
rii aviației britanice. Brabazon deți. 
nea în Anglia brevetul nr. 1 de pi
lot de aviație.

RANGOON. Guvernul birman a ho- 
tărît să retragă din circulație banc
notele de 50 și 100 kyaf. care cons
tituie peste 50 la sută din moneda 
în circulație în Birmania.

Autoritățile birmaneze precizează 
că această hotărîre a fost luată 
pentru a se pune capăt' tendințelor 
inflaționiste;

VARȘOVIA. La 16 mai s-a des
chis la Varșovia, la Palatul cultu
rii și științei ce! de-al 9-lea Tirg 
internațional de cărți. Aici sînt pre
zentate volume apărute în peste 
2 000 de edituri din Europa, Ameri
ca, Asia și Orientul Apropiat, însu- 
mînd peste 50 000 de titluri de cărți. 
La standui R.P. Romîne sînt pre
zentate cca. 500 de titluri de cărți.

Majoritatea cărților prezentate 
sînt, consacrate problemelor de știin
ță și tehnică.

In U. R. S. S. a fost lansat 
lfCosmos-30"

MOSCOVA 18 (Agerpres).
După cum transmite agenția 

TASS, la 18 mai în Uniunea So
vietică a fost lansat un nou satelit 
artificial al Pămîntului, „Cosmos- 
30".

Pe bordul satelitului sînt instalate 
aparate științifice destinate conti
nuării cercetării spațiului cosmic, 
potrivit programului anunțat de a- 
genția TASS la 16 martie 1962.

Satelitul a fost plasat pe o or
bită, avînd următorii parametrii ■. 
perioada inițială de revoluție — 
90,24 minute; distanța maximă de 
la suprafața Pămîntului (la apogeu) 
383,1 kilometri ; distanta minimă de 
la suprafața Pămîntului (Ia perigeu)

Evenimentele din Laos
VIENTIANE 18 (Agerpres).
O parte a trupelor neutraliste lao- 

țiene aleluiKong Le s-au desolidari
zat de acțiunea de unificare cu 
gruparea de dreapta, anunțînd că își 
mențin independența. Referindu-se 
la surse oficiale din Vientiane, a- 
genția France Presse relatează că 
șase batalioane de trupe neutraliste 
au refuzat integrarea anunțată de 
primul ministru Suvanna Fumma, 
după încercarea de lovitură de stat 
a ofițerilor de extremă dreaptă de 
la 19 aprilie.

★

VIENTIANE 18 (Agerpres).
După cum relatează agenția U.P.I., 

primul ministru al Laosuluî Suvanna 
Fumma, a declarat că cele trei per
sonalități care urmează a fi numite 
în funcțiile guvernamentale vacante 
și a căror desemnare este examina
tă în momentul de față vor, fi neu
traliste. Declarația primului minis-

Scopul vizitei lui
LONDRA 18 (Agerpres).
Secretarul principal al trezoreriei 

britanice, John Boyd-Carpenter, va 
pleca miercuri la Bonn într-o vizi
tă oficială pentru a încerca să ob
țină o sporire a contribuției vest- 
germane la cheltuielile de întreți
nere a trupelor britanice din R.F.G.

Agenția Associated Press consi
deră că vizita lui Carpenter la 
Bonn a fost determinată de o se-

RÎNDURI
CALCUTTA. Duminică, la Thim

phu. capitala Bhutanului, a fost exe
cutat generalul Bahadur Namgyal, 
fostul comandant adjunct al armatei 
buthaneze. El a fost condamnat la 
moarte fiind acuzat de asasinarea 
primului ministru al Bhutanului, 
Jigme Dorji. Regele Bhutanului nu 
a confirmat încă sentința de con
damnare la moarte pronunțată împo
triva altor trei militari, acuzați de 
aceeași crimă.

ALGER. Președintele Republicii 
Algeriene Democratice și Populare. 
Ahmed Ben Bella, s-a înapoiat du
minică la Alger venind din R.A.U. 
unde a participat lâ festivitățile ce 
au avut loc cu prilejul construirii 
primei părți a barajului de ia As
suan.

LONDRA. După cum anunță zia
rul „The Observer", William Kelly, 
ofițer de marină englez, și-a înce
put serviciul la bordul contrator pr
iorului de escadra american „Bid
dle". In concepția Pentagonului, a- 
ceastă navă trebuie să devină pro-: 
totipul forțelor nucleare multilate

— 206,6 kilometri ; unghiul de în
clinație al orbitei față de planul 
Ecuatorului — 64 grade și 56 mi
nute.

In afară de aparatele științifice, 
satelitul este echipat cu un a- 
parat de radioemisie, care funcțio
nează pe frecvența de 19,996 MHZ, 
un sistem radiotehnic pentru măsu
rarea precisă a elementelor orbitei, 
un sistem radiotelemetric pentru 
transmiterea pe Pămînt a datelor 
privind funcționarea dispozitivelor 
si aparatelor științifice.

Aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează, normal. Cen
trul de cordonare și calcul proce
dează la prelucrarea informațiilor 
recepționate.

tru, spune agenția citată, constituie 
un indiciu că nici unul din gene
ralii de dreapta, care au pus la 
cale lovitura de stat de la 19 a- 
prilie, sau sprijinitorii lor nu • 'r 
obține posturi guvernamentale. T

Prințul Sufanuvong, vicepremîer 
în guvernul de coaliție națională, a 
declarat că nu va recunoaște nici 
o modificare în guvernul de coali
ție.

★

WASHINGTON 18 (Agerpres).
In legătură cu evenimentele din 

Laos, Dean Rusk a convocat pe re
prezentanții statelor membre ale 
pactului S.E.A.T.O. pentru a exa
mina situația. In aceeași problemă. 
Dean Rusk a avut întrevederi cu 
ambasadorul U.R.S.S., precum și cu 
reprezentanții diplomatici ai Indiei, 
Canadei și Poloniei, cei trei mem
bri ai comisiei internaționale de 
control în Laos.

Carpenter la Bonn
rie de factori printre care și cere
rile tot mai insistente în ultima 
vreme din partea liderilor partidu
lui laburist privind reducerea efec
tivelor militare britanice staționate 
în R.F.G., dacă guvernul vest-ger- 
man refuză să consimtă sporirea 
contribuției sale la întreținerea ce
lor peste 50 000 de militari brita
nici de pe Rin.

rale ale N.A.T.O. — nave de răz
boi cu echipaje formate din repre
zentanți ai țărilor N.A.T.O.

Intr-un viitor apropiat, precizea
ză ziarul, echipajul navei va fi 
completat cu alți 25 de militari en
glezi. Din numărul altor țări ale 
N.A.T.O., cea mai mare parte a echi
pajului — după americani — re
vine Germaniei occidentale.

BERLIN. Tehnicienii din R.D.G. au 
construit un nou calculator electro
nic, „ГВМ-360", care prezintă nu
meroase avantaje față de tipurile 
cunoscute pînă acum. Spațiul ocu
pat de „IBM-360" este cu 5'6 mai 
mic. rapiditatea operațiunilor com
portă miliardimi de secundă, iar 
cheltuielile de construcție sînt re
duse. Transistorii folosiți sînt atit 
de mici, incit 5Q 000 încap într-un 
deget ar

LEOPOLDVILLE. Partizanii congo
lezi care acționează de mai mult 
timp în provinciile Kwilu și Kivu 
au ocupat localitatea Uvira situată 
la i 37 km. de Bukavu — capitala 
provinciei Kivu.

Partizanii, relatează agenția As
sociated Press, au ocupat, de ase
menea, cîteva puncte importante de 
pe șoseaua ce leagă Uvira de Bu
kavu.
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