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FAPTE DIN VIAȚA MINEI LUPENI
Fanioanele evidențiaților

Pe defileul Jiului: se montează 
noua conductă de apă Polatiște— 
Coroești,

A 17-a inovație
La mina Petrila, Biro Iosif și 

Theil Hans au realizat și prezen
tat cabinetului tehniG și comisiei 
pentru inovații un termocuplu pen
tru măsurat și urmărit temperatu
ra la cilindrii de compre- 
șoare. Aceasta este cea de-a 17-a 
inovație înregistrată la mina Pe
trila de la începutul acestui an.

Deși din numărul inovațiilor în
registrate pînă în prezent s-au a- 
plicat în procesul de producție 
numai zece, economiile postcalcu- 
late se ridică la peste 30 000 lei.

I. CIUR 
corespondent

Pentru articole de sezon
Ьа una din mașinile de filaj ale Viscozei Lupeni, de un timp 

I; se lucrează la executarea unei comenzi speciale: producerea de 
, monofil — materia primă folosită pentru confecționarea unor ar- 
/ ticole de vară, ca: poșete, sandale, pălării.

r La producerea firului de monofil lucrează filatori pricepuți in 
( ale meseriei și cu bogată experiență, ca tovarășii Huzum loan, Sa- 
\ capiu Ioan, Ferencz Mihai și Pera loan. Ei se străduiesc să pro- 

ducă monofil de bună calitate, ca din ele să se poată executa ar- 
( ticole frumoase pentru anotim pul călduros.

- Excursie profesională
Studenții din anul 

V de la Institutul de 
mine Petroșani au 
fost zilele trecute la 
mina Petrila într-o 
excursie profesională. 
Această excursie, or
ganizată de catedra 
de mecanică minieră, 
a contribuit la o 
mai bună cunoaștere, 
de către studenti, a 
unor procese tehno
logice și utilaje mi
niere.

Cu acest prilej cei 
peste 42 de studenți. 
în frunte cu lectorii 
ing. Hirian Maria, 
ing. Teodorescu Con
stantin au vizitat 
circuitul de la puțul 
central al minei, mo
derna instalație de 
extracție cu roată 
„Kohppe" și stația 
de întoarcere a funi- 
cularului.

Instructivi a fost

Zilele trecute, la panoul eviden- 
țiațitor în producție de la mina 
Lupeni, au fost expuse 50 de fa
nioane decernate în adunările gru
pelor sindicale, brigăzilor de mi
nări, muncitorilor, maiștrilor și in
ginerilor, care s-au evidențiat lună 
de lună în realizarea sarcinilor de 
plan. Printre brigăzile care de patru 
luni consecutiv se mențin eviden
țiate în întrecere se numără cele 
conduse de minerii Kooș Ladislau.

Penina ridicarea calificării mineriter
De curînd, comitetul sindicatului 

și conducerea exploatării au în
tocmit un plan de măsuri privind 
ridicarea calificării muncitorilor si 
tehnicienilor din cadrul minei.

La acest curs, care va dura 3 
luni, vor participa 800 de munci
tori mineri, electricieni, mecanici 
și tehnicieni. In fața cursanților 
vor fi expuse 45 de lecții pe di
ferite teme strîns legate de pro
blemele procesului de producție, 
de creșterea productivității mun

Cametj PENTRU CEI MICI
1 Iunie — ne invită la o plim

bare prin București, in raioanele 
magazinului „Romarta copiilor" 
mulțime de micuți de toate vîrs- 
tele însoțiți de părinți. Pentru ei 
s-a organizat aici o expoziție de 
jucării mecanizate, lată trenurile 
electrice ce urcă la iuțeală spre 
munte, vapoarele de pasageri, a- 
tunecînd pe marea albastră. La 
etaj, grupuri de ietițe înregistrea
ză cu gust precoce ultimele mo
dele de confecții de rochii cu... 
iundulițe, prezentate pentru ele de 
U.S. — „Arta modei".

Și în alte mari magazine bucu- 
reștene (din Calea Ferentari, Ca
lea Grivițej etc.) au tost amenaja
te expoziții: „Să zîmbească toți 
copiii" (cuprinde reușite jucării 
distractive), „Primii pași" (este 
vorba de noi articole de îmbrăcă
minte pentru noi născuți), „Pentru 
vacanță" (prezintă ultimele mo
dele de tricotaje și confecții po
trivite sezonului călduros). In roi
turile tuturor magazinelor desfată 
privirile cumpărătorilor o gamă va
riată de rochițe, bluze de vară din 
țesături de bumbac, mătase și lire 
sintetice, jachete cu desene, ragla
ne trej sferturi, costumașe, salope
te din balon cu o croială moder
nă, elegantă și practică potrivită 
modei acestui an, noi modele de 
jucării recent introduse în îabri- 
cație de serie (jocuri demontabile, 
eleianți cu clopoței, teatre de pă

și vizita efectuată la 
stația de salvare a 
minei, unde ing. Fe- 
jeș Gheorghe a vor
bit studenților des
pre aparatele cu ca
re este dotată stația, 
principiile lor de 
funcționare și modul 
de organizare a echi
pelor de intervenție 
în subteran.

D. AI.BESCU 
corespondent

Masți
26 mai 

1964

Băcanu Sava, Marton Dionisie din 
sectorul I B, Praja Traian 
din sectorul II, Ldrke Mihai și Mol
nar Iosif din sectorul IV B, Fe- 
renczi Balai, Mihuț Pavel, Ungu- 
reanu Nicolae din sectorul VII. |\ 
Printre cadrele evidențiate amin
tim pe maiștrii mineri Bulzan Ni
colae, Ersek Iosif, Birtalăn Bene- 
dek, Suba Mircea, Klat Mihai, Kiss 
Martin și inginerii Ișvănut loan, 
Costescu Iulian.

cii, reducerea prețului de cost, or
ganizarea locurilor de muncă etc. 
Lecțiile vor fi urmate de explica
ții practice pe baza unor schițe 
și planuri întocmite în acest scop. 
Pentru expunerea lecțiilor au fost 
selecționați 21 lectori din rîndtil 
celor mai buni ingineri. De daia 
aceasta cursurile de ridicare a 
calificării au fost organizate pe 
meserii, specialități și genuri de 
lucrări.

puși miniaturale, pionieri, construe, 
tori și altele).

Anul acesta, multe magazine bu- 
cureștene au trimis părinților „scri- 
sori-oiertă" prin care îi invită să 
comande din vreme articole . de 
îmbrăcăminte și jucării pentru co
piii lor. In acest scop s-a efectuat,

ADINA CONST ANTINESCIJ 
redactor la Agerpres

(Continuare în pag. 3-a) (Continuare în pag. 3-a)

La construcția blocului turn, cu 8 eta/e, de la Vulcan se va folosi metoda rapidă de lucru cu 
coiraj glisant, care va asigura un ritm de execuție de un etaj pe zi. Pregătirile premergătoare turnării 
betonului, respectiv începerii glisării, sînt ca și terminate.

Fotoreporterul nostru a sur prins cîteva aspecte de muncă caracteristice acestui șantier, unde
constructorii vor lua startul în aplicarea, pentru prima dată în Valea Jiului, a acestei metode productive
de construcție. Fotograiiile de sus: vedere de ansamblu a complexului de coiraje și instalații de glisare.
Fotograîia din stingă (jos) îl înfățișează pe mecanicul Ardeleanu Aurei lucrlnd la montarea unei verine
cățărătoare din instalația de glisare, in iotograiia din dreapta: dulgherii din echipa lui Șerbănică Nicolae 
dau zor cu ghidajele.

Duminică seara, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romi
ne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a o- 
ferit o recepție cu prilejul vizitei 
în R. P. Romînă a mareșalului 
Abdullah al-Sallal, președintele Re
publicii Arabe Yemen.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Alexandru Bîrlădeanu și 
Gogu Rădulescu, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, general de armată Leontin 
Sălăjan, ministrul forțelor armate, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, membri ai Consiliu

DIM EXPERIENȚA ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

Din fiecare abataj — 
numai producție de calitate !

Organizația de partid de la gura 
de mină Cimpa I conduce cu com
petență activitatea economică din 
sector, sprijină efectiv conducerea 
tehnico-administrativă în rezolva
rea problemelor legate de bunul 
mers al producției și desfășoară o 
muncă politfcă susținută în rîndu- 
rile minerilor pentru mobilizarea 
acestora la îmbunătățirea continuă 
a calității cărbunelui.

Intr-o vreme exista în sector o 
situație cind minerii din unele 
brigăzi trimiteau la Ziuă vagonete 
cu cărbune în care exista de două, 
trei ori mai mult șist decît se pre
vedea. în normative. Organizația 
de partid și-a propus să orienteze 
atenția minerilor spre găsirea u- 
nor soluții în vederea extragerii 
din fiecare abataj a unei produc
ții cu un conținut cit mai redus de 
cenușă.

Intr-o adunare generală tov. ing. 
Miclăușoiu Ioap, șeful sectorului,, a 
prezentat un referat in care s-a ;a- 
rătăt concret felul cum muncește 
fiecare brigadă în vederea alegerii 
șistului, însemnătatea pe care o 
are pentru economia națională ca
litatea superioară a producției. Pe 
bază concluziilor desprinse din a- 
dunare s-a întocmit un plan de mă

lui de Stat și ai guvernului, repre
zentanți ai conducerii unor minis
tere și instituții centrale, generali 
și ofițeri superiori, oameni de ști
ință, artă și cultură.

Erau prezente persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe președin
tele R. A. Yemen.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R. A. Yemen și R. P. Ro
mine.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

suri. Printre altele, în planul de 
măsuri s-a prevăzut ca maiștrii 
mineri să stea mai mult in abataje 
la fronturile de lucru unde să su
pravegheze modul in care se alege 
șistul, să lămurească temeinic mun
citorii asupra necesității extragerii 
unei producții de calitate. Artifi
cierii au fost îndrumați să puște 
separat sterilul din intercalații ori 
de cite ori este necesar, iar acele 
găuri de mină care nu sînt bine pla
sate și prin pușcare ar rupe multă 
piatră să nu fie idcărcate.

Biroul organizației de bază, co
muniștii din sector au desfășurat o 
susținută muncă politică de masă 
in rindurile muncitorilor, le-au 
vorbit despre importanța pe care 
o are în întrecerea socialistă apli
carea inițiativei „nici un vagonet 
de cărbune rebutat pentru șist". 
In prezent această inițiativă este 
îmbrățișată de toate brigăzile "din 
abatajele sectorului. . Rezultatele 
n-au intirziat să se arate. Colecti
vul sec torului I stă acum’ cel mai 
bine cu calitatea pe exploatare. In 
sector sînt brigăzi ca cele conduse

Z. ȘUȘTAC



RATATEOCAZIILOR

Valea Jiului. Lo
revine organizato- 
gîndit să transfor- 
așteptare ale spec-

(Su tot timpul capricios, 
ploaie, cînd soare, mii de iubi
tori ai sportului cu balonul rotund 
din Valea Jiului și-au dat întîlnire 
pe stadionul din Petroșani, pentru 
■ vedea meciul de fotbal dintre 
Jiul Petrila și Gaz Metan Mediaș.

din unul din meciurile 
anterioare

Cei prezenți n-au avut ce regreta. 
Au văzut un meci dinamic, spec
taculos, cu execuții tehnice reușite. 
La calitatea jocului au contribuit 
ambele echipe și în special gazdele 
care au avut de, altfel lungi pe
rioade de dominare copioasă și 
multe ocazii de gol. Că totuși, de-a 
lungul a 90 de minute de joc, gaz
dele n-au reușit să înscrie decît 
un singur gol, acest lucru se dato- 
rește impreciziei în șut a atacan- 
ților, pripelii și bîlbîielilor în ca
reu, cit și intervențiilor sigure ale 
apărării oaspeților, în care a ex
celat portarul Cernea (cel mai bun 
jucător de pe teren). Imprecizia în 
șuturi a atacanților jiuiiști este o- 
glindită și de faptul că cele mai 
periculoase și precise lovituri pe 
poartă au fost realizate de halfii 
Csutak și Crăciun. De ce oare nu 
se folosește, printre schemele tac
tice ale echipei, și procedeul de o 
se pasa în urmă la Crăciun, ca 
cesta să supună unui tir precis 
Ia distanță poarta adversarilor ? 
'meciul de duminică, Crăciun
tras doar un singur șut de la dis
tanță fără ca portarul advers să 
schițeze nici măcar un singur gest. 
Mingea a trecut însă puțin pe lin
gă bară.

Si acum pe scurt despre filmul 
meciului. După o scurtă perioadă 
de studiu reciproc, gazdele ies ho- 
tărîte la atac. In minutul 2 echipa 
Jiul beneficiază de o lovitură li 
beră, dar Martlnovlci trage pe lin.

Pe lingă terenul de fotbal și cel 
de handbal In 7, stadionul din Pe
troșani are o pistă de atletism, 
destul de bine amenajată, precum 
și gropi pentru sărituri. Cu ani In 
urmă, spre satisfacția spectatori
lor, în pauzele dintre reprize și 
întîlniri, se organizau frumoase în
treceri atletice. Chiar dacă rezul
tatele nu erau de mare performan 
ță, învingătorii erau aplaudați. Care 
au fost cauzele că Întrecerile atle
tice au fost abandonate nu se știe. 
Cert este însă că 
asemenea întreceri 
nată. Să nu se fi 
întreg Petroșaniul
se întreacă pe terenurile de sport t 
Atleți sînt și încă destui de mulți, 
dar n-a existat preocupare în an
trenarea lor la întreceri. Duminică 
însă s-a dat tonul la un Început 
bun. In timpul ce a mai rămas de 
la ternrinarea meciului de deschi-

dere și cel de categoria B, un grup 
de fete s-a întrecut pe 100 metri 
plat. Apoi. în pauza dintre cele 
două reprize cîțiva juniori s-au 
întrecut la ștafetă. Cine au ieșit 
învingători din aceste întreceri? 
Fără îndoială că pe primul loc s-a 
clasat atletismul, care are mulți 
simpatizant, 
cui secund le 
rilor care s-au 
me minutele de
tatorilor in bucuria și emoția pe 
care tl-o dă o întrecere sportivă. 
Să sperăm că acest început bun 
va fi 
avea 
rugbi

Ar
lelalte localități ale Văii Jiului, 
unde sînt condiții de practicare a 
atletismului să se organizeze cit 
mal multe întreceri.

rănrase 
acțiune 

loc abia 
anemic

face 
fru- 
din 

care

organizarea de 
a fost abando- 
găsit oare în 

atleți care să continuat ori de cite ori vor 
loc întreceri tie fotbal și 
pe stadionul din Petroșani, 
fi foarte bine ca și in ce-

a- 
de
In
a

de 2—3 
Cu toate 
au ocazia 
o lovitu-

Etapa orășenească a campionat-ulni 
republican de atletism juniori

gă bară. Trei minute mai tîrziu, 
gazdele beneficiază de două lovi
turi de colț consecutive, 
însă fără rezultat. Prima 
de poartă a oaspeților are 
în minutul 7, dar șutul
trece pe lingă bară. Gazdele au 
ocazii peste ocazii de a deschide 
scorul, dat ele sînt ratate de Ște- 
fănescu, Martinovici și ceilalți a- 
tacanți. O ocazie mare a fost ra
tată în minutul 16. Martinovici 
un schimb de pase de toată 
musețea cu Casandra. Acesta 
urmă pasează la Peronescu,
deși singur, se pripește și trage 
peste bară. Pînă la sfîrșitul re
prizei gazdele mai au 5—6 ocazii 
de gol, cu toate acestea scorul a 
rămas alb.

In această parte a întîlnirii, oas
peții s-au apropiat doar 
ori de poarta gazdelor, 
acestea, in minutul 32 ei 
de a deschide scorul. La
ră de colț, Zamfir respinge balo
nul. Un atacant advers trage, dar 
Zamfir prinde din nou.

Repriza a doua e nrnlt mai echi
librată. Chiar din primul minut, de 
la reluare, medieșenii beneficiază 
de o lovitură de colt, rămasă fără 
rezultat. Apoi, în minutul 47, Csu
tak trimite balonul cu capul. în 
brațele portarului. In minutul 56. 
Peronescu a fost schimbat cu Cră
ciun. După părerea noastră, mai 
indicată era schimbarea lui Ște- 
fănescu.

Meciul se apropia de sfîrșit și 
toate ocaziile au fost ratate,
minutul 85, tribunele au amuțit. A- 
flat în 
o pasă 
El se 
poarta
întîmpinare. Ajuns în careu, Zan
ca trage pe lingă portar dar și pe 
lingă bară. Suporterii răsuflă ușu
rați. Apoi, în minutul imediat ur
mător izbucnesc în ropote de a- 
plauze. Un șut bombă este res
pins de Cernea, dar în învălmă
șeala produsă, Casandra introduce 
mingea în plasă. A fost o 
mult muncită și meritată.

Au jucat formațiile: Jiul 
Zamfir, Nicoară. Peteanu,
FRANK, CSUTAK, Libardi, MAR- 
TINOVICI, Steffinescu, PERONES
CU (Crăciun), CASANDRA, Gaz 
Metan Mediaș . CERNEA, SZABO, 
FILIP, Păcuraru, Țică. ANTON, 
MARIN, Săndulescu, Pascal, Zan
ca, Firu.

In

CAMPIONATUL REGIONAL
Studenfii au jucat frumos 

și au învins
In deschiderea meciului de fot

bal dintre Jiul Petrila și Gaz Me
tan Mediaș s-au intilnit în cadrul 
campionatului regional Știința Pe
troșani și Constructorul Hunedoa
ra. Intîlnirea s-a desfășurat mai 
mult sub semnul unei aprige dis
pute între atacul studenților și a- 
părarea oaspeților. Cu toată domi
narea copioasă a gazdelor, prima 
repriză se termină cu scor alb.

începutul reprizei a doua apar
ține din nou gazdelor. In minutul 
49, un apărător de la Știința por
nește cu mingea din propriul ca
reu de 16 metri, se apropie de 
poarta adversă unde pasează unui 
atacant. Acesta din urmă, nu aș
teaptă invitații și trage ,,la păian
jen", făcînd inutilă intervenția 
portarului. Ocazii sînt și de o parte și 
de alta dar cei care fructifică sînt 
studenții care mai înscriu încă un 
gol, astfel că întîlnirea se termi
nă cu scorul de 2—0 în favoa
rea lor,

Breda centrează de pe stînga 
Stoker reia în gol. In minutul 
gazdele înscriu ultimul gol 
Ciurdărescu.
gazdele slăbesc ritmul 
oaspeților să preia 
altfel, în minutul 25 ei reduc din 
handicap prin Nagy. Scăpat 
sub supravegherea apărătorilor, 
cesta trage 
intîmplnare.

și
20 

prin 
Conducted cu 3—0,

și permit 
Inițiativa. De

peste Crtsnic ieșit

de 
a- 
în

★

Angajată în lupta pentru titlu, 
echipa Minerul Aninoasa a întîl
nit pe teren propriu pe 
Sebeș. In primele 20 de 
gazdele au jucat 
altfel, in această 
ei au înscris și 
mai frumos decît
decît 7 minute de joc și Golgoțiu 
Adrian, pornit pe atac deschide 
•corul. Patru minute mai ttrziu,

Textila 
minute 

ca la carte. De 
parte a întîlnirii 
trei goluri, unul 
altul. Nu trec

★

lntîlnlrea 
și Retezatul 
la Aninoasa, s-a soldat cu o mare 
surpriză. In lupta pentru evitarea 
retrogradării, hațeganii au luptat 
ptnă la epuizare pentru victorie. 
Plnă la urmă au învins cu scorul 
de 3—2.

Un rezultat surprinzător a reușit 
și Dacia Orăștie la Petrila. Scor 
final î 3—3.

dintre Minerul Vulcan 
Hațeg, desfășurată tot

★

Alte rezultate . Aurul Brad — 
Minerul Teliuc 6—0; Minerul Ghe- 
Iar — Parîngul Lonea 3—0,- CF.R. 
Simeria — Refractara Alba Iulia 
2—2.

★

Etapa viitoare: Minerul Teliuc
— Minerul Aninoasa, Textila Sebeș
— Minerul Vulcan, Retezatul Ha
țeg — Jiul II Petrila; Dacia Orăș
tie — C.F.R.
Alba Iulia — 
ringul Lonea 
Constructorul 
Brad.

Simeria, Refractara 
Minerul Ghelar, Pa- 
— Știința Petroșani: 
Hunedoara — Aurul

Clasa m e n t u 1
1. C.F.R. Simeric 23 13 6 4 38:20 32
2. Aurul Brad 23 12 e 5 58:25 30
3. Minerul Aninoasa 23 13 4 6 47:27 30
4. Constructorul Hunedoara 22 10 6 6 32:23 26
5. Parîngul Lonea 22 11 3 8 35:24 25
0. Refractara Alba Iulia 23 9 6 8 33:55 24
7. Minerul Vulcan 22 10 2 10 53:35 22
8. Textila Sebeș 23 10 2 11 42:39 22
9. Știința Petroșani 23 a 6 9 30:39 22

10. Jiul II Petrila 22 9 3 10 36:30 21
li. Minerul Ghelar 23 8 3 12 26:44 19
12. Dacia Orăștie 23 5 7 11 48:51 17
13. Retezatul Hațeg 23 6 4 13 24:47 16
14. Minerul Teliuc 23 4 4 15 21:60 12

poziție bună Zanca primește 
impecabilă de la... Peteanu. 
îndreaptă vertiginos spre 
jiuliștilor. Zamfir îi iese în

victorie

Petrila:
Penzeș,

Peste 140 de juniori și junioare 
din Valea Jiului s-au întîlnit în e- 
tapa orășenească a campionatului 
republican de atletism rezervai 
juniorilor.

Merită evidențiat! o serie de 
profesori de educație fizică care 
s-au prezentat cu loturi numeroa
se și bine pregătite. Astfel, lotu
rile Școlii medii din Petroșani 
(prof. Virginia Pintea), Școala me
die Lupeni (prof. Mihail Nichites- 
cu), Școala profesională Lupeni 
(prof. Mihai Golubov) și Școala 
medie Lonea (prof. Iuliana Kovacs) 
au fost la înălțimea așteptărilor.

Inadmisibil de slab s-a prezen
tat Școala profesională din Petro
șani (prof. Guido Nairorh) care în 
ziua premergătoare concursului a 
trimis lista de înscriere a concu- 
renților cu 12 sportivi, la întreceri 
s-a prezentat doar un singur con
curent.

Dăm mai jos rezultatele primi
lor clasați : 60 M PLAT; Florea
Costîna 8" 6/10 — Elevul Petroșani; 
80 M JUNIORI: Dan Vladimir 
8" 7/10 — Elevul Petroșani; 100 
M FETE Florea Cristina 14” 5/10,- 
100 M BĂIEȚI: Dane Ignat 12” — 
Elevul Petroșani; 200 M PLAT 
FETE: Nemeș Constanța — Straja 
Lupeni, 200 M BĂIEȚI: Dane Ig
nat — Elevul Petroșani; 300 M JU
NIORI II : Paraschiv Marin 41” 3/10 
400 M FETE: 
Straja Lupeni 
IEȚI: Sandru 
peni 55” 2/10

Mariaș Iuliana — 
l'08"6; 400 M BĂ- 

Victor — Straja Lu- 
— record orășenesc.

500 M FETE: Mariaș Iuliana 
1’30 5/10, — Straja Lupeni, 800 M 
BĂIEȚI: Balaș! Carol 2’15" 0/10
— Școala profesională Lupeni; 
800 M FETE; pop Maria 2'49" 6/10
— Elevul Lonea, 1500 M JUNIORI 
I: Ularu Vasile 4’30” 4/10 — Școa
la profesională Lupeni; 3000 M 
PLAT: Safta Тота 1Г17” 7/10 — 
Școala 
GIME: 
Rodica 
JUNIOARE
4,30 m — Straja Lupeni, LUNGI
ME JUNIORI II, Dan Vladimir 

Elevul Petroșani; JU- 
Oprișiu Cornel 5,54 m 
Petroșani; ÎNĂLȚIME 
II: Vlad Ioana 1,30 m

— Straja Lupeni; ÎNĂLȚIME JU
NIORI 1: Maj Valeriu 1,50 m, 
TRIPLUSALT JUNIORI I: Oprlșiu 
Cornel 12,24 m — Elevul Petro-* 
șani; GREUTATE JUNIOARE I: 
Răduț Magdalena 8,75 m, GREU
TATE JUNIORI II: Sălăgean loan 
11,55 m — record regional; GREU
TATE JUNIORI I: Grumberger 
Gustav 9,98 m, DISC BĂIEȚI: JU
NIORI I : Szilagy Ștefan 34,40 m,- 
DISC JUNIORI II; Mihalache Tra
ian 37,50 
Petroșani), 
NIORI I: 
ȘTAFETA 
Petroșani 
vul Petroșani 51

profesională Lupeni; LUN- 
FETE JUNIOARE II; Huh 
4,45 m — Straja Lupeni,- 

I: Dragomir Maria

5,43 m — 
N1ORI 1, 
— Elevul 
FETE CAT

m (ambii de la Elevul 
SULIȚĂ BĂIEȚI JU- 

Szilagy Ștefan 37,10 m; 
4X100 FETE: Elevul 
58” 7/10, BĂIEȚI : Ele- 

7/10.

S. BA1OI 
corespondent

D. CRIȘAN

И A N D В A L
Joc frumos la Iscroni

Duminică, echipa de handbal în 
7 a Școlii de 8 ani din Iscroni, a 
susținut un nou joa amical. De 
astă dată ea a avut ca partener

Succes în viitorul campionat!
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Meciul de handbal dintre S.S E. 
Petroșani și Banatul Timișoara se 
terminase de ctteva minute. Spec
tatorii au gustat, alături de ti
nerele handbaliste, din cupa ama
ra a intrtngerii. De ce să nu re
cunoaștem că oaspetele au fost 
mat bune, in schimb elevele au 
o echipă de pers, 
pectivă. Marea 
lor majoritate au 
Încă ani de ju
niorat, și deci 
mari perspective.
Totul depinde Insă de străduința 
in a intra temeinic in tainele a- 
cestui frumos sport și de a aplica 
pe teren cele învățate. Au de la 
cine învăța. Ptoiesorul Bartha pu
ne mult suflet și dragoste In an
trenarea echipei. Să sperăm că în 
viitor fetele nu-i vor înșela spe
ranțele și, bineînțeles, nici pe ale 
spectatorilor.

Pe teren au apărut echipele 
Știința Petroșani și Tehnometal 
Timișoara, in jurul terenului spec, 
tatorl ca ia un meci de fotbal. Jo
cul a început, incd de la primele 
schimburi de mingi s-a văzut că 
studențU sînt puși pe fapte mari.

Stînga lui Barabaș a tăcut ca 
mingea să poposească de в ori în 
poarta echipei adverse. Gruia, 
component al lotului național de 
tineret, a tras niște „bombe1' din 
săritură de a vuit stadionul de 
aplauze. Cozma, Koel, frații Drig 
Horațiu și Gonstantin și ceilalți 

au marcat și ei 
spectaculos, iar 
cei doi portari Bă. 
cănici și în spe
cial Florea au a- 
părat excepțional, 

terminat cu scorul 
favoarea studenți

lor, Spectatorii au plecat mulțu
miți spre casele lor.

— A lost cel mai frumos joc 
din acest campionat —■ susțineau 
spectatorii.

— Da. Și o victorie reconfor
tantă care ne-a deschis drumul 
spre a juca în campionatul viitor 
cu Steaua, 
în a căror 
jucători ce 
oară titlul
în patria noastră.

— Bine băieți și succes In vii
torul campionat 1

Meciul s-a 
de 27—12 în

Dinamo și alte echipe 
componență activează 

au adus pentru a doua 
de campioni mondiali

î N 7
școlii 
Iscroni 
repriză

din
au
s-a 
fa-

de joc pe handbaliștii 
Aninoasa. „Puștii" din 
fost la înălțime. Prima
încheiat cu scorul de 11—6 în 
voarea lor. La reluare echipa a ju
cat și mai bine reușind să înscrie 
încă 19 goluri față de 
ale aninosenilor, astfel 
rea a luat sfîrșit eu
30—8 în favoarea lor.
spectatori au aplaudat îndelung pe 
micii handbaliști. S-au remarcat 
Butaru Aurelian, Moldovan Ioan 
și Gruia loan de la Iscroni și ©ros 

■ și Deliu de la Aninoasa.

cele două 
că întîlni. 
scorul de 
Numeroși

CORNEA TITU 
corespondent

Minerul Vulcan — 
Textila Sebeș 8-4

In cadrul campionatului de hand
bal în 7 feminin, echipa Minerul 
Vulcan a jucat pe teren propriu 
cu Textila Sebeș. Practicînd un joc 
spectaculos, în continuă mișcare 
și cu șuturi precise la poartă, hand
balistele din Vulcan au învins »u 
scorul de 8—4 (5—1). De la gazde 
s-au evidențiat Lucaciu Viorica, 
Sato Elisabeta și Purcaru Maria, 
iar de la oaspete Probodorfer E- 
caterina și Schul Rozina.

I. d ORT EA
corespondent



Din fiecare abataj — 
numai producție de calitate I

(Urmare din pag. I-a)

de comuniștii Farkaș loan, Burdea 
Nicolae, Niculiță loan, care în u- 
nele luni din acest an n-au avut 
rebutat nici un vagonet de cărbu
ne pentru șist. Cînd totuși se sem
nalează că pe alocuri se mai dă 
producție cu mult șist, de fiecare 
dată se iau măsuri operative. De 
exemplu, la cîntărlrile făcute unor 
vagonete cu cărbune trimise la 
suprafață de către minerit din 
schimburile conduse de Florescu 
Petru, Țir Roman, Munteanu Ale
xandru și Enucă Gheorghe s-a gă
sit piuă la 125 kg șist intr-un va
gonet, cu 50—90 kg mai mult decit 
norma internă. Biroul organizației 
de bază, împreună cu conducerea 
sectorului, a luat măsuri ca șistul 
vizibil rezultat din aceste vagone
te să fie pus in grămezi; la sffrși- 
tul schimbului șefii de schimb res
pectivi au fost chemați la fața lo
cului. Aici tov. Tănase Emil, secre
tarul organizației de bază, împre
ună cu tov. Miclăușoiu loan, șeful 
sectorului, prim maistrul minier 
Prinț Samoilă și maistrul Benko 
Iosif au stat de vorbă cu ei, le-au 
arătat cită muncă se irosește în 
plus cu transportul șistului la su
prafață in loc' ca acesta să fie de
pozitat In abataje și folosit pentru 
rambleu. Convorbirea avută a dat 
roade. De atunci schimburile res
pective au încărcat în vagonete 
numai cărbune bun, fără șist vi
zibil.

O activitate stăruitoare în sco
pul îmbunătățirii calității produc
ției desfășoară grupele de partid 
pe schimburi. De exemplu, in gru
pele conduse de organizatorii de 
partid Colaci Vaier și Popa Aurel 
se discută operativ despre calitate, 
se stabilesc măsuri precise privind 
alegerea și depozitarea șistului. 
Din inițiativa biroului organiza
ției de partid s-a preconizat ca in- 
cepînd de luna viitoare întrecerea 
pentru calitate să se desfășoare 
între schimburi, nu numai intre 
brigăzi ca pînă în prezent. In felul 
acesta în domeniul calității se vor 
obține rezultate și mal frumoase. 
De asemenea, despre calitatea pro
ducției s-a discutat și in consfătui
rile grupelor sindicale, unde maiș
trii mineri Olteanu Dumitru, Bo- 
log Nicolae și Benko Iosif au pre
zentat referate de felul în care 
muncitorii din brigăzile de care 
răspund aleg șistul la frontul de 
lucru.

In sector s-a încetățenit obiceiul 
ca periodic secretarul organizației

PENTPU 
CEI MICI

(Urmare din pag. 1-a)

fn prealabil, o repartizare pe ma
gazine a cartierelor. Se pildă, ma
gazinul din Calea Grivițej 142 se 
ocupă de locatarii cartierului Gin- 
Iești, „Romarta copiilor" de loca
tarii cartierului Balta Albă, iar 
cel din Bucureștii Noi de cartierul 
Jiului—Pajura.

In marile magazine alimentare 
ale Capitalei se găsesc alte nou
tăți — variate sortimente de ca
ramele, drajeurj cu vitamina C și 
alte bomboane, precum și un mare 
număr de sortimente din ciocolată, 
fursecuri și biscuiți. In multe co
fetării bucureștene pot fi întîlnite 
„colturi ale micuților consumatori" 
in care aceștia servesc prăjituri, 
înghefată, tortulețe și prăjituri pre
zentate de fantezia cofetarilor în 
'diferite figuri etc.

Rafturile librăriilor sînt și ele 
pline de cărți pentru copii, prin
tre care multe volume apărute în 
ultimul- timp.

Pretutindeni cinstirea Zilei in
ternaționale a copilului îmbracă 
cele mai diverse forme, concret i- 
zînd calda și emoționanta atenție 
de care se bucură cel mici din 
partea celor mari.

de bază împreună cu șeful secto
rului să se deplaseze la locurile de 
muncă spre a controla calitatea 
producției și a vedea cantitatea 
de șist aleasă din cărbune. La un 
control făcut la abatajul 12, s-a 
văzut că pe transportor erau bul
gări mări de șist care curgeau în 
rostogol. A fost oprit crațerul, iar 
minerii din abataj, în frunte cu 
șeful de schimb .Rotaru Ioan au 
fost chemați să vadă bulgării de 
piatră pe care i-au încărcat. Pe 
lingă faptul că cel în cauză au 
fost criticați la fața locului, acest 
caz a fost prelucrat și în consfă
tuirea grupei sindicale.

In jurul calității producției s-a 
organizat o susținută muncă de a- 
gitație vizuală. Atit în sala de apel 
cit și in incinta gurii de mină s-au 
afișat lozinci concrete care chea-- 
mă colectivul de muncă să pună 
in centrul preocupărilor lupta pen
tru o calitate superioară. De ase
menea, la gazeta de perete s-au 
scris de către tov. Marinescu Au
rel, Văduva Dumitru, Miclăușoiu 
loan, articole fn care au fost popu
larizați muncitorii din brigăzile 
conduse de comuniștii Farkaș loan, 
Burdea Nicolae și alții care sînt 
fruntași în lupta pentru calitate. 
Atit in luna trecută cit și fn luna 
mai, aceste brigăzi n-au avut re
butat nici un vagonet de cărbune 
pentru șist.

Experiența organizației de partid 
de la Clmpa I trebuie să fie extin
să și la celelalte sectoare ale ex
ploatării și mal ales în sectoarele 
II și V, care avlnd cam aceeași 
pondere de producție, au avut re
taliate in perioada trecută din a- 
cest an 859 și, respectiv, 863 tone 
de cărbune pentru șist. Experiența 
minerilor de la Cimpa I trebuie să 
fie îmbrățișată și de către organi
zațiile de partid din sectoarele IU 
și IV. De la Începutul anului cele 
două sectoare au avut rebutate la 
un loc 1594 tone de cărbune pen
tru șist. Este adevărat că in luna 
aceasta minerii din sectorul IV au 
făcut Un pas înainte pe calea îm
bunătățirii calității cărbunelui, lu
cru ce trebuie continuat și pe 
viitor.

Sub conducerea comitetului de 
partid și organizațiilor de bază, 
minerii de la cele trei guri de mi
nă de la Lonea au create toate con
dițiile pentru ca producția extrasă 
să fie de bună calitate, cu un con
ținut cit mai redus de cenușă față 
de normativul admis. Acest lucru 
va mări și mai mult prestigiul în
tregului colectiv, care nu odată a 
dovedit că atunci cînd există preo
cupare poate să dea cărbune fără 
șist vizibil.

Pe мгтеіе materialelor publicate

Așa autocritică, așa măsuri
Nu se poate spune că există 

vreun om, care atunci cînd este 
criticat pentru anumite lipsuri să 
se bucure. Unii se îmbujorează la 
față, alții se încruntă, iar cei mai 
impulsivi se fac foc și pară.

Critica este și mai usturătoare 
cînd ea este publică, prin presă 
Cu toate acestea, marea majoritate 
a celor criticați își recunosc lip
surile și iau măsuri operative de 
înlăturare a lor. Nu același lucru 
îl fac însă tovarășii de la I.L.L. — 
sector Petroșani. N-ar recunoaște 
că au greșit nici să-i pici cu cea
ră. Dar să vorbim la concret. In 
nota „Metamorfoză de sezon'', a- 
părută în ziarul „Steagul roșu’’ din 
22 aprilie, se critica faptul că la 
blocul 18. scara I din cartierul 
Carpați, spălătoria și uscătoria au 
fost ocupate în mod abuziv de unii 
locatari. încăperile respective au 
fost folosite în alte scopuri pe 
motivul că echipamentul spălăto
riei e incomplet. Lipsesc cazanul 
de rufe, robinetele, motive pentru 
care «i apa a fost blocată. In ceea 
ce privește transformarea uscăto- 
riei în magazie de lemne s-a gă
sit și aici o scuză. Nici această 
încăpere nu poate servi scopului

© îapfâ ea adevărat pionierească
Pionierul Vlaicu Aurel din clasa 

VH-a a Scolii generale de 8 ani 
din Iscroni se Îndrepta în ziua de 
13 mai spre casă.

Ajuns în stația de autobuze din 
fața gării, observă după plecarea 
autobuzului, un portmoneu. II ri
dică. Desfăcîndu-1 a găsit în el 
peste 1 000 de lei. Alături se aflau 
și cîteva acte. Le răsfoi pînă dădu 
de nume. Nu îi era cunoscut. Ce 
să facă? E clar. Cineva pierduse 
banii. Nu-1 observase nimeni cînd 
găsise portmoneul. Prin minte îi 
trecu un gînd,

— Trebuie să-1 găsesc pe cel ce 
l-a pierdut'. Ar fi necinstit să-l o- 
presc. Sînt pionier. Omul a mun
cit mult pînă a cîștigat banii. Tre
buie să-l găsesc.

Din spate se apropie un coleg. 
11 strigă.

— Barna, am găsit un portmo
neu. Trebuie să aflu neapărat cine 
este pentru a i-1 înapoia. Poate 
omul are familie, are copii ca și 
noi și acum toți îl așteaptă să 
vină acasă.

In fața lor se afla un miner 
care se îndrepta agale spre casă. 
Cei doi colegi se priviră unul pe 
altul.

notâ : Instalație... zgomotoasă
La noua preparație de cărbune 

din Coroești a fost montat un 
compresor de aer. Datorită nepă
sării proiectanților și constructori
lor respectivi, nu s-au luat însă 
măsuri pentru amortizarea zgomo
tului produs. Din această cauză 
compresorul pirite așa de tare In
cit răsună tot orașul, deranjînd

Hunca Emeric, Farkaș Benedek, Cioacă Petre — trei modelori evi- 
dențiați în întrecere de la U.R.U.M.P. Iată-i sfătuindu-se asupra execu- 

, ției unei noi forme de lemn pentru turnătorie.

pentru care a fost' construită, de
oarece motorul electric este ars, 
iar întrerupătorul a fost ridicat de 
I.L.L. în anul 1960 sau 1961. Deci în 
curînd se vor împlini trei sau patru 
ani de cînd motorul e stricat, iar 
întrerupătorul lipsește. Despre cel 
care se face vinovat de toate aces
tea nu se spune nici un cuvînt în 
răspunsul trimis ziarului de con
ducerea I.L.L.-sector Petroșani. Cei 
doi locatari sînt de acord să eli
bereze spațiile ocupate în mod a- 
buziv, cu condiția ca spălătoria 
și uscătoria să fie folosite în sco
pul pentru care au fost construite. 
(?!) Cum însă nimeni nu se inte
resează de repararea defecțiunilor 
cei în cauză le vor putea folosi 
probabil pînă la adînci bătrînete, 
ba să le mai si lase moștenire ne
poților.

Trei zile mai tîrziu, deci în zia
rul „Steagul roșu" din 25 antibe 
a apărut nota : „Reparație cu tîlc" 
In notă era vorba despre tărăgăna
rea și slaba calitate a lucrărilor 
executate la apartamentele Iova 
rășilor Crăciun și Munteanu de pe 
strada Republicii nr. 37.

— Am fost criticați pe nedrept

— Nu cumva dînsul este ? Hai 
să vedem. O luară la fugă, ajun- 
glndu-1 din urmă.

— Nene, ia stol — îi spuse pio
nierul Vlaicu. Nu cumva ai pierdut 
cava?

Mirat omul s-a oprit în loc. Se 
uită la ei, apoi începe să se con
troleze. Deodată se schimbă la 
față.

— Vai, portmoneul! L-am pier
dut. Acum am ridicat salariul. S-au 
dus, ce mă fac?

Pionierul Vlaicu nu-1 lăsă să se 
frămînte prea mult. II întrebă cum 
se numește. Omul îi răspunse. Cei 
doi elevi au răsuflat ușurați. L-au 
găsit. Apoi Vlaicu îi întinse port
moneul.

Omul rămase uimit. Nu putea să 
mai scoată două cuvinte. Abia mai 
tîrziu și-a revenit. Cel doi colegi, 
il priveau bucuroși. Nu-și găseau 
astîmpăr. Cel care pierduse port
moneul i-a îmbrățișat. S-a interesat 
de numele lor.

— Sînteți cu adevărat pionieri. 
Fapta voastră este cu adevărat o 
faptă pionierească. O să trec pe 
Ia școală să spun și educatorilor 
voștri. Vă mulțumesc băieți I

T. a

copiii la școală, bolnavii la spital, 
pe cetățeni cînd se odihnesc !

Conducerea șantierului T.C.M.C. 
Coroești să ia măsuri neîntîrziate 
pentru amortizarea zgomotului pro
dus de compresor. Liniștea cetă
țenilor din Vulcan trebuie respec
tată 1

— au sărit tovarășii de la I.L.L. 
Noi am luat măsuri urgente de re
parare a celor două apartamente, 
dar tovarășa Munteanu a refuzat 
categoric să se mute din dormitor 
în bucătărie pînă nu i se satisfac 
o seamă de revendicări. Grozavă 
logică! Auzi, să . preferi să stai, 
pînă la calendele grecești, cu casa 
răsturnată așa, de dragul ambi
ției ? Că au turnat în bucătărie 
ciment de parcă ar fi „Valurile 
Dunării", și că i-au tras o zugră
veală la mare mintuială tovarășii 
de la I.L.L. n-au pomenit nimic. 
Despre faptul că peste ciment s-au 
văzut nevoiți să pună dușumea 
iarăși n-au spus nimic. Dar cine 
plătește munca inutilă și materia
lele irosite fără nici un rost la 
turnarea betonului ? Nu duce oare 
asta la risipă de materiale și în
cărcarea prețtiliti de cost ? Sau pe 
tovarășii din conducerea I.L.L.-sec 
tor Petroșani nu-i interesează acest 
lucru ? Pe alții îi frămîntă acest 
lucru și iau poziție critică împo
triva acestor lipsuri. Ar fi timpul 
ca cei vizați să privească cu mai 
multă seriozitate semnalările cri
tice din presă și să iu măsuri în 
consecință,
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I. [. В. 1.1. МЩІІІ
Anunță că a început recru

tarea tinerilor pentru a fi șco
larizați în meseriile de recop- 
ționer, contabili și merceologi 
produse industriale pentru co
merț. Pentru recepționeri exa
menul de admitere la Școala 
profesională din Petroșani În
cepe la data de 1 iulie a. c. 
Condiții de înscriere: Virsta 
de 14—17 ani; studii: diploma 
de absolvire a 7 clase elemen
tare.

Pentru contabili și merceo
logi examenul de admitere va 
avea loc la Școala tehnică со- I 
mercială din Craiova în luna 
septembrie a. c. Condiții de 
înscriere: Virsta de 17—-25 
ani; studii medii cu diplomă 
de maturitate.

încheierea contractelor se 
face la sediul I.C.R.T.I. Petro
șani, serviciul personal, str. 
M. Eminescu nr. 17, zilnic în
tre orele 7—9, unde se pot 

j obține șl informațiL
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Cantina minieră E
j; nița din comuna Banița ii 
ii vinde prin licitație pub- ;•
II Hcă :

у 4 P O R С i
ii în greutate de 50—60 kg. i
ІІ Licitația se ține în ziua !: 
ți de 29 та; 1964 la sediul I; 
îi cantinei din Bănița.

27 mai
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,16 Dansuri de estradă, 
8,55 Duete, terțete și cvartete din 
operete, 10,03 Teatru la microfon: 
„Madame Sans-Gâne", Adaptare 
radiofonică după piesa lui Victo- 
rien Sardou, 12,15 Lecția de limba 
franceză. Ciclul II (reluarea emi
siunii din 26 mai), 12,30 Muzică 
populară, 14,10 „Țara mea, mîndria 
mea" ■— emisiune de cîntece, 14,30 
Roza vînturilor, 16,10 Muzică U- 
șoară, 17,00 Muzică de estradă in
terpretată de soliștii noștri, 17,30 
Vă prezentăm romanul „Nicoară 
Potcoavă" de Mihail Sadoveanu. 
Autorul prezentării George Ivașcu,
18.30 Program muzical pentru frun
tași și evidențiați în întrecerea 
socialistă, 20,10 Melodii populare 
cerute de ascultători, 20,40 Lecția 
de limba rusă. Ciclul I, 20,55 Mu
zică ușoară de Gherase Dendrino, 
21,15 La microfon: Satira și Umo
rul (reluare). PROGRAMUL II.
8.30 Sumarul presei centrale, 9,03 
Melodii populare, 9,30 Muzică u- 
șoară, 11,30 Cîntece și jocuri popu
lare, 12,30 De toate pentru toți 
(reluare), 13,40 Valsuri de Johann 
Strauss, 14,00 Soliști ai Operei de 
stat din Cluj, 14,30 Melodii popu
lare, 15,05 Muzică ușoară, 18,39 
Lectură dramatizată din romanul 
„Pădurea nebună" de Zahariă Stan
ca, 19,30 Lecția de limba engleză. 
Ciclul I, 19,45 „Am îndrăgit o me
lodie" — emisiune de muzică u- 
șoară romînească, 20,15 Școala și 
viața, 20,35 Muzică populară din 
Oltenia, 22,10 Muzică de dans.

. . • « și? ■ • • 1 ' 1
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PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cele trei lumi ale lui Gulliveri RE
PUBLICA : Dezrădăcinații: PE- 
TRILA : Concertul mult visat; LI- 
VEZENI: Estrada, estrada; VUL
CAN ; Tudor — seria I—II; PÂRO- 
ȘENI: Tudor — seria I—II; LU- 
PENî: Minna von Barnhelm;
BĂRBÂTENI; Noua prietenă a 
tatii.
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UNESCo Мипаге coasacrafă 
luptei împotriva rasismului
PARIS 25 (Agerpres).
Duminică a avut loc la Paris, la 

sediul U.N.E.S.C.O., o adunare con
sacrată luptei împotriva rasismu
lui. La adunare au participat per
sonalități politice, juriști, profesori 
și diplomați.

După cum transmite agenția 
Reuter, după сё a discutat o serie 
de probleme referitoare la reper
cusiunile pe care le au practicile 
discriminatorii, adunarea a adop
tat o rezoluție în care condajnnă 
orice manifestare a urii de rasă. 
Ea cheamă oficialitățile din dome
niul învățămîntului să revizuiască 
cărțile școlare „pentru a le adapta 
cerințelor unei educații anti- 
rasiste".

Sosirea de noi trupe engleze 
în Guyana Britanică

GEORGETOWN 25 (Agerpres).
La cererea guvernatorului Ri

chard Luyt, în Guyana Britanică 
au sosit noi trupe engleze. împre
ună cu forțele de poliție, ele con
trolează străzile capitalei George
town și regiunea Demerara, unde 
s-au produs în ultimul timp inci
dente provocate de teroriști. După 
apelul primului ministru al Guya- 
nei Britanice, Cheddi Jagan de a 
se pune capăt provocărilor ra
siale, liderul partidului de opozi
ție Congresul național al poporu
lui, Forbes Burnham, a condamnat 
într-o cuvîntare la radio violențele 
și a cerut partizanilor săi să le în
ceteze.

Oficial s-a anunțat că starea ex
cepțională declarată în Guyana Bri
tanică nu va întrerupe înscrierea 
pe listele de alegători, deja înce
pută în vederea viitoarelor ale
geri generale pentru Adunarea con
stituantă, care la rîndul ei va pro- 
elama independența țării.

Noi incidente în Cipru
NICOSIA 25 (Agerpres).
Duminică s-au înregistrat în 

Cipru incidente la Nicosia, Larna
ca, Limasol, precum și în cîteva 
comune. „Incidentele au fost mi
nore — relatează agenția UPI — 
dar în capitală încordarea era e- 
videntă, ciprioții turci și ciprioții 
greci continuînd să ridice fortifi
cații, în ciuda apelurilor O.N.U. 
de a pune capăt acestei activități".

Un purtător de cuvînt al forței

O.N.U. a anunțat că aceasta cu
prinde 2 422 militari englezi, 1 022* 
canadieni, 1 003 finlandezi, 955 
suedezi, 677 danezi și 636 irlan
dezi. La mijlocul lunii iunie ur
mează să sosească alți 300 de mi
litari danezi, ceea ce va îngădui 
reducerea efectivelor engleze. Du
minică s-a ahunțat că o unitate 
de poliție daneză și o unitate de 
poliție australiană au plecat spre 
Cipru.

SITUAȚIA DIN CONGO
LEOPOLDVILLE 25 (Agerpres).
Poliția congoleză a blocat nu

meroase străzi din Leopoldville 
după introducerea restricțiilor de 
circulație. Potrivit relatărilor agen
ției Associated Press, de îndată 
ce se întunecă orașul devine pus
tiu, cluburile de noapte, barurile, 
restaurantele, cinematografele și 
alte localuri publice fiind închise 
de autorități.

Pe de altă parte, știri sosite din 
provincia Kivu relatează că parti
zanii controlează jumătate din va
lea fluviului Ruzizi care formează 
frontiera Congoului cu Burundi. 
Mai multe alte centre sînt ocupate 
de partizani, iar unitățile armatei 
guvernamentale înaintează foarte 
precaut.

Reconstituirea scenei asasinării 
președintelui Kennedy

DALLAS 25 (Agerpres).
La 22 mai comisia prezidențială 

Warren a procedat la o reconsti
tuire minuțioasă a scenei asasină
rii președintelui Kennedy. Lee 
Rankin, purtătorul de cuvînt al 
comisiei Warren, a declarat că a- 
genții FBI-ului, care au participat 
la această reconstituire, au avut 
în primul rînd sarcina de a veri
fica amplasarea precisă a automo
bilelor din cortegiul de mașini și 
poziția pasagerilor lor în momen
tul cînd au fost trase focurile de 
armă.

Agentul care ocupa locul pre
ședintelui Kennedy avea pe spate 
o cruce însemnată cu creta pe lo
cul unde primul glonte îl atinsese 
pe președinte. De asemenea el

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
GEN EV A. Duminică seara, Bruno 

Kreisky, ministrul afacerilor exter
ne al Austriei, a sosit la Geneva 
pentru a participa la întrevederile 
cu ministrul afacerilor externe at 
Italiei, Giuseppe Saragat, în pro
blema regiunii Alto-Adige, situată 
la frontiera dintre cele două țâri.

MEXICO. Federația muncitorilor

baasiste din Irak. Unii dintre acu
zați sînt judecați in contumacie, 
printre care fostul comandant al 
gărzii, colonelul Al Wandawi. In 
boxa acuzaților se află 23 de per
soane învinuite de răscoală împo
triva statului și de bombardarea 
palatului prezidențial.

IERUSALIM. Cabinetul Izraelului

purta la cap un bandaj fals indi- 
cînd locul precis unde al treilea 
glonte l-a ucis pe Kennedy. Un al 
doilea agent, reprezentînd pe gu
vernatorul John Connally, îmbră
case vesta pe care acesta o pur
tase în ziua asasinatului. Gaura fă
cută de glonte în vestă era încon
jurată de un cerc alb.

In sfîrșit, un al treilea agent, 
trăgător de elită, era plasat la fe
reastra celui de-al șaselea etaj al 
imobilului depozitului de cărți, de 
unde, cum se crede, au fost trase 
cele trei focuri de armă. Folosind 
arma eriminală cu vizor telesco
pic, acest agent a repetat gestu
rile asasinului prezumat al preșe
dintelui Kennedy.

Servindu-se de numeroase foto
grafii ale scenei asasinatului, a- 
genții FBI-ului s-au străduit să re
constituie cu cea mai mare exae- 
titate posibilă toate amănuntele a- 
cestui tragic eveniment. Circulația 
mașinilor și pietonilor a fost în
treruptă pentru această reconstitui
re. Mai multe camere fotografiee, 
una minusculă instalată chiar pe 
arma asasină, au filmat scena din 
eele mai diferite unghiuri. Toți 
participanții la reconstituire erau 
în contact unii cu alții prin radio.

Prima aniversare
a Organizației Unifăfii Africane

RABAT 25 (Agerpres).
Primul ministru al Marocului. 

Ahmed Bahnini, a declarat în le
gătură cu aniversarea Organiza
ției Unității Africane : Ziua de 25 
mai este pentru noi o zi de feri
cire, dar și de mîhnire. De feri
cire pentru că ea marchează tre
zirea și maturitatea Africii, de 
mîhnire pentru că unele teritorii 
ale continentului nu au obținut 
încă suveranitatea.

★

PORȚO-NOVO 25 (Agerpres)
Secretarul general al Uniunii 

generale a muncitorilor din Daho
mey a declarat că ziua eliberării

Africii, care se sărbătorește în ur
ma hotărîrii Conferinței de la 
Addis Abeba, constituie un nou 
îndemn la extinderea luptei pentru 
lichidarea definitivă a rămășițelor 
colonialismului pe continentul a- 
frican.

Oamenii muncii din Republica 
Dahomey, a spus în încheiere se
cretarul general al Uniunii gene
rale a muncitorilor din Dahomey, 
condamnă cu hotărîre crimele pe 
care le comit rasiștii sud-africant 
ei condamnă sistemul rușinos al 
apartheidului și cer să fie puși îh 
libertate toți deținuții politici ca
re zae în închisorile din Republi
ca Sud-Africană.

CUVÎNTAREA LUI K. NKRUMAH
ACCRA 25 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la postul de ra

dio Acera cu prilejul primei ani
versări a Conferinței de la Addis 
Abeba, dr. Kwame Nkrumah, pre
ședintele Ghanei, a criticat cu ve
hemență politica Portugaliei în 
Angola, Mozambic și în alte teri
torii africane aflate sub domina
ția ei. „Portugalia, a spus vorbi
torul, își continuă războiul absurd

pentru simplul motiv că nu vrea 
să renunțe la fosta ei glorie co
lonială. Ea refuză să recunoască 
realitățile lumii contemporane, 
cramponîndu-se de iluzia că-șl 
poate continua dominația în aces
te teritorii".

Președintele Ghanei a cerut ță
rilor membre ale N.A.T.O. să în
ceteze ajutorul pentru Portugalia;

Proteste în Republica Dominicană
SANTO DOMINGO 25 (Ager

pres).
La trei ani de la moartea dicta

torului dominican Rafael Trujillo, 
nu au fost încă rezolvate cererile 
prezentate guvernului. Circa 15 000 
de asemenea cereri au fost pre
zentate, majoritatea din partea ță
ranilor și micilor proprietari izgo
niți de pe pămînturile lor de zbirii 
dictatorului. Un purtător de cu
vînt al departamentului proprietă
ților publice a declarat că pînă în 
prezent doar 75 persoane și-au re
căpătat pămînturile.' Printre aceș
tia se află însă și unii sprijinitori 
ai fostului regim. Recent o furtu
nă de proteste dezlănțuită în în
treaga Republică Dominicană a 
fost provocată de hotărîrea gu
vernului de a înapoia 840 de acri

de pămînt lui Manuel Moyu Alon
zo, fost înalt funcționar sub regi
mul dictatorului și unul din oame
nii de încredere ai acestuia.

Donald Reid Cabrai, șeful jun
tei guvernamentale, a declarat în- 
tr-un interviu că domeniile rurale 
ale lui Trujillo vor fi supuse re
formei agrare, iar proprietățile sale 
urbane vor fi vîndute eelor eare 
le pot cumpăra, cu excepția tere
nurilor ce vor fi folosite pentru 
construirea de spitale, școli și în
treprinderi industriale. Pînă bl pre
zent nu s-a făcut însă decît prea 
puțin în această direcție, în afară 
de construirea unei clinici și a 
cîtorva școli.

Familia Trujillo poseda 500 000 
de acri de pămînt, adică 4 la sută 
din suprafața țării.

revoluționari din Mexic și-a ex
primat într-o declarație solidarita
tea cu poporul cuban.

Noi, se subliniază în declarație, 
ne ridicăm glasurile pentru recu
noașterea independenței Cubei, 
pentru încetarea blocadei comer
ciale, pentru autodeterminare și 
neamestec.

ISTANBUL. Pe o șosea din pro
vincia Aydin (Turcia) s-a produs 
un accident de circulație. Un auto
buz care transporta 25 de persoane 
s-a ciocnit cu o motocicletă în 
plină viteză. Rezervorul de benzi
nă . al motocicletei a explodat, in
cendiind ambele vehicule. 15 per
soane au fost ucise și alte opt grav 
rănite.

ADEN. In provincia Radfan din 
Federația Arabiei de sud continuă 
luptele între trupele britanice și 
triburile răsculate. Unitățile de 
parașutiști britanici au întîmpinat. 
potrivit relatărilor agenției Reuter, 
o rezistență îndîrjită în regiunea 
Hajib. Răsculații acționează, de a- 
semenea, în regiunea Wadi Misrah

BAGDAD. La Bagdad a început, 
în fața unui tribunal militar, pro
cesul intentat unui grup de condu
cători ai iostei „gărzi naționale"

a aprobat la 24 mai acordul de a- 
sociere la Piața comună. In cursul 
săptămînii viitoare, ministrul afa
cerilor externe al Izraelului, Golda 
Meir, și ministrul comerțului, A- 
kiva Govrin urmează să semneze 
acest acord la Bruxelles.

RAWALPINDI. Seicu: Mohammed 
Abdullah, fostul prirn-ministru al 
Kașmiruiui, a sosit ia 24 mai la 
Rawalpindi, unde va avea convor
biri cu autoritățile pakistaneze In 
legătură cu rezolvarea problemei 
acestui teritoriu.

Recent, Mohammed Abdullah a 
avut întrevederi cu Jawaharlal 
Nehru, primul ministru al Indiei, în 
aceeași problemă.

CAPETOWN. O demonstrație 
antirasială. pe care agenția UPI o 
consideră de o amploare fără pre
cedent în Republica Sud-Africană, 
a avut loc duminică în orașul Ca
petown. Peste 3000 de reprezen
tanți ai diferitelor grupuri ale 
populației sud-africane au partici
pat la un miting protestînd împo
triva intenției ministrului de in
terne Vorster de a cere prelungi
rea legii cu privire la detențiunea 
pe timp de 90 de zile fără acțiune 
juridică.

P
O tragedie unică 

în istoria fotbalului

Catastrofă aeriană în Mexic
CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager

pres).
Lesseps Morrison, fostul repre

zentant al Statelor Unite la Or- 
ganizația Statelor Americane și 
șase persoane care îl însoțeau au

murit într-un accident de avion 
produs în regiunea orașului Casas 
în apropiere de Ciudad Victoria 
(Mexic). Avionul, un bimotor de 
tipul „Piper-Apache", se întoreea 
de la Matamoros la Santa Clara.
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fotbalului 
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întîlnireagăzduia
de fotbal Peru—
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care se înghe- 
Pe străzile din 
s-a produs o
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LIMA 25 (Agerpres).
Stadionul național din Lima 

fost duminică teatrul 
gedii unice în istoria 
mondial. Peste 350 de 
au murit, iar 
grav rănite.

Stadionul 
internațională
Argentina, contînd pentru pre
liminariile olimpice de la Tokio 
și era condusă de arbitrul Uru
guayan, Angel E. Pazos. Cu șase 
minute înainte de sfîrșitul me
ciului, cînd Argentina condueea 
cu 1—0, reprezentativa. Perului 
egalează, dar arbitrul nu acordă 
golul. In acest moment mai multi 
spectatori au pătruns pe teren 
și s-au repezit la arbitru. Acesta 
a întrerupt meciul și, protejat 
de fotbaliștii argentinieni a 
git în camera arbitrilor de 
stadion. Mii de spectatori 
intrat pe teren. Personalul
ordine și poliția, sosită la fața 
locului, au încercat să-i împrăș
tie și să restabilească ordinea, 
folosind în acest scop bombe la- 

:, eîini polițiști și tră- 
de armă în aer. A-

a dat prilej rău- 
opereze 

spitalelor
mari de

furturi
s-au a- 
cetățeni

fu- 
pe 
au 
de

larmați, spectatorii s-au îndrep
tat spre porțile de ieșire ale 
stadionului, care erau însă în
chise. Aceasta a făcut să spo- 
reaseă panica și a dus la asfi
xierea și călcarea în picioare a 
celor se-au căzut 
miilor de oameni 
suiau spre ieșire, 
jurul stadionului
supraaglomerare, numeroase ma
șini și ambulante au fost răs
turnate și incendiate, iar vitri
nele unor magazine au fost dis
truse. ceea ce 
făcătorilor să

La porțile 
dunat grupuri
care își așteptau rîndul să in
tre pentru a-și eăuta rudele 
printre răniți sau morți. Aceste 
grupuri au protestat împotriva 
folosirii de către poliție a gaze
lor lacrimogene, din care cauză 
s-a produs panica.

In cursul nopții guvernul a 
instituit starea excepțională pe 
termen de 30 de zile. De aseme
nea, s-a proclamat doliu națio
nal pe timp de o săptămină.

Madeleine Dassault 
a fost descoperită
PARIS 25 (Agerpres).
După ce a descoperit-o 

dna Madeleine Dassault, ! 
cunoscutului constructor francez 
de avioane militare, Marcel 
Dassault într-o fermă părăsită 
de lingă localitatea Villers-Sous- 
Saint Leu și a arestat pe unul 
din temnicierii ei, Mathieu Cos
ta, poliția franceză a arestat du
minică alți doi indivizi bănuiți 
că au participat la răpirea aces
teia în noaptea de vineri. Este 
vorba de doi frați, Gabriel și 
Gaston Darmon, proprietarii fer
mei abandonate. Se crede că ul
timul dintre frați a trăit în Al- *
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bandei care a organizat 
răpire nu a putut fi încă

Despre el se știe doar 
numit „misteriosul Do-

geria și de aici se trage conclu
zia că acesta ar avea unele le
gături cu OAS-uI.

Șeful 
această 
arestat, 
că este
minique“ și că a scăpat urmări
rilor poliției după ce a fugit cu, 
două mașini furate consecutiv 
în două localități din regiunea 
Beauvais.

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


