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La baza succeselor - creșterea continuă 
a productivității muncii

Macaraua „Pionier" este așteptată cu nerăbdare pe 
șantiere Mecanicul Popescu Ioan de la I.P.l.P. Li- 
vezeni revizuiește cu atenție motorul macaralei, spre 
a da un randament bun!

Sfîrșit de
La începutul campaniei 

de împăduriri, ocoalele sil
vice din cadrul LF. Petro
șani s-au angajat să rea
lizeze încă în această pri
măvară 80 la sută din vo
lumul de plantări planifi
cate pentru anul 1964.

Prin înfăptuirea unor 
măsuri tehnico-organizato- 
rice corespunzătoare o- 
coalele silvice au realizat 
lucrări de bună calitate.

La împădurirea celor 1 li 
ha. s-a avut în vedere rea 
lizarea corectă a formule
lor de împădurire în cor- 
cordanță cu condițiile cli
materice și topografice. 
Țiriînd cont că reușita îm- 
pădtirilor depinde în mare 
măsură de calitatea : puie- 
ților. ocoalele au replan- 
tat în pepiniere 
puieți.

Paralel cu executarea lu
crărilor de împăduriri o 
atenție deosebită s-a acor

campanie
dat îngrijirii culturilor 
tinere. Astfei, pe o supra
față de 526 ha s-a efectuat 
înlăturarea frunzelor, pie
trelor și crengilor care a- 
copereau vetrele puieților.

Realizări frumoase au 
obținut ocoalele silvice Lti- 
penî și Petroșani și pe linia 
obținerii de țjconomii prin, 
efectuarea de_ munci pa 
triotice. Astfel s-au reali
zat prin muncă voluntară 
3 ha. împăduriri și 70 ha. 
îngrijiri de arborete, în 
campania ,!e împăduriri 
din această primăvară a- 
ducîndu-șe statului econo
mii în valoare de. 9000-

600 000

lei
Prin felul cum au .or

ganizat și au urmărit exe
cuția lucrărilor în campa
nia de împăduriri din a-

[oninis po meserii
In zilele de 5 și 6 iunie, Gru

pul școlar minier din Petroșani 
a găzduit pe participantii la fa
za finală a concursului pe mese
rii organizat de M.M.E.E. La faza 
finală s-au prezentat 74 de con- 
curenti reprezentînd grupurile 
școlare miniere Petroșani, Lu- 
peni, Baia Mare, Anina și șco
lile profesionale din Craiova, o- 
rașul dr. Petru Groza, Filipeș- 
tii de Pădure, Gurabarza, Mier
curea Ciuc, Zlatna, Iacobeni (re
giunea Suceava) și Deva. La 
concurs au participat elevi ai a- 
nilor I, II și III de la clasele de 
mecanici mineri, lăcătuși-meca- 
nici montatori, electricieni de 
mină, strungari în metal și pre
paratori. Au fost acordate 35 
premii și 11 mențiuni. Dintre 
premianți cele mai bune lucrări 
le-au executat elevii Colda Vio
rel și Trifu Viorel de la Gtupul 
școlar minier Petroșani, Boyte 
Emeric din Baia Mare. Soare 
Ioan din Filipeștii de Pădure, 
Lasconi Petre din Deva și Coțo
fana loan din Lupeni. In cadrul 
festivității de încheiere a con
cursului final celor premiați le-au 
fost înmînate diplome și obiec
te constînd din cărți, rigle de 
calcul, serviete, truse pentru de
sen și stilouri. Sîmbătă seara, toți 
participantii la faza finală a con
cursului au vizionat, la Teatrul 
de stat din Petroșani, specta
colul cu piesa .„Noaptea regilor".

ceasta primăvară ; se evi
dențiază în mod deosebit 
brigadierii Seorei loan, Al- 
bu‘ Constantin, Cocolan

Constantin,
Stoica . Petru,

pădurarii Ciu-

PRODUCȚIE SPORITĂ, 
ECONOMII

Aproape 52 000 
peste

In toate exploatările mi
niere din Valea Jiului se 
desfășoară o întrecere în
suflețită pentru îndeplini
rea ritmică a sarcinilor de 
plan, pentru înfăptuirea cu 
succes a angajamentelor 
luate în cinstea celei de-a 
XX-a aniversări a eliberării 
patriei. Ca urmare a efor
tului depus de harnicii 
noștri mineri, a condițiilor 
de muncă mai bune crea
te, extinderii metodelor a- 
vansate de muncă și a ex
perienței înaintate; plusul 
de producție a crescut lu
nă de lună. Astfel, în pe
rioada ce s-a scurs de la 
începutul anului pe C.C.V.J. 
s-au extras peste prevede
rile planului aproape 52 000 
tone de cărbune cocsifica- 
bil și energetic. La aceas
tă însemnată depășire au

tone ue cărbune 
plan
contribuit în mod deosebit 
minerii de la Uricani, A 
ninoasa, Lonea și Petrila. 
Numai din abatajele minei 
Uricani au fost extrase 
peste planul anual la zi 
•8 831 tone de cărbune coc- 
sificabil. De remarcat este 
faptul că la Uricani s-a 
atins un randament pe 
exploatare de peste ■ 1 500 
kg. de cărbune pe post 
Aceasta este și o urmare 
a creșterii vitezelor de a- 
vansare în abataje cameră. 
In medie în aceste aba
taje s-au obținut avansări 
între 120—130 m. ne lu
nă. Minerii de la Aninoasa 
au extras de la începutul 
anului aproape 13 000 tone 
de cărbune peste plan, iar 
cei de la Lonea mai bine 
de 13 200 tone.

Din abatajele unui singur sector
In abatajele sectorului i 

al minei Aninoasa se mun
cește cu spor. Fiecare bri
gadă se străduiește să-și 
îndeplinească cu succes 
sarcinile de plan, are asi
gurate condiții pentru a 
folosi din plin cele 8 ore 
de muncă.' Hărnicia, și pri
ceperea acestui colectiv, ă- 
lături de măsurile tehnico- 
organizatorice luate, au 
contribuit la realizarea și 
depășire» -Tună de Iun® ' a 
sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate în 
întrecere. Astfel că din a- 
batajele acestui sector an

fost extrase în perioada ce 
8 trecut de la începutul 
anului 4 518 tone de căr
bune peste sarcinile de 
plan. Sporul de producție 
se. datorește în primul rî’.id 
creșterii continue a produc
tivității munc'i. Pe sector 
s-a obținut "n tnedi:.- un 
randament superiot celui 
planificat cu peste 50 kg. 
de cărbune pe post. Lă a- 
ceste realizări au contribuit 
în mod deosebit brigăzile 
de mineri conduse de Da
vid Ioan. Cristea Aurel, 
Ilie Nicolae și Oprean 
loan.

274 de inovații înregisfrate
La cabinetele tehnice din unitățile economice apar- 

ținînd C.C.V.J. au fost înregistrate, în cele 5 luni ce 
au trecut din acest an, 274 propuneri de inovații. Din

tre acestea un număr de 154 au fost deja aplicate în 
procesul de producție. Economiile post calculate în ur
ma aplicării numărului respectiv de inovații se ridică 
la 1 milion lei. Una din cele mai va-
loroase inovații , „Mecanizarea o- 
peratiunilor de betonare a galerii
lor" a fost aplicată la mina Uri
cani. Această inovație aduce ex
ploatării economii anuale de pes
te 140 000 lei.

rea Gheorghe 
și Preda loan.

ing. I. BULIGA
I. F.‘ Petroșani’

Deși nu' ar? o vechime prea mare în meserie, lă
cătușul Șzocs Rudolf, din sectorul electromecanic al mi
nei Petrila s-a ridicat în scurt timp la nivelul celor 
mai; pregătiți meseriași de aici. Prin calitatea repa
rațiilor făcute la utilajele miniere, prin comportarea 
exemplară pe care o are în producție, el se bucură 
de stima și aprecierea colectivului.

Iată-1 în clișeu la bancul de lucru.

Pe graficul de întrecere al secto
rului Ill de la mina Vulcan sînt 
înscrise realizări de seamă, cifre 
care reflectă efortul depus de în
tregul colectiv pentru îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor de plan și 
a angajamentelor asumate. De re
marcat este faptul că în urma mă
surilor luate pentru sporirea conti
nuă a productivității muncii și a 
vitezelor de avansare, sectorul și-a 
realizat și depășit în fiecare lună 
planul de producție. Ca urmare du
pă primele 5 luni de muncă din 
acest an, pe sector s-a înregistrat 
un plus de producție de peste 9 500 
tone de cărbune cocsificabil.

La baza acestei depășiri a stat 
creșterea continuă a productivită

ții muncii. In medie, pe sector, 
în perioada ce a trecut din acest 
an. s-a obținut un randament su
perior celui planificat cu peste 170 
kg. de cărbune pe post La crește
rea productivității muncii au con
tribuit mai mulți factori. In primul 
rînd, este vorba de asigurarea de 
condiții optime de muncă fiecărei 
brigăzi, prin aprovizionarea la timp 
cu material de susținere, întreține
rea căilor de acces, de aeraj și 
transport și dotarea fiecărui abataj 
cu utilajele și sculele necesare. Așa 
de pildă, prin reprofilarea unei ga
lerii de cap și reamenajarea căii 
ferate din galeria transversală din 
blocul III orizontul 555 s-a îmbună
tățit simțitor aprovizionarea cu 
materiale și goale a stratului 15. 
In abatajul frontal din stratul 15 
s-a introdus un transportor cu ra
clele. Aceasta pentru că înclinarea 
mică a stratului permitea. In ace
lași timp s-a trecut la extinderea 
inițiativei de a se extrage două 
cimpuri pe aripă și schimb din fie
care abataj cameră. Printre brigă

zile care au îmbrățișat această ini
țiativă și au obținut viteze sporite 
de avansare se numără cele conduse 
de Gantz Ștefan, Drob Gheorghe, 
Leșan Mihai, Pîrvu Șteian și Ka- 
racsony Rudolf. In abatajele unde 
lucrează aceste brigăzi s-au reali
zat randamente medii de peste 6,5 
tone de cărbune pe post. Aplicarea 
metodelor înaintate de lucru, orga
nizarea temeinică a muncii, folosi
rea din plin a celor 8 ore de mun
că au făcut ca în medie pe sector, 
în abataje cameră, să se realizeze 
o avansare de 87 m pe lună față de 
81,9 m cit era planificat.

Creșterea producției și a produc
tivității muncii, folosirea mai inten
să a rezervelor interne, gospodă
rirea judicioasă a materialelor, mă
surile luate pentru reducerea consu
murilor specifice au dus și la scă
derea simțitoare a prețului de cost. 
La acest capitol economiile obți
nute pe primele 4 Juni din acest 
an se ridică la peste 450^00 lei. 
O mare parte din Economii au fost 
realizate prin reducerea consumului 
de lemn cu 3,5 mc pe mia de tone 
de cărbune extras.

in prezent, în cadrul sectorului 
III Vulcan, se caută noi rezerve 
care să ducă la creșterea produc
tivității muncii. Astfel, în urma 
unor experimentări care au 
dat rezultate bune, se va trece 
pe scară largă la folosirea 
panourilor care opresc împrăștierea 
cărbunelui după pușcare și asigură 
încărcarea fără lopătare a 80—90 
la sută din producție, ta aplicarea 
acestui procedeu se utilizează și po- 
direa craterului. In acest fel tim
pul de încărcare a cărbunelui puș- 
cat și efortul fizic scad simțitor.

ST. EKART

Fotoreporterul nostru i-a surprins pe tov. Print Samoilă, prim mais
tru minier, Bolog Nicolae, maistru minier de Ia mina Lonea și Mitran 
Aurel, artificier discutînd despre unele măsuri din planul M.T.O. care 
se cer a fi aplicate luna aceasta î n producție. ,

impresii de la două
Aruncindu-și privirea pe 

afișele plasate în cele mai 
diferite locuri ale orașului, 
iubitorul de artă încearcă 
plăcerea unei surprize pe 
care o aștepta în aceste 
prime. zile de sezon esti
val.

La adresa indicată pe 
aceste afișe — clubul mun
citoresc al sindicatelor din 
Lupeni — surpriza se tran
sforma -în admirație. Aici 
în sala mare de expoziții 
s-a deschis de curînd ex
poziția celor mai tinere 
peneluri din cadrul cercti- 
îui de artă plastică, închi
nată Zilei internaționale a 
copilului.

Cu toate că publicul iu
bitor de artă din Lupeni 
s-a obișnuit cu organiza
rea unor . asemenea expo
ziții devenite tradiționale 
de data aceasta surpriza 
nu a lipsit cu adevărat. 
Inventivitatea micilor artiști 
amatori solicită pe deplin 
admirația vizitatorilor prin 
înfăptuirea ; unei cooperări 
(salutare) cu cercul de fo
to (adulți) abordînd o te

matică comună. In ce mă
sură a reușit acest lucru, 
vin să ateste lucrările ex
puse și afluență mare de 
vizitatori. Organizatorii ex
poziției au reușit — prin- 
tr-o minuțioasă muncă de 
selecționare • — să asigure 
lucrări care oglindesc dra
gostea. micilor creatori de 
frumos, pentru tot ceea ce 
le-a dat părintele lor drag, 
partidul. în cei 20- de ani 
de viață nouă, plină de 
lumină

Acest colectiv fecund de 
căutători ai drumurilor ce 
duc spre posedarea fru
mosului în adevărata ac
cepțiune a cuvîntuliii. sînt 
abia la primul cat în 

imensul edificiu al artek De 
aceea nu trebuie să ne 
mire faptul că tematica 
abordată este foarte vas
tă, dar nu lipsită de sens 
și conținut. In ciuda vîrs- 
tei • lor, prisma sub care 
an încercat să reprezinte 
noul, uneori, confirmă mul
tă maturitate și simț ar
tistic. Faptul că au între
buințat cele mai variate

expoziții
ferme ale acestui gen de ■
artă (linogravură, acuare- \ |
iă, desen în cărbune) pen- ; I 
tru redarea unor crîmpeie : | 
din : istoria poporului cons- ; j 
tructor al unei societăți ! j 
noi, denotă că ei n-au râ- ; ; 
mas . simpli spectatori ai 3 
Istoriei noi, în plină dez- Jț 
voltare. Culorile vii, paste
late, în lucrările lui Okrog- 
lici I.,: elev în clasa a V-a. 
Langu Ileana, elevă în cla
sa.' a Ш-a de exemplu, g
poartă parcă o secvență 
din viața nouă, lipsită de 
griji a copiilor noștri. Li- 
nogravurile lui MalțaneC 
A. 'Pis T., sau Gorecz I. 
elevi în clasele a III—’ 
redau cu multă fidelitate, 
dar nu fără fantezia și fi
nețea caracteristice vîrstei 
lor, cele mai .diferite as
pecte ale vieții cotidiene.

...Pe peretele opus celui 
pe care se află lucră
rile micilor artiști ama
tori de artă plastică

T. karpatian

(Continuare în pag. 3-a)
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La LuPeai: 2-0 în ultimul meci acasă

Cupa „1 Iunie** ia handbal î® 7 (fete)

Tribunele stadionului din Lupeni 
au fost duminică arhipline. Faptul 
că echipa locală juca ultimul meci 
acasă din actualul campionat al ca
tegoriei В Ja fotbal, cît și timpul 
frumos au atras un mare număr de 
spectatori animați de dorința de a 
vedea fotbal de calitate.

Dacă fotbaliștii din Lupeni au 

Fazele de poattă ca aceea din clișeu sînt mullt gus
tate de spectatori. Ge păcat însă că balonul a trecut 
peste poarta echipei adverse...

obținut o victorie comodă, de altfel 
pe deplin meritată, spectatorii n-au 
văzut fotbal de calitate, ci un meci 
Most, de slabă factură tehnică, la

CAMPIONATUL REGION
Jtal N Petrila — Sebeșul 

Sebeș 3-2 (3-0)
Stadionul din Petrila a găzduit 

duminică peste 1 500 de spectatori 
care au ținut să fie prezenți la în
tâlnirea de fotbal dintre echipele 
Jiul II și Sebeșul Sebeș. In prima 
parte a întîlnirii, inițiativa aparține 
în întregime localnicilor, care au 
desfășurat un joc organizat atît în 
apărare cît și în atac.

In această parte a întîlnirii jiu- 
fiștii au înscris trei goluri care de 
care mai frumos. Primul gol este 
înscris în minutul 15 de Foca I 
dintr-o pasă a lui Constantinescu. 
La numai 5 minute tabela de mar- 
«aj arăta 2-0 pentru Jiul. Constan
tinescu întreprinde o acțiune pe 
cont propriu, driblează întreaga a- 
părare adversă și din apropiere în
scrie. Cel de-ai treilea gol este 
înscris Ia o învălmășeală în fata 
porții adverse. Repriza se încheie 
eu scorul de 3-0 pentru localnici.

După pauză echipa Jiul a înce
tinit ritmul jocului, dînd astfel po
sibilitate oaspeților să-i joace ca 
la carte. La numai cîteva mi
nute de la reluare ei benefi
ciază de o lovitură de colț. E- 
xecută Cuteanu direct în plasă, fă* 

CLASAMENTUL
1. Aurul Brad , 25 14 6 5 64:26 34
2. Minerul Aninoasa 25 15 4 6 52:27 34
3. G.F.R. Simeria 25 14 6 5 43:29 34
4. Parîngul Lonea 24 12 3 9 41:29 27
5. Constructorul Hunedoara 24 10 6 8 34:30 26
6. Refractara Alba lulla 25 10 6 9 34:57 26
7. Jiul 11 Petrila S4 11 3 10 41:35 25
8. Minerul Vulcan es 11 2 12 57:46 24
9. Textila Sebeș 25 11 2 12 50:42 24

10. Știința Petroșani 25 9 6 10 32:44 24
11. Minerul Gheiar 25 9 3 13 28:45 21
12. Dacia Orăștie 25 6 7 12 52:54 19
13. Retezatul Hațeg 24 6 4 14 27:51 16

M. Minerul Teliuc 21 4 4 16 ?f;61 12

..realizarea" căruia au contribuit 
ambele echipe: Minerul Lupeni și 
C.S.M. Sibiu.

Iată pe scurt filmul întîlnirii. Lu- 
penenii, cu formația de cîmp stan
dard (în poartă a reapărut Sziklai) 
au început meciul în forță, lăsînd să 
se creadă că în acest penultim joc 
al categoriei B, la Lupeni va... ploua 

cu poluri. Dezilu
zie însă. înainta
rea, din nou ea, a 
jucat la întîmpla- 
re. A greșit ne- 
permis dînd multe 
pase la adversar 
și-a arătat din 
nou ineficacitatea 
în trasul la poar
tă. S-a ..eviden
țiat" în aceste lip
suri Cărare, cel 
mai slab jucător al 
echipei gazdă. Da
că Țurcan, Sima și 
Drăgoi nu ratau a- 
tîtea ocazii favo
rabile de gol, sco
rul putea fi mult 
mai mare. Dar pri
peala, imprecizia 
în șuturi (cînd vor 
ii oare înlătu
rate?!) i-a privat 
pe lupeneni de 
o victorie catego
rică pe care ar fi 
meritat-o.

Mai calmă, mai
promptă în inter-
ventii a fost apă
rarea, iar Sziklai 
s-a comportat foar
te bine, interve

nind salutar în două situații extrem 
de dificile pentru echipa sa. Halfia a 
fost neobosită, alimentînd în perma
nență cu mingi utile atacul, dar îna- 

cîndu-1 mat pe portarul Burian. 
Scor: 3-1. In continuare, inițiativa 
aparține tot oaspeților care înseriu 
al doileg gol prin același Cuteanu. 
Scor final 3-2 pentru Jiul.

Minerul Aninoasa — 
la o nouă victorie

In lupta pentru titlu, echipa mi
nerilor din Aninoasa a obținut du
minică o meritată și prețioasă vic
torie. Intîlnind pe Minerul Vulcan, 
aninosenii au învins cu scorul de 
4-0. Cele două formații au practi
cat un joc spectaculos, eu combina
ții frumoase și multe șuturi la poar
tă. Pînă în minutul 21 scorul а 
fost aib, apoi o acțiune frumoasă 
duce la înscrierea primului gol. 
Ciurdărescu pasează, iar Zlăgneanu 
venit din urmă înscrie imparabil. 
Patru minute mai tîrziu, Stoker șu- 
tează puternic, dar mingea întîlneș- 
te bara transversală. După alte do
uă minute, același Stoker înscrie 
în coltul de jos al porții. Conduși 
cu 2-0, fotbaliștii de la Vulcan ies 
la atac, asaltînd poarta apăraită 
de Danciu. De fapt ei sînt pe punc
tul de a înscrie în minutul 43. dar 
șutul puternic a lui Weis este res
pins de portarul aninosean, peste 
bară. 

intașii nu le-au știut fructifica. O 
notă în plus i se cuvine lui Ba- 
sarab, printre cei mai buni de pe 
teren.

Prima repriză a fost mai dinamică 
jucindu-se mai mult spre poarta 
sibienilor. Atunci s-au marcat și ce
le două goluri. Autorii lor au fost, 
în ordine, Drăgoi și Sima. Local
nicii au mai avut și alte ocazii de 
gol pe care. însă le-au ratat.

Repriza a Il-a se caracterizează 
printr-un joc anost, fără nerv. Lu- 
penenii sînt mulțumiți de rezultat, 
iar sibienii de faptul că au scăpat 
numai cu atît. Înlocuirea în această 
parte a întîlnirii a lui Gărare cu 
Comșa a dat un plus de agresivi
tate atacului. Sibienii au avut și ei 
cîteva contraatacuri destul de peri
culoase, anihilate însă de apărarea 
imediată a lupenenilor sau în ulti
mă instanță de portarul Sziklai. 
Fluierul final îi găsește pe localnici 
în atac, dar rezultatul rămîne 
cel de la pauză : 2-0.

Victoria lupenenilor este meritată 
și ea putea fi categorică. Dar... cau
zele. se cunosc. Fotbaliștii din Lu
peni au meritul de a fi muncit mai 
mult, de a-și fi dozat mai bine efor
turile, de a fi tras mai mult la 
poartă. De la gazde cei mai buni au 
fost Basarab, Drăgoi, Sima și Szi
klai. Sibienii au venit cu o echipă 
modestă, convinși că nu pot fade 
mai mult la' Lupeni. De aceea, nici 
nu s-att străduit. Ei au venit să 
piardă la un scor cît mai restrîns, 
lucru pe care l-au reușit. Cei mai 
buni oameni ai lor au fost Văcaru, 
Bîseă și portarul Pilea.

O
In deschidere : Piticii Școala pro

fesională Lupeni — ’жіогіі II Mi
nerul ; 4—6.

D. GHEONEA

AJL
La' reluare jocul este la fel de 

dinamic. Al treilea gol al aninoseni- 
Ior este marcat chiar în primul mi
nut de la reluare. Al patru
lea gol al echipei din Aninoa
sa este înscris la un contra
atac de către Ciurdărescu. Demnă 
de remarcat este deplina sportivi
tate a întîlnirii. S-au remarcat Roff, 
Savancea și Pali de la Vulcan, 
Zlăgneanu, Butca, Mihaly, și Dan
ciu de lâ Aninoasa.

Spartachiada republicană

Toată atenția etapei interasociații pe localități
Prima etapă din cadrul primei e- 

diții a Spartachiadei republicane a 
luat sfîrșit acum cîteva zile. In cele 
trei luni de întreceri, în fiecare aso
ciație sportivă, prin grija consiliilor 
asociațiilor, cu sprijinul instructori
lor voluntari, a profesorilor de edu
cație fizică și a celorlalte cadre de 
specialitate, au fost organizate cam
pionate și întreceri la ramurile de 
sport prevăzute în regulamentul spar
tachiadei și astfei în majoritatea a- 
sociațiilor sportive sînt cunoscuți 
campionii pe asociații.

De pe acum trebuie luate cele mai 
eficiente măsuri în ce privește popu
larizarea întrecerilor ce urmează pre 
cum și a campionilor pe asociații 
care vor repreze.nta asociația în faza 
următoare

Pentru o cît mai bună desfășura
re a întrecerilor etapei preliminare 
ihterasociății pe localități, biroul clu
bului sportiv orășenesc Petroșani, a 
Stabilit ca aceste întreceri să se 
desfășoare în 4 centre. Astfel în cen
trul Lupeni vor participa campionii 
asociațiilor sportive din localitate și 
cei ai asociației Retezatul Uricani. In 
cenți ui Vulcan se vor întrece campioni: 
asociațiilor Minerul, Viitorul din

Șeoala sportivă de elevi din Pe
troșani a organizat cu școlile ge
nerale din localitate și cu cele din 
Iscroni și Petrila întreceri de hand
bal în 7 cu elementele cu perspec
tivă pentru mișcarea handbalistică 
din Valea Jiului, viitoare cadre ale 
școlii sportive. Jocurile organizate 
pe terenul Jiul au atras un mare 
număr de spectatori și au scos în 
evidență buna organizare. Iată cî
teva rezultate. Petrila — Petroșani 
nr. 4 7-5; Petrila — Petroșani nr. 
1 5-4,- Iscroni — Petrila 9-1; Pe
troșani nr. 1 — Iscroni 4-1; Petro
șani nr.l — Petroșani nr. 5 9-3; Pe
troșani nr. 1 — Petroșani nr. 4 9-4; 
Iscroni — Petroșani nr. 5 8-1; Pe
troșani nr. 4 — Petroșani nr. 2 64;

„MaratorT handbalistic 
la Petroșani

Din inițiativa cercului pedagogic 
al profesorilor de educație fizică 
s-a organizat în ziua de 7 iunie 
1964, Ia Petroșani, pe terenul Jiul 
un adevărat maraton handbalistic 
pentru băieți din 10 școli de 8 ani 
din Valea Jiului. Competiția a scos 
în evidență comportarea bună a 
echipelor din Petrila, din Petroșani 
școlile nr. 4 și nr. 1, Iscroni, și Lo- 
nea, care au ocupat în această or
dine locurile în clasamentul final.

In cele peste 9 ore de joc, în 
cele două serii s-au realizat urmă
toarele rezultate :

SERIA I. Paroșeni — Iscroni 3-4; 
Petroșani-nr. 2 — Vulcan 3-4; Pe
troșani nr. 2 — Iscroni 9-4; Petro
șani nr. 4 — Paroșeni 13-2; Petro
șani nr. 4 — Petroșani nr. 2 8-5; 
Iscroni — Vulcan 6-2; Petroșani nr. 
4 — Vulcan 15-4; Paroșeni — Pe
troșani nr. 2 5-3; Vulcan — Paro
șeni 8-9; Petroșani nr. 4 — Iscroni 
4-3. SERIA II: Lonea — Petroșani 

Etapa regională a campionatului
R.P.R. de atletism

In zilele de 6 și 7 iunie, pe sta
dionul din Deva, s-a desfășurat eta
pa regională a campionatului R.P.R 
de atletism juniori și junioare edi
ția 1964. Orașul regional Petroșani 
a lost reprezentat de cei mai buni 
atleți ai școlilor medii din Petro
șani, Lupeni, Lonea și Școala profe
sională Lupeni.

Iată cîteva din cele mai bune re
zultate obținute de sportivii noștri :

60 m. plat fete categoria II •. 
Florea Cristina — Școala medie Pe
troșani — locul 2; 80 m. plat bă
ieți categoria II Dan Vladimir (Școa
la medie Petroșani) locul 1 ; 100 m 
plat băieți categoria I: Dane Ignat— 
Școala medie Petroșani — locul 2; 
800 m plat fete categoria II : Pop

I Maria (Școala medie Lonea) locul 2; 
j 800 m plat băieți categoria 1:

localitate, Energia Paroșeni și Mi
nerul Aninoasa. La Petrila vor lua 
parte campionii asociațiilor Jiul și 
preparația Petrila, Elevul și Parîngul 
din Lonea precum și cei din asocia
ția sportivă Unirea Bănița, iar la 
Petroșani se vor întrece campionii a- 
sociațiilor existente în orașul Petro 
șani și cei din Livezeni.

Pentru ca aceste întreceri să a- 
tingă un nivel superior din punct de 
vedere tehnic, se cere ca atît or
ganele U.C.F.S. cît și ceilalți fac
tori (antrenori, instruetori voluntari, 
profesori de educație fizică, etc.) să 
sprijine efectiv consiliile asociațiilor 
atît la participarea sportivilor prin 
mobilizarea acestora la întreceri pre 
cum și la desfășurarea probelor.

Pînă la primele întreceri din eta
pa preliminară — etapa infera so- 
ciații pe localități — care s-a sta
bilit pentru datele de 14. 21 și 28 
iunie nu a mai rămas prea mult 
timp și ca atare se recomandă tutu
ror consiliilor asociațiilor care și-au 
desemnat campionii, să se continue 
mai departe cu pregătirea acestora 
în așa fel ca ei să fie cît mai bine 
pregătiți în etapele următoare.

Știut fiind faptul că o serie de 

Iscroni — Petroșani nr. 4 4-2. Cla* 
sament: 1. Petrila; 2. Petroșani nr. 
5; 3. Iscroni; 4. Petroșani nr. 4,- 5. 
Petroșani nr; 2; 6. Petroșani nr. 5.

Pentru desemnarea cîștigătoarei 
trofeului s-a jucat un meci de ba
raj între școlile de 8 ani din Petri
la și nr. 1 Petroșani meci cîștigat 
de ultima CU 5-4, după prelungirL 
Cu ocazia acestei competiții s-au 
remarcat: Molnar A., (Petroșani nr. 
4), Szolga C. — (Petrila), Kristaly 
M. — (Petrila), Pașca D. — (Is
croni), Cătuț A. — (Petrila), Andro- 
nache E. — (Petroșani nr. 5), Mun- 
teanu S. Cătutoiu M. (Petroșani 
nr. 1), Hiszem A. (Petroșani nr. 
2), Popescu E. (Petrila) și Tekeș 
Elena (Iscroni).

nr. 5 8-3; Lupeni — Petroșani nr. 
1 8-8; Lonea — Lupeni 7-0; Petri
la — Petroșani nr. 5 11-1; Petrila -.
— Lupeni 8-4; Petroșani nr. 1 —• 
Lonea 7-5; Petrila — Petroșani nr, 
1 10-6; Petroșani nr. 5 — Luneni 
6-0,- Petroșani nr. 1 — Petroșani nr. 
5 6-5,- Petrila — Lonea 6-5.

CLASAMENTUL : 1. Petrila; 2. Pe
troșani nr. 4; 3. Petroșani nr. 1; 4. Is
croni; 5, Lonea; 6. Paroșeni.

S-au remarcat : Costinaș A., Brîn* 
dușa S„ Marcu I., Cormoș L., Ma
ior I. — Șerban I. — Catană Z.
— Pățean A. — Horea Avram. — 
Diaconeșcu P. Un sprijin pretio 
în organizare l-au dat profesorii 
Văcaru A., Cocor D„ Pușcașu G„ 
Peterfi V. Absența Scolii de 8 ani 
nr. 3 Lupeni (prof. Ciortea Ioan) 
este nejustîficată mai ales că din- 
sul a fost inițiatorul acestor între
ceri.

prof. EUGEN BARTHA
s.s.E. Petroșani

Ularu Vasile (Școala profesională 
Lupeni) locul 2; lungime băieți ca
tegoria 1: Oprișiu Corne] (Școala 
medie Petroșani) locul 3; lungime 
băieți categoria II: Dan Vladimir 
(Școala medie Petroșani) locul 8; 
200 m plat fete categoria I: Ne
meș Margareta (Școala medie Lu
peni) locul 3; 200 m. plat băieți 
categoria II: Dane Ignat (Școala 
medie Petroșani) locul 2; înălțime 
băieți categoria II: Flețan Cornel 
(Școala medie Petroșani) locul 1; 
1500 m. plat băieți categoria It 
Ularu Vaslle (Școala profesională 
Lupeni) locul 1. Și la alte disci
pline s-au obținut rezultate bune.

ANGER ANDREI
Președintele comisiei de atletism

asociații sportive, e drept puține la 
număr, încă nu și-au stabilit cam
pionii asociației care să-i reprezin
te în etapele următoare din cauza 
consiliilor asociațiilor respective cît 
și datorită slabului ajutor primit din 
partea organizațiilor de U.T.M. ; în
trecerile nu s-au organizat pe acele 
ramuri care se pot practica în ca
drul asociației respective. Exemple 
de acest fel putem arătă : asociațiile 
sportive Vîșcoza Lupeni, Preparato
rul Lupeni. Energia Paroșeni. Fores
tierul, Rapid, Progresul și Sănăta
tea toate din Petroșani care dispun 
de condiții, dar datorită slabei preo
cupări în cele trei luni, perioadă 
aferentă etapei l-a, nu s-a organi
zat aproape nimic. Măcar în puți
nele zile care au mai rămas, con
siliile asociațiilor sportive amintite, 
cu sprijinul organizațiilor U.T.M. să 
ia toate măsurile pentru organizarea 
de întreceri la ramurile tir, fotbal, 
volei, tenis de masă, ciclism, atle
tism, popice, etc. toate avînd posibi
lități cît și baze sportive în localități
le respective.

S. BALOI
tehnician C.S.O. Petroșani
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Metode variate în munca
Și pî- 
partid 
minei 
cu 27

Din toamna anului trecut 
nă în prezent, organizația de 
din sectorul de investiții al 
Petrila și-a sporit efectivul 
de noi membri și candidați de par
tid. Creșterea rîndurilor organiza
ției de partid a pus în fața birou
lui ei, a membrilor de partid sar
cina de a-și spori preocuparea pen
tru educarea partinică a membrilor 
și candidaților de partid.

După cum se știe nu toți cei pri
miți în rîndurile membrilor și can
didaților de partid au același ni
vel de eunoștințe politice, cultura
le, profesionale. De aceea, organi
zația de bază se ocupă de noii 
membri și candidați de partid, îi 
atrage la activitatea concretă pen-, 
tru îndeplinirea sarcinilor care 
stau în fața comuniștilor, încă din 
prima zi a primirii lor în organiza
ția de partid. însăși viața a arătat 
că nici o altă foripă de muncă nu 
dă rezultate atît de eficace în e- 
ducarea partinică a noilor membri 
șl candidați de partid ca atragerea 
sistematică a acestora, pe bază de 
sarcini concrete, Ia acțiunile între
prinse pentru înfăptuirea liniei po
litice a partidului.

In organizația de 
tor repartizarea de 
membri și candidați 
face în mod diferențiat, avîndu-se 
în vedere pregătirea și aptitudinile 
fiecărui tovarăș. Iată cum a pro
cedat biroul organizației de partid 
(secretar tov. Cenaru Gheorghe) în 
cazul noului membru de 
Deak Iosif. După ce a fost 
In rîndurile membrilor de 
biroul organizației de bază 
cu el de vorbă în mod amănunțit, 
consultîndu-1 asupra sarcinii 
partid pe 
plinească 
de faptul 
un miner 
ției de bază i-a dat sarcina de a 
se îngrijii de desfășurarea muncii 
într-un schimb din brigada lui So
lomon Dumitrache. Tovarășul Deak 
Iosif a privit cu simț de răspunde
re sarcina încredințată. In fiecare 
șut, înainte de a începe lucrul, to
varășul Deak atrage atenția orta
cilor săi asupra sarcinilor de pro
ducție zilnice, se îngrijește de a- 
provizionarea locului de muncă cu 
materiale. In mod asemănător s-a 
procedat în repartizarea de sarcini 
și în cazul tov. David Nicolae.

Pregătirea noilor membri și can
didați de partid este o îndatorire 
a întregii organizații de bază. A, 
devenit cunoseută practica blrou-

bază din sec- 
sancini noilor 
de partid se

partid 
primit 
partid, 
a stat

de 
care ar putea să o înde- 
mai btne'. Ținînd seama 
că tov. Deak Iosif este 

priceput, biroul organiza

Sala era arhiplină. Oamenilor le 
place să se distreze, le place mu
zica. $i-apoi, cînd. e muzică popu- 
Idră... să te ții... La Petrila venise 
orchestra de muzică populară a 
Filarmonicii de stat „Oltenia" din 
Craiova cu spectacolul „Zi mă pe 
oltenește” I Așa că... E clar.

Ora de începere sosise. Dar nici 
chip nu era ca spectacolul să în
ceapă. Mulți spectatori abia își 
căutau locurile. Unii și le găseau 
alții însă... „Cu regret, tovarășe, 
dar ăsta e locul meu". „Fii serios 
nene, uite biletul". „Nu vă certați 
fraților, că și eu am același nu
măr". „Știți ce ? — sări un al pa
trulea. Propun să stăm pe rînd fie
care. Dacă tovarășii cu biletele și 
cu organizarea spectacolului așa vor. 
Nu-i doar prima dată I".

Cu chiu, cu vai, spectacolul a 
Început. După puțin timp, însă, so
liștii de pe scenă au început să 
fie acompaniații de... discuții și 
scîncete stridente de copii: „Mă
mică, vleau acasă". „Mămică mi-e 
somn". „Mămică,de țe dă nenea ăla 
din mîini ?" Etc., etc. Sigur. Le era 
toarne și somn micuților 
să-i lase acasă, mămicile 
ră la... distracție. Să se 
zeze copiii... pasă-mi-te.
că ar fi fost numai atît... tot mai 
mergea. Dar, parcă a fost un... fă
cut (cum spuneau unii). Cînd în 
sală era liniște $i prezentatorul ur
ma să anunțe numărul următor, 
atunci se trezea din somnolență 
«îte un spectator mai „vesel' ve
nit pe... mai multe cărări la spec
tacol, se ridica în picioare și...

și în loc 
îi aduse- 
culturali- 
Eh? Da

tul organizației de partid din sec
tor de a însărcina pe cei mai pre
gătiți comuniști să se ocupe de 1-2 
candidați, pentru a-i ajuta să creas
că din punct de vedere politic și 
profesional. Astfel, comunistul Tă- 
taru Petru a primit sarcina să aju
te pe candidatul de partid Ungu- 
reanu Filaret spre a se forma din 
toate punctele de vedere. Prima 
grijă a tov, Tătaru a fost să facă 
din candidatul de partid în cauză 
un bun meseriaș. El l-a ajutat în 
muncă, l-a îndrumat să urmeze 
cursurile școlii de mineri, in tim
pul liber, i-a vorbit despre partid 
și politica sa, l-a îndrumat să ci
tească operele literare în care sînt 
zugrăvite viața și lupta poporului 
nostru pentru o viață mai bună, să 
vizioneze filme etc. In felul aces
ta tov. Ungureanu a reușit să fa
că progrese în muncă, să aibă mai 
multă inițiativă, să desfășoare o 
activitate rodnică în rindurile orga
nizației U.T.M. din sector. In mod 
asemănător s-au ocupat și comu
niștii Butuza Petru, Solomon Du- 
mitrache, Butuza Gheorghe de creș
terea și educarea noilor membri 
și candidați 
meric, Deak

In timpul 
partid Man 
și Ciolea loan, au primit sarcina 
să organizeze recenzii asupra u- 
nor cărți de literatură pe care să 
le prezinte în adunările grupelor 
de partid din sector.

de partid : Kovacs E- 
Petru și Boantă Anșu. 
stagiului, candidații de
Nicolae, Muska loan

Pe urmele materialelor publicate
S-au luat măsuri

In articolul „Cum sîntem ser
viți", apărut în ziarul „Steagul ro
șu" din 9 aprilie, se criticau unele 
lipsuri de la secția nr. 17 de frize
rie din Lonea. Răspunzînd criticii 
aduse, conducerea cooperativei 
„Jiul" din Petroșani confirmă au
tenticitatea celor relatate și anunță 
redacția că s-au luat măsuri de 
îndreptare a lipsurilor. Astfel, u- 
nitatea respectivă a fost înzestrată 
gu încă o mașină de tuns electrică. 
In ceea ce privește înlocuirea mo
bilierului, încă în cursul acestui an, 
secția va fi dotată cu mobilier nou.

Măsuri s-au luat și în privința 
lichidării lipsurilor semnalate la u- 
nltatea de coafură nr. 42 din ace
eași localitate. In ceea ее privește 
schimbarea localurilor necorespun
zătoare, cum e și normal, acest lu- 

însemnare: „n
dooooooooooooooooqoooooo ц Jf MA.J‘

completa în gura mare programul. 
„Zii mă... hîc. De ce nu zici... hîc ? 
Zii mă cîntecul ăla., hîc al meu. 
Știi tu care... hîc. Butelcuța... hîc a 
mea mă" Apoi se lăsa cu putere 
în scaun producînd scîrțîieturi, 
zgomote, deranj în sală.

Unii începuseră să plece în plin 
spectacol. Copiii nu mai rezistau 
nici ei somnului. Vroiau la culcare. 
Spectacolul a continuat însă și așa. 
Oamenilor le-a plăcut. Dar lucru
rile acestea nelalocul lor nu le-au 
plăcut nici spectatorilor, nici artiș
tilor.

Un alt aspect negativ întîlnit la 
clubul muncitoresc din Petrila în 
ultimul timp este lipsa de grijă fa
tă de buna lui gospodărire. Scena 
este destul de încăpătoare, dar pe
reții sînt plini de igrasie, lumina 
e slabă, decorurile rupte, plușu
rile murdare și îmbibate cu praf. 
Instalațiile sanitare sînt și ele neîn
grijite. Personalul de serviciu face 
lucru de mîntuială, iar conducerea 
clubului face... destul de rău eă 
tolerează toate acestea.

Alo ! Cine are urechi s-audă I 
Și să răspundă de ce atîta nepăsa
re pentru gospodărirea clubului, 
de ce atîta lipsă de răspundere 
pentru buna organizare' a specta
colelor ? Cu ce plăcere vor mai ve
ni altădată acei tovarăși la Petrila 
cînd li se face o asemenea primire, 
li se dă o asemenea atenție?!

Hai să reflectăm ouțin.:.

D. PLOIEȘTEANU
(După o corespondență trimisă 
tov. P. Drăghici.)

Uneori se întimpiâ ca unii candi
dați de partid să se abată de la 
disciplina de partid. Organizația de 
partid din sector nu trece cu ve
derea asemenea manifestări. De 

exemplu, cînd candidatul de partid 
Saftiuc Remus a făcut o nemotivată 
de la luaru, colectivul gazetei de 
perete i-a afișat o caricatură la 
colțul satiric. Acest lucru l-a pus 
pe gînduri pe tînărul Saftiuc. El 
s-a convins că nu a procedat bine. 
Candidatul de partid Saftiuc Re
mus a scris un articol cu care s-a 
prezentat la tov. Cenaru Gheorghe, 
secretarul organizației de partid, 
căruia i-a spus :

— Tovarășe secretar, am greșit, 
nu am să mai lipsesc de la lucru.
Uitați, am făcut un articol în care 
îmi recunosc vina și doresc ea a- 
cest articol să fie afișat la gazeta 
de perete.

— Biroul organizației de bază, 
comuniștii sectorului nostru, spunea 
tov. Cenaru vor căuta și în viitor 
să se ocupe cu toată răspunderea 
de educarea partinică și multilate
rală a noilor membri și candidați 
de partid. Ne vom strădui să fo
losim metode diferențiate, să-i aju
tăm pe noii membri și candidați de 
partid să capete experiență poli
tică, spre a deveni luptători dîrji, 
capabili să ia parte activă la toate 
acțiunile întreprinse pentru înfăp
tuirea liniei politice a partidului.

Z. ȘUȘTAC

cru nu se poate face de la o zi la 
alta. S-a obținut însă, ca în anul 
1965 să fie construit, din fondul 

centralizat, un complex modern de 
deservire în această localitate. Pe 
punct de rezolvare sînt și celelalte 
sesizări din articol.

Drumul și podurile 
vor fi reparate

Drumul ce duce spre cabana Voe- 
vodul este mult umblat de iubito
rii de excursii. Frumusețile naturii 
îi atrag ca un magnet. Farmecul 
excursiei le este diminuat de sta
rea proastă a drumului și de pode
țele rupte întîlnite în cale. Pusă în 
cunoștință de cauză de această 
stare de lucruri, redacția a trimis 
o sesizare Sfatului popular al o- 
rașului Petrila. Apreciind justețea 
celor relatate, sfatul popular a luat 
măsuri de întreținere a drumului 
șî de reparare a podurilor prin 
prestație.

Sfatul popular țnai comunică 
vestea îmbucurătoare, pentru ex
cursioniști, cum că în trimestrul 
IV al acestui an se va începe a- 
menajarea unui drum forestier pe 
această rută.

In anul școlar 1064-1965, în cadrul Grupului școlar minier Lu
peni va funcționa :

ȘCOALA PROFESIONALA DE UCENICI
cu următoarele meserii (durata de școlarizare 3 ani)’

— electricieni de mină
— mecanici de mină
— preparatori
— forjori

de cărbune

Condiții 
- Sâ fie'

se fac la

— mecanici cazane aburi
— electricieni stații și rețele electrice
— sondori de mină
— strungari metale

de admitere pentru candidați :
absolvenți a 7 clase elementare 
urmă toarele întreprinderi beneficiareÎnscrierile

candidați:recrutează
- C.C.V.J.
- l.R.E.H.
— Trustul
— Trustul 

Deva
minier Deva 
minier Argeș

candidat. Ia 
de naștere 
de studii 
de sănătate

Fiecare
— certificat
— certificat
— certificat
scopîei pulmonare.
— angajament încheiat cu întreprinderea

Examenul de admitere se va ține 
consta din următoarele:
— Examen medical — eliminatoriu — limba romînă — scris și

— matematică — scris șide

oral
oral

Sectorul III de la mina Petrila d eține titlul și diploma de sector 
„Fruntaș în întrecerea socialistă pe anul 1963", iar în acest an se men
ține în rîndul celor evidențiate. Pentru conștiinciozitatea dovedită în 
activitatea de zi cu zi tehnicianul- normator al sectorului. tovarășul 
Moldovan. Ștefan (în fotografie) a fo st distins eu insigna rubinie de frun
taș. Ordine în evidența realizărilor brigăzilor și sectorului vizitarea pe
riodică a locurilor de muncă oin su bteran pentru a fi la curent cu 
schimbările survenite, colaborarea permanentă cu conducerea sectorului 
pentru aplicarea justă a sistemului de norme și întocmirea operativă a 
noilor fișe de normă îl situează ș i în acest an în rîndul tehnicțenJ- 
lor evidențiați. !

impresii de la
(Urmare din pag. l-a|

I

se află expuse lucrările membrilor 
cercului de foto din cadrul clubu
lui. Această asociere de lucrări es
te plină de semnificație, spre deo
sebire de exponatele copiilor în 
care forma de exprimare a temei 
propuse se schimbă de la un ta
blou la altul. Lucrările fotografilor 
amatori poartă amprenta unei ma
turități artistice, cîștigată în urma 
unei îndelungi activități de documen
tare, studiu și multă, foarte multă 
practică. De data aceasta obiecti
vul aparatului fotografic a fost în
dreptat asupra unei teme ;n apa
rență foarte potrivite pentru acest 
gen de îndeletnicire. Cu toate as
tea, tema propusă „Copilul în fo
tografie" a fost sondată sub iln 
unghi care se deosebește oarecum, 
de cel obișnuit, de cel clasic. Au
torii, cunoscînd că despre copii s-au 
făcut poze într-un număr de-a drep- 

■ tul incalculabil, și-au propus să 
pătrundă mai adine vastitatea te
mei. reliefînd tocmai acele aspecte, 
acele însușiri, pe care nu le ra
diază o poză obișnuită la prima 
vedere. încercarea a fost însoțită de 
succes. Alegînd forma portretului, 
mînuitorii camerei de luat vederi 
au realizat o serie de portrete care 
pe lîngă redarea artistică a’ con
figurației fizice a chipului de copil, 
reprezintă — prin adăugirea unor 
elemente noi, bine alese — o reu
șită analiză psihologică a perioade
lor de vîrstă prin care trece copilul 
pînă la adolescență.

încercarea de a descrie cu fide
litate ceea ce simt la vederea aces- 

care

— 1C.T. Paroșeni
— Trustul de prospecțiuni și explo

rări miniere Deva
— Trustul minier Cluj
— Trustul minier Moldova Nouă 

înscriere, va prezenta următoarele acte: 
(copie legalizată).

(In original)
cu re zultatui

s

analizei sîngelui și radio 

respectivă
'titre 1—12 iulie 1964 Și

două expoziții 
tor lucrări, este zadarnică. Pentru 
a fi înțelese ele trebuie văzute 
Am reținut pentru cititor doar cî- 
(eva dintre titluri, cu scopul de a 
le oferi o invitație la vizionare s 
„Efort" de dr. Bartha C„ ..Ascultînd 
povești" și „In clasă" de Vizi. O

Părăsind sala expoziției cu gîn- 
dul la activitatea rodnică desfășu
rată de aceste cercuri — Cercul 
de artă plastică și cercul de foto 
— vizitatei ul își pune pe drept cuvînt 
întrebarea. Pe cînd în cadrul clu
bului din Lupeni o sală destinată 
unei expoziți permanente, unde să-și 
găsească loc cele mai reușite lu
crări ale artiștilor amatori create 
de-a lungul anilor, o sală care a& 
constituie un fel de muzeu, lăcaș al 
creațiilor artistice din acest oraș cu 
vechi tradiții culturale ?

10 iunie
PROGRAMUL I. 745 Orchestra 

de muzică populară a Sfatului 
popular din Roșiorii de Vede, 8,00 
Radiojurnal. Sumarul presei centra
le, 8,16 Muzică de estradă, 9,04 Se- 
lecțiuni din operete, 10,03 Teatru la . 
microfon: ,.Nu puneți dragostea la 
încercare" de Basilio Locatejli, 
11,04 Muzică ușoară, 12,03 Gîntece 
și ghicitori pentru cei mici, 12,30 
Din folclorul muzical al popoarelor, 
14,10 Suite corale romîneștl, 15,00 
Muzică populară 16,10 Muzică ușoa
ră de Vasile Veselovskl, 17,00 Pie
se vocale de estradă, 18,05 Muzică 
ușoară interpretată de Vamoși Ia- 
noș, 18.30 Program muzical pentru 
fruntași și evidențiați în întrecerea 
socialistă. 19,25 „Hota aragoneză" 
de Glinka, 20,10 Melodii populare 
cerute de ascultători, 20,55 Forma
ții de muzică ușoară. 22,47 Arii din 
operete. PROGRAMUL II. 8,40 Mu
zică corală de Augustin Bena, 9,03 
Melodii populare, 10,00 Muzică de 
balet, 10,30 Pagini din operete ro- 
mînești, 11,03, Tinere talente, 11,30 
Cîntece și jocuri populare, 12,00Mu

zică de estradă, 13,30 însemnări ide 
reporter, 14,30 Muzică populară, 
15,05 Valsuri și tangouri, 16,00 Mu
zică simfonică de tineri compozitori 
romîni, 16,30 Melodii populare in
terpretate de Felîcian Fărcașu și 
Marcel Budală, 18,30 Lectură dra
matizată, 19.45 „Am îndrăgit o me
lodie" 
șoară 
jocuri 
dans.

— emisiune de muzică ■- 
romînească, 20,35 Doine yi 
populare, 21,55 Muzică de

PETROȘANI 7 NOIEMBRIE: 
Cei patru călugări; REPUBLICA: 
Haiducul de pe Ceremuș; PETRI
LA : Floarea de fier; LONEA: Voci 
în insulă; LIVEZENI: A fost che
mată și clasa a V-a; PAROȘENI: 
Transportul,- LUPENI.- Căzută din 

I lună; BĂRBĂTENI: Placido!
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NEW YORK 8 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U. U 

Thant, a refuzat să dea curs scri
sorii primite din partea primului 
ministru al Congoului cu capitala 
la Leopoldville, Cyrille Adoula, 
prin care cere să trimită contigen- 
tul nigerian al O.N.U. în provincia 
Kivu pentru a-1 sprijini în resta
bilirea ordinei, informează agenția 
France Presse, citind surse bine 
informate ale O.N.U.

Secretarul general al O.N.U. a-, 
preciază că în cele trei săptămîni 
care au mai rămas pînă la lichida
rea operațiunii Națiunilor Unite 
tr Congo (30 iunie) nu este bine 
să angajeze noi operațiuni în Con
go, nici măcar operațiuni de poli
ție. Este posibil ca guvernele Con- 
gou’ui (Leopoldville) și Nigeriei 
să încheie un acord bilateral, in 
baza căruia contigentu) nigerian 
al O.N.U. să continue staționarea 
sa In Congo și după această dată, 
(fer un asemenea acord nu anga
jează cu r.imic autoritatea și res
ponsabil'la'.ea O.N.U.

In legătură cu situația 
din Laos

VIENTIANE 8 (Agerpres).
Agenția Reuter anunță că un 

purtător de cuvînt al ministerului 
de externe a declarat că guvernul 
britanic a comunicat oficial prințu
lui Suvanna Fuma că a acceptat 
propunerea R. P. Polone privind 
convocarea unei reuniuni în Elve
ția care să ia în discuție problema 
haosului. Potrivit acestei propune
ri, la reuniune sînt invitați să par
ticipe reprezentanții Poloniei, Ca
nadei și Indiei, ca membri ai Co
misiei internaționale de suprave
ghere și control stabilită prin acor
durile de la Geneva, U.R.S.S. și 
Marii Britanii în calitate de co
președinți ai conferinței de la Ge
neva pentru Laos și reprezentanții 
celor trei părți laoțiene.

Campania electorală din S.U.A.
NEW YORK 8 (Agerpres).
Deși se apropie data congresului 

național al partidului republican, 
fixată pentru 13 iulie la San Fran
cisco, problema desemnării candi
datului prezidențial al partidului 
nu poate fi încă considerată ca 
rezolvată.

După succesul său la alegerile 
preliminare din California, senato
rul Barry Goldwater, exponentul 
aripii de dreapta a partidului, a 
declarat că se așteaptă șă obțină 
învestitura partidului republican la 
președinție.

Potrivit unor date neoficiale. 
Barry Goldwater a obținut pînă în 
prezent circa 540 voturi ale de- 
legaților la congres, din cele 655 
necesare învestiturii.

Tn ultimele zile, în rîndurile par
tidului republican s-a intensificat 
însă activitatea grupurilor opuse 
candidaturii Iui Goldwater. O în
cercare de a bara drumul lui, va 
fi făcută la conferința națională 
a guvernatorilor din toate statei» 
federale, ale cărei lucrări au în
ceput luni. Această mișcare a fost 
declanșată de liderii republicani 
din statul Pennsylvania și urmă
rește să lanseze candidatura lui 
William Scranton, guvernatorul a- 
cestui stat, și să obțină desemna
rea lui la congresul de la San Fran

Chemarea C. G. M. din Italia
ROMA 8 (Coresp. Agerpres), — 

G. Pastore, transmite:
La chemarea Confederației Gene

rale a Muncii din Italia, două mi
lioane de argați, dijmași și aren
dași au declarat luni o grevă de 
24 ore. Greviștii urmăresc ca prin 
această acțiune să determine Uniu
nea marilor moșieri să înceapă tra
tative privind încheierea unui con
tract de muncă pe plan național 
cu argații și să continue tratati

P. S. D. din Germania sprijină realegerea 
Iui Lubke

BONN 8 (Agerpres).
Agenția Reuter informează că 

Partidul social-democrat din Ger
mania, aflat în opoziție, a hotărît 
să sprijine realegerea președinte
lui R.F.G. — Henrich Lubke pe 
o nouă perioadă de cinci ani. Ho- 
tărîrea a fost luată în urma unui 
vot secret care a avut loc în Con
siliul partidului, Comisia de con
trol și Comitetul executiv al par
tidului.

INTEROGAREA LUI J. RUBY
DALLAS 8 (Agerpres).
La 7 iunie, Earl Warren, preșe

dintele comisiei prezidențiale. În
sărcinată cu anchetarea asasinatu
lui președintelui Kennedy l-a in
terogat în celula sa timp de peste 
trei ore pe Jack Ruby, asasinul 
lui Lee Oswald Harvey. Este pen
tru prima oară cînd un președinte 
al Curții supreme se deplasează în 
persoană pentru a interoga un 
condamnat.. Depoziția , lui Ruby, 
care a avut loc în prezența avoca
tului său, Joe Toftahill, a șerifului 
din Texas, a procurorului general 
Jim Bowie, nu a fost dată publi

Greva generală din Nigeria
LAGOS 8 (Agerpres).
Greva generală din Nigeria, care 

a intrat în cea de-a opta zi a pa
ralizat întreaga viață economică n 
țării. Intîlnirea dintre conducătorii 
sindicatelor nigeriene și ministrul 

cisco. In cursul unei emisiuni te
levizate, Scranton a declarat că 
este dispus să-și prezinte candida
tura, dar că nu va începe o cam
panie pentru a obține învestitura

Pe de altă parte Nelson Roc
kefeller, guvernatorul statului New 
York, a declarat că își va menține 
candidatura și principiile sale, ca
re ,,ar trebui să fie și cele ale 
partidului".

Comitetul din statul Minnesota 
pentru desemnarea candidaturii lui 
Cabot Lodge, ambasadorul S.U.A. 
la Saigon, i-a cerut acestuia să 
se înapoieze în Statele Unite pen
tru a-și susține candidatura. In 
caz contrar, comitetul a declarat 
că va sprijini desemnarea candida 
turii lui William Scranton.

In ce privește situația din par
tidul democrat, nu este lămurită 
încă chestiunea desemnării candida
tului la postul de vicepreședinte 
In cursul unei conferințe de pre
să tinută la Milwaukee, statul Wî« 
consin, ministrul de justiție Ro
bert Kennedy, a declarat că nu s-a 
hotărît încă dacă să-și pună can
didatura. La sosirea la Milwaukee, 
el a fost întîmpinat de mai multe 
sute de persoane purtînd pancarte 
prin care cereau candidatura sa 
Ia postul de vicepreședinte al 
S.IU.

vele întrerupte cu dijmașii și aren
dașii privind un contract similar.

Țăranii revendică, de asemenea, 
ca noua lege privind dijmele, ca
re este examinată în prezent în 
parlamentul italian, să fie elabo
rată astfel încît să corespundă in
tereselor oamenilor muncii și să 
fie adoptată înaintea campaniei de 
recoltare si împărțirii recoltei si 
nu după cum ar dori moșierii.

Realegerea lui Lubke a fost pro
pusă de partidul democrat-creștln 
în ciuda opoziției Partidului liber 
-democrat aflat împreună cu aces
ta în coaliția guvernamentală.

Alegerile vor avea loc luna vi
itoare.

Se pare că la alegeri va participa 
si candidatul Partidului liber-de- 
mocrat, Ewald Bucher, ministru al 
justiției în guvernul de la Bonn.

cității, dar după cum relatează a- 
gențiile de presă, ea nu a adus 
nici un element nou, util ancheta
torilor.

Interogat de ziariști la Ieșirea 
din închisoare. Joe Tonahill a de
clarat că a rămas nemulțumit de 
modul cum a răspuns și cum s-a 
comportat Jack Ruby.

înainte de interogarea lui Ruby, 
judecătorul Warren și alți mem
bri ai comisiei de anchetă au vi
zitat tirnp de două ore clădirea de
pozitului de cărți școlare din Dal
las de unde au fost trase focurile de 
armă asupra lui Kennedy.

federal al muncii nu a dat nici 
un rezultat. Pe străzile Lagosului 
și ale altor orașe patrulează deta
șamente de politie și armată. Ra
dioul și televiziunea și-au redus 
considerabil emisiunile din cauza 
lipsei de curent electric.

Comitetul! executiv al Uniunii 
Ziariștilor din Nigeria a declarat 
că ziariștii nu se vor alătura gre
vei, deoarece ei trebuie să active
ze în vederea informării cititorilor 
despre evenimentele la zi. Sindica
tul institutorilor. care numără 
97 000 de membri, s-a alăturat gre
vei începînd de luni.

ÎN CÎTEVA
VARȘOVIA. — La 7 iunie, în 

prezență oficialităților și invitați- 
lor, a avut loc la Poznan deschide
rea festivă a celui de-al 33-lea Tîrg 
internațional. La deschidere au 
participat Wladisiaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Josef Cvrankiewlcz, președinte al 
Consiliului de Miniștri al’ R. P. Po
lone, și alți conducători ai R. P. 
Polone. In acest an. la Tîrg par
ticipă 54 de țări din cele cinci con- 

I tinente. Sînt prezente un număr de 
19 delegații oficiale de peste ho
tare.

CAPETOWN. — 431 de profe
sori și lectori universitari din Re
publica Sud-Afrlcană au adresat 
ministrului justiției, Vorster, o pe
tiție în care arată că legea eu pri
vire la detențiunea pe timp de 90 
de zile a oricărei persoane bănuite 
de lipsă de respect față de guvern

La reluarea lucrărilor Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare

După o întrerupere de peste o 
lună de zile, la Geneva urmează 
să fie reluate astăzi, marți, lucră
rile Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare.

La 28 aprilie — data ultimei șe
dințe înainte de întreruperea lucră
rilor — Comitetul lăsa în urmă o 
perioadă de activitate de mai bine 
de trei luni, însumînd 31 de pie- 
nare și numeroase contacte între 
delegațiile participante, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă favo
rabilă înțelegerii reciproce. La crea
rea acestei atmosfere au contri
buit acordurile realizate anul tre
cut, dintre care subliniem în pri
mul rînd Tratatul de la Moscova 
cu privire la încetarea experiențe
lor cu arma nucleară în trei medii. 
Despre atmosfera propice înțele
gerii în care s-au desfășurat lu
crările, vorbește și hotărîrea gu
vernelor Uniunii Sovietice. State
lor Unite ale Americii și Marii 
Britanii de a reduce producția lor 
de materiale fisionabile în scopuri 
militare. Această măsură, cu toate 
că a fost realizată în afara Comi
tetului celor 18 state, a fost sa
lutată în cercurile conferinței ca 
un pas în direcția încetării cursei 
înarmărilor, deși aceasta nu mic
șorează pericolul izbucnirii unui 
război nuclear. Șeful delegației R 
P. Romîne, Vasile Dumitrescu, spu 
nea că acest nou pas pe calea des
chisă de acordurile realizate anul 
trecut, nu poate decît să promove
ze eforturile îndreptate spre solu- 
țienaiea problemelor esențiale ale 
dezarmării și în primul rînd aie 
dezarmării nucleare, pentru care 
Comitetul trebuie să-și consacre 
în continuare toate eforturile.

Așa dar, din punctul de vedcie 
al climatului internațional, confe
ri n'a nu a avut de întîmpinat ob
stacole de netrecut. Bilanțul sesiu
nii după mai bine de trei luni de 
activitate a fost departe de atmos- 
tera favorabilă în care Comitet',' 
și-a ;«h.et activitatea la începutul 
anului acesta. Astfel, principala 
sarcină nerezolvată a Comitetului 
rătnîrm problema elaborării tratatu
lui de dezarmare generală și to.

Convenția de asociere la Piața comună 
a 18 state africane

BRUXELLES 8 (Agerpres).
La 1 iunie a intrat în vigoare 

convenția de asociere la Piața co
mună a celor 18 state africane, 
semnată, după cum se știe, la 20 
iulie 1963 la Yaounde. Textul con
venției, a cărei valabilitate va ex
pira la 31 mai 1969, a fost ratifi
cat de parlamentele naționale din 
cele șase țări membre ale Pie
ței comune, precum și de parla
mentele țărilor africane asociate,

RÎNPURI
„este incompatabilă cu orice prin
cipii democratice". Universitarii 
sud-africani au cerut guvernului să 
renunțe la intenția de a cere par
lamentului să prelungească valabi
litatea acestei legi, care expiră Ia 
sfîrșitul lunii iunie.

NEW YORK. — Patru persoane 
și-au pierdut viața intr-un acci
dent de mașini care s-a produs pe 
o șosea din apropierea localității 
Lebanon (statul Pennsylvania).

DAR—ES—SALAM. — Datorită 
ploilor torențiale, pe malul răsă
ritean al lacului Victoria au fost 
semnalate inundații, care au prici
nuit pagube semănăturilor. O parte 
din casele orașului Musoma sînt 
inundate.

VIENA. — Asupra regiunilor 
centrale ale Austriei s-a abătut o 
puternică furtună, urmată de ploi 
torențiale. In regiunea riului Wac- 

tală. Totuși, ca un lucru pozitiv, 
trebuie subliniat faptul că discu
țiile în această problemă s-au refe
rit înainte de toate la conținutul 
primei etape a dezarmării, confir- 
mîndu-se încă 6 dată importanța 
primordială pe care dezarmarea 
nucleară o are asupra întregului 
proces ai dezarmării. Delegațiile 
țărilor socialiste precum și delega
ți ai țărilor neangajate au recunos
cut ca o problemă de primă în
semnătate, eliminarea încă din 
prima etapă a procesului de de
zarmare, a mijloacelor de transport 
la țintă a armei nucleare. Nu s-a
putut realiza totuși un acord în
această problemă, 
dentale au pledat 
pentru ,,reducerile 

Puterile occi- 
în continuare 

procentuale",
care în condițiile actuale nu nu
mai că nu micșorează pericolul nu
clear, dar pot contribui chiar la 
agravarea acestuia.

In domeniul măsurilor colaterale 
menite să contribuie la destinde
rea încordării internaționale, trata
tivele s-au lovit de greutăți care 
an constituit o reflectare a deo
sebirilor existente în ceea ce pri. 
vește fondul propunerilor. La a- 
ceasta s-a adăugat, după cum se 
știe, și faptul că, nu s-a reușit să 
se stabilească o ’ordine a discută
rii numeroaselor propuneri. Dar, 
după cum s-a relevat, însăși a- 
ceastă amploare a propunerilor 
constituie o dovadă a posibilităților 
de care dispune Comitetul. Printre 
propunerile privind măsurile cola
terale se află și cea referitoare la 
crearea de zone denuclearizate în 
diferite regiuni ale lumii. Acestei 
probleme, guvernul romîn i-a acor
dat și continuă să-i acorde o im
portanță deosebită, lucru dovedit 
și de eforturile sale în direcția 
creării unei zone lipsite de arme 
nucleare în regiunea Balcanilor. 
Dacă se va da dovadă de bună
voință și de perseverență în cău
tarea unor soluții reciproc avanta
joase, orice probleme pot fi re
zolvate.

A. TOTH
comentator Agerpres

cu excepția republicii Congo (Bra- 
zaville).

14 din cele 18 state africane au 
fost colonii franceze și toate 18 și- 
au obținut independența națională 
între anii 1958-1962. Toate se ca
racterizează prin economia în curs 
de dezvoltare, iar în virtutea aso
cierii la Piața comună li se re
zervă rolul de țări producătoare, 
de materii prime pentru țările in
dustrializate vest-europene.

hau au fost întrerupte comunicați
ile telefonice și traficul feroviar. 
Multe orașe, numeroase locuințe 
au fost inundate. Furtuna a prici
nuit daune considerabile viilor și 
pomilor fructiferi.

BOGOTA. — La Barranquilla, 
Bucaramanga și în alte orașe din 
Columbia a început o grevă a stu
denților. Greva la care participă 
peste 20 de mii de studenți, a fost 
declarată în legătură cu campania 
de calomnii dezlănțuită de forțele 
reacționare ale țării împotriva cor
pului profesoral și a studenților.

MOSCOVA. — Vînătorii de ba
lene de pe vasul „Rianii" au prins 
în Oceanul Pacific un cetaceu de 
o mărime cu totul neobișnuită. 
După ce a fost ridicată cu mare 
greutate pe bordul bazei pluti

toare „Datinii .Vostok". balena u- 
riașă a fost măsurată și cîntări- 
tă. Lungimea ei atinge aproape 30 
metri, iar greutatea 135 tone.
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