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In sectorul forestier

Planul semestrial 
va îi realizat!

Bilanțul realizărilor obținute de 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
din cadrul întreprinderii Forestiere 
Petroșani pe primele 5 luni ale anu
lui 1964 este rodnic și marchează un 
pas Înainte pe linia Îndeplinirii sar
cinilor trasate de partid sectorului 
forestier, cu privire la cultura și 
refacerea pădurilor, valorificarea 
complexă și superioară a lemnului, 
îmbunătățirea calității produselor, 
mecanizarea lucrărilor grele care 
cer un volum mare de muncă, re
ducerea prețului de cost al produ- 

, selor și rentabilizare.
,AȘr Planul producției globale și de 

C marfă pe 5 luni a fost îndeplinit în 
proporție de 102,6 la sută și, res
pectiv, de 104,6 Ia sută, dîndu-se 
In circuitul economic, peste plan, 
însemnate cantități de lemn răși- 
noase pentru mină și industrializa
re, bușteni de fag pentru gater cu 
un volum de peste 2 000 mc, che
restea de rășinoase și fag 1 600 mc, 
și alte produse cu o valoare de 
840 000 lei. Față de aceeași perioa
dă a anului trecut, 1963, volumul 
producției globale și marfă a cres
cut anul acesta cu 27 la sută și,

• respeciv, cu 28,8 la sută.
Ca prim factor determinant în ob

ținerea acestor rezultate este fap
tul că pregătirea producției a în
ceput cu 3-4 luni înainte de înce
perea anului, ceeace a permis co- 

. mitetului de partid, organizațiilor 
. de bază și conducerii administrati

ve a întreprinderii șl sectoarelor să 
creeze condițiile tehnico-organiza- 
torice necesare ducerii lâ îndepli- 

- nire ă planului M.T.O. întocmit în 
acest scop.

Dintre metodele și măsurile folo
site cu succes în această perioadă 
se pot aminti: extinderea meca
nizării la doborît și secționat la 70 
la sută din volumul total de lucrări 
efectuate, extinderea muncii in 
brigăzi complexe mari și mici cu 
plata în acord global la cca. 42 Ia 
sută din masa lemnoasă dată în 
producție. Aceste două metode au 

•’ făcut ca productivitatea valorică a 
muncii pe muncitor să fie în
deplinită în proporție de 109 la 
sută; exploatarea la rînd a arbo
rilor marcați în parchete după me
toda în trunchiuri lungi și catar
ge, sortarea atentă și minuțioasă a 
materialului lemnos, construirea de 
drumuri auto forestiere pînă în in
cinta parchetelor. Acestea sînt cî
teva din metodele care au permis 
muncitorilor obținerea rezultatelor 
mai sus arătate.

Printre unitățile care s-au evi
dențiat in mod deosebit se numără 
sectorul Cîmpu lui Neag (șef sec
tor Urban Emeric), sectorul Lonea 
isef sector Visan Miron), exploa
tările : Cîmpul Mielului (maistru 
Manolescu Ilie), Arcanu (maistru 
Dănescu loan), Jieț (maistru Mihoc 
Silvestru) cit și brigăzile conduse 
de Boiciuc Gheorghe, Senatovici 
Vasile, Topor Nicolae, Lăpăduș 
loan și alții.

Colectivul întreprinderii forestie
re este ferm hotărit ca sub îndru
marea organizațiilor de partid și cu 
ajutorul organelor de sindicat să 
lupte neobosit pentru realizarea tu
turor indicatorilor planului de pro
ducție pe semestrul 1 1964.

Ing. BADICA NICOLAE 
director I. F. Petroșani

Іижій din (oohadol colectiv prind viata
Roadele unei munci 

însuflețite
Prin contractul colectiv pe anul 

1964, colectivul minei Aninoasa s-a 
angajat să extragă 15 000 tone căr
bune peste plan, să realizeze o 
productivitate de 1,335 tone/post și 
să reducă prețul de cost cu 0,5 lei 
pe tona de cărbune.

Traducerea în viată a cuvîntului 
dat a constituit, încă de la începu
tul anului, preocuparea de seamă 
a întregului colectiv, a fiecărui sec
tor și brigadă în parte.

Astfel, în perioada trecută din 
acest an, minerii aninoseni au ex 
tras din adîncul pămîntului 14 264 
tone cărbune peste plan. Acest spor 
de producție a fost realizat pe sea
ma creșterii productivității muncii, 
care a atins un nivel de 1,353 to
ne/post, Tot în această perioadă

s-au realizat peste 60 000 lei econo
mii la prețul de cost.

In stațiunile 
de la munte și mare
An de an tot mai multi oameni 

ai muncii de la mina Aninoasa își 
petrec concediul de odihnă în cele 
mai pitorești stațiuni balneo-clima- 
terice de la munte și mare. In pri
mul semestru al acestui an, 260 de 
muncitori din sectoarele exploatării 
au fost oaspeții acestor stațiuni. 
Minerii Stan Petru, Bozga Gheor- 
ghe, Pop loan, Bartiș Emeric, Bo- 
zai Vasile, lăcătușul Cădere Ghe- 
orghe, electricianul Kelemen Gheor- 
ghe, sînt doar cîțiva dintre cei ca
re și-au refăcut sănătatea în sta
țiunile de la munte și mare cu bi
lete distribuite de comitetul sindi
catului.

Purtători ai insignei de fruntaș în întrecerea socialistă, Varvari 
Ofilat și Gothard Iosif sînt doi lăcătuși-mecanici de înaltă calificare de 
la atelierul mecanic al minei Lupeni. In ultimele 40 de zile ei âu repa
rat 15 pompe pneumatice cu o capacitate între 100-1 200 litri apă/minut.
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In interiorul ziarului
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Primul... Mîndru se înaltă blocul D 10 cu 8 etaje, turnat prin me- 
toda cofrajului glisant, la Vulcan. Este primul de acest gen, ridicat Îb 
Valea noastră, dar în curînd i se vor alătura altele.

MAISTRUL MOROZ
îmi place să scriu des

pre oamenii zilelor noastre 
care, educați și crescuți 
partid, înfăptuiesc de 
o zi la alta lucruri cu

♦ devărat minunate. De
♦ casa în care locuim' și 

nă la cel mai complicat 
utilaj din întreprinderea în 
care lucrăm, totul e făcut 
de mîna harnică a mun
citorului, inginerului și teh
nicianului. Cum să nu 
așterni pe hîrtie numele 
acestor oameni care îți 
ușurează viața, munca și 
îți produc atîtea bucurii î

Unul dintre acei mulți 
și harnici e și prim mais
trul Ștefan Moroz, sau 
„nea Fănel” cum îi zic 
prietenii. A învățat în anii 
puterii populare. Mai întîi 
și-a însușit cu dragoste și 
pasiune tainele lăcătușeriei. 
Tocmai 
mis să 
tehnică, 
maistru 
într-un 
întregii 
trila. Nu-î loc de muncă 
prin care să nu treacă în 
fiecare zi. îmbrăcat în sa
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la 
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CU UN PAS ÎNAINTE

de aceea a fost tri- 
învețe la o școală

Acum e prim 
și coordonează 

schimb activitatea 
preparații din Pe-

lopetă, vioi, energic, inter
vine mereu acolo unde 
munca e mai grea. Ceea 
ce îl caracterizează este . 
activitatea pentru promo
varea noului. Prima ino
vație a realizat-o în cola
borare cu maistrul de 
treținere Iosif Hogh, 
experimentat inovator, 
preună au conceput 
menghină mobilă
tăierea canalelor de pană 
la axe, inovație care ușu
rează munca, reduce chel
tuielile, 
vitatea 
menele 
ții.

De asemenea, orice 
parație urgentă la axe 
poate executa acum 
preparație, cu mijloace 
proprii. Acestei inovații i-a 
urmat „Reciclarea apelor 
pierdute în timpul opririi 
spălătoriei11 care contribuie 
la buna desfășurare a pro
cesului de spălare.

Zilele trecute maistrul 
Moroz a conceput o nouă 
inovație. Este vorba de 
„Poduri mobile pentru în
locuirea tamburelor cu axă

investiții și-a realizat planul fizic 
metri liniari în proporție de 103,3 
sută. In luna mai acest indica- 

asemenea.

In cadrul eforturilor colectivului 
minei Lupeni "pentru punerea la dis
poziția economiei naționale a unor 
cantități cît mai mari din bogăția 
subsolului Văii Jiului — cărbunele 
cocSificabil — un loc de cinste ocu
pă colectivul sectorului de inves
tiții. Minerilor acestui sector le re
vine misiunea de înaltă răspundere 
de a ' deschide noile drumuri 
spre cîmpurile de cărbune, de 
a pune în funcție construcțiile și 
instalațiile miniere indispensabile în
făptuirii sarcinilor mereu sporite ce 
revin colectivului exploatării în spo
rirea necontenită a producției1 de 
cărbune.

Făuritorilor noilor drumuri subte
rane de la mina Lupeni le stau în 
față în acest an obiective de o deo
sebită importanță. Iată doar cîteva : 
Punerea în funcție a puțului orb 
21, cu tot complexul de lucrări, a 
galeriei direcționale din culcușul 
stratului 5, blocul III, de la orizon
tul 480, executarea unui mare volum 
de lucrări de deschidere la orizontul 
300, viitorul orizont de bază al mi
nei. precum și a unor importante 
lucrări la orizonturile 700 și 703 
pentru pregătirea punerii în exploa
tare a blocului zero — Bărbăteni. 
Toate sînt obiective de o deosebită 
însemnătate pentru dezvoltarea ca
pacității de producție a minei. Spre 

a răspunde cerin
țelor, ’minerii sec
torului de inves
tiții- au obligația 
de a termină rit
mic lucrările, la 

, timp,: de • a , fi 
chiar cu un pas 
înainte cit execu- 
tuarea lucrărilor 
de deschidere ' a 
noilor cîmpuri de 
cărbune față de 
lucrările de ex 
ploatare; Cum se 
achită ei de ă- 
ceastă obligație ?

In primul tri
mestru. sectorul
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de 
la 
la 
tor a fost depășit, de
Tot în aceste perioade, planul valo
ric a fost depășit în medie cu circa 
18 la sută. Totuși în perioada scursă 
de la începutul anului, în activitatea 
sectorului a rămas și un punct ne
gru : în luna aprilie planul fizic la 
metri ' liniari a fost realizat doar 
într-o proporție de 66,1 la sută. A' 
fost un fapt ce a pus colectivul sec
torului. și chiar conducerea exploa
tării pe gînduri, impunînd luarea 
unor măsuri eficiente în vederea im-' 
bunătățirii activității Sectorului. Iată 
cîteva concluzii ce se desprind din 
rămînerea în urmă din lună aprilie : 
dispersarea lucrărilor și. din această ' 
cauză, imposibilitatea plasării lor 
corespunzătoare, preocupare insufi
cientă din partea personalului me
diu tehnic pentru îndrumarea și a- 
provîzionarea corespunzătoare a bri
găzilor. Cum a fost și firesc după 
constatarea deficiențelor au urmat și 
măsuri de remediere : s-a concentrat 
producția, s-au pus în centrul aten
ției lucrările cele mai importante, 
urgente și de mare volum. Una din
tre acestea e complexul bazinului de 
apă de la puțul nr. 21 orizontul 480. 
Aici ă fost organizată o brigadă 
complexă, condusă de unul dintre 
cei mai vrednici mineri, Mihuț Pa
vel, căreia i s-au încredințat trei 
fronturi de. lucru. In urma condițiilor 
create, brigada a realizat -o viteză 
de avansare în luna mai de 160 ml. 
Au fost plasate din plin și lucrările 
de la orizontul 440, de mare impor
tanță pentru deschiderea blocului. VI. 
Brigada eare lucrează aici, cea con
dusă de minerul Gută Nicolae. a fost 
dotată cu o mașină de încărcat 
E.P M.-2, cu ajutorul căreia a rea
lizat în a doua jumătate a lunii mai 
o avansare de 40 m. S-a acordat 
atenție șt săpării galeriei transver
sale spre stratul 3, blocul III est,

I. DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)

de ve-

pentru 
preo-

la elevatoarele de respă- 
lăre de 10—80 mm“. înain
te vreme, la înlocuirea tam
burelor se foloseau poduri 
improvizate din scînduri 
care1 nu prezentau o supra
față de acțiune corespun
zătoare și nici siguranță 
în lucru. In urma inova
ției sale s-au
două poduri metalice care 
se pot deplasa de la un 
elevator la altul (sînt șase 
elevatoare) creîndu-se în 
acest fel condiții optime 
de muncă din punct 
dere al N.T.S.

Harnic, pasionai 
nou, în permanență
cupat de buna desfășurare 
a 'procesului de preparare, 
prim maistrul Moroz Ște
fan a cîștigat pe 
dragostea și stima 
muncitorilor.

Recent el a fost 
țiat pentru a doua

• acest an de 
preparației Petrila ca teh
nician de frunte în proce
sul : de producție.

merit 
tuturor

eviden- 
oară în 

conducerea

B. CONSTANTIN
corespondent
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Imbold spre
Mare a fdst bucuria gru

ia 
cî-

noi succese
pei sanitare' de 
.U.R U.M.P. cînd, cu 
teva , zile în urmă, a ocu
pat locul I la concursul 
grupelor sanitare din ora
șul Petroșani. Acest rezul
tat, esțe rodul perseveren
ței cu , care s-ац pregătit, 
a .muncii depuse de dr. 1. 
lordache,a . condițiilor opti
me , create , de . conducerea 
uzinei.

Această 
cut, însă, 
uzinei a 
tele, din grupa sanitară, cu 
o excursie care, la cererea

bucurie a eres- 
cîrid conducerea 
recompensat fe-

participantelor a fost or. 
ganizată șîmbătă și dumi- 
nică la Gioagiu-băi.

Voioșia, animația, entu
ziasmul tineresc manifes
tate de tinerele Pechiu A- 
driana, Boroy Lidia, Edel- 
ștein Magdalena, Lăban 
El₽na, Butaru Doina și 
celelalte cîștigătoare, sînt 
o dovadă grăitoare că și 

■ în viitor fetele noastre vor 
avea satisfacția obținerii 
unor noi și frumoase re. 
zultate.

I. ТОМА
corespondent
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fost sufi- 
care de-a

Jiul și 
— cît 
echipa 
impre- 
Jiul a

Așadar, duminică, consumat
ultima etapă a categoriei В la fot
bal. Și parcă pentru a fi în ton 
cu evenimentul, jucătorii de la Jiul 
s-au hotărît să-i treacă printr-un 
ultim duș rece (parcă ploaia dina
intea meciului nu ar fi 
cientă) pe suporterii lor 
lungul celor 26 etape a campiona
tului au fost tot timpul alături de' 
echipă. Și cînd spunem aceasta 
nu ne referim atît la scorul cu care 
s-a terminat întîlnirea între 
Mureșul Tg. Mureș — 2-2 
mai ales la jocul prestat de 
gazdă. Spectatorii au avut 
sia, și pe bună dreptate, că 
folosit pe teren două garnituri, una 
în repriza I-a și alta în repriza a 
11-a, complet diferite ca formă, tac
tică, concepție de joc și moral.

Dacă în prima parte a întîlnirii 
formația Jiului a practicat un joc 
frumos, tehnic și cu șuturi puternice 
la poartă, dintre care două con
cretizate (Casandra și Csutak), în 
partea a doua a meciului. în schimb, 
ei au deziluzionat complet. Pe te
ren a apărut o echipă îmbătrînită, 
cu „motoarele" uzate care dădeau 
continuu rateuri. Joc dezlînat. nume
roase pase la adversar, șuturi ane
mice și departe de poartă, atacuri 
conduse cu... încetinitorul, iată ce a 
caracterizat jocul gazdelor în repri
za a doua.

Altcum s-au petrecut lucrurile cu 
oaspeții. După ce în primele 45 de 
minute ei au jucat slab, nepericlitînd 
poarta Jiului, apărîndu-șe cu dîrze
nie pentru a stăvili evoluția scoru
lui, pînă atunci nefavorabil lor. la 
reluare, formația din Tg. Mureș a 
schimbat aspectul jocului renunțaiсГ 
la apărarea supranurnerică, atacînd 
continuu, îndeosebi prin cele două 
extreme foarte periculoase. Și inevi
tabilul s-a produs. In interval de

CAMPIONATUL REGIONAL
Minerul Aninoasa -
Fotbaliștii din Aninoasa au eîș

tigat întîlnirea cu Jiul II Petrila 
prin jocul bun prestat în prima re
priză. Deși în prima parte a întîl
nirii a plouat încontinuu și balonul 
a fost greu de controlat pe terenul 
alunecos, gazdele au atacat insistent 
din primele minute de joc, făcînd 
uz de toate forțele. Ele au reușit 
ca în primele 15 minute de joc să 
înscrie trei goluri în poarta echipei 
adverse prin Furnea, Zlăgneanu și 
Ciurdărescu la capătul unor acțiuni 
rapide, bine închegate. După cel 
de-al treilea gol din min. 15, oas
peții sînt hotărîți să reducă din 
handicap. Ei pun stăpînire pe joc

4-1 pentru Lonea
In acest ultim meci al categoriei 

regionale, Parîngul Lonea a primit 
vizita Constructorului Hunedoara. Și 
la Lonea terenul a fost îmbibat cu 
apă. Totuși lonenii au jucat cu mul
tă ardoare, au combinat subtil, pu- 
nînd la încercare apărarea adversă. 
Ei au reușit s-o străpungă de patru 
ori șî să înscrie goluri frumoase, 
©aspeții au contraatacat și el des
tul de periculos, dar n-au putut să 
încline rezultatul în favoarea lor sau 0-3.

Clas a m e n t u 1
i. Aurul Brad 26 15 6 5 66:26 36
2. Minerul Aninoasa 26 16 4 6 55:27 36
3. G.F.R. Simeria 26 14 6 6 44:36 34
4. Parîngul Lonea 25 13 3 9 45:30 29
5. Minerul Vulcan 26 12 2 12 60:46 26
6. Textila Sebeș 26 12 2 12 57:43 26
7. Constructorul Hunedoara 25 10 6 9 35:34 26
8. Refractara Alba lulia 26 10 6 10 34:50 26
9. Jiul II Petrila 25 11 3 11 41:38 25

10. Știința Petroșani 26 9 6 11 33:48 24
11. Dacia Orăștie 26 7 7 12 56:55 21
12. Minerul Ghelar 26 9 3 14 30:49 21
13. Retezatul Hațeg 25 7 4 14 31:53 18
14. Minerul Teliuc 25 4 4 17 21:04 12
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numai trei minute ei au reușit să 
înscrie două goluri care au făcut 
să se modifice tabela de marcaj. E 
drept că ia aceasta ei au primit un 
concurs.., neașteptat din partea a- 
părării gazdelor care a greșit co
pilărește.

Spectatorii se așteptau ca jiuliștii 
să pună din nou motoarele... în func
ție. Insă aceasta nu s-a întîmplat. 
Cele două goluri primite le-au tăiat 
parcă și ultimul elan, deruta făcîn- 
du-și tot mai mult Ioc. De acest 
lucru profită oaspeții care atacă tot 
mai dezlănțuit, fiind chiar pe punc
tul de a înscrie și cel de-al treilea 
gol cere le-ar fi adus victoria. Ra
tările oaspeților eît și apărarea su- 
pranumerică, de data aceasta a gaz
delor (Uri au fgeut ca pîng ]a 
sfîrșitul partidei, scorul să rămînă 
neschimbat: 2-2.

Considerăm că comportarea echi 
pei Jiul din partea a doua a me
ciului, comportare care a atras de
zaprobarea publicului spectator (pe 
deplin îndreptățită), trebuie să cons
tituie un subiect de analiză serioasă 
din partea conducerii asociației spor
tive Jiul. Și asta cu atît mai mult 
cu cît echipa nu are pentru prima 
dată o astfel de comportare.

Redăm rnai jos fazele care au dus 
la înscrierea celor 4 goluri: în mi
nutul 20. Csutak, infiltrat în dispo
zitivul de apărare al oaspeților 
primește o pasă pe sus de la Mar- 
finovici, prelungește puternic cu ca
pul mingea spre colțul stîng al por
ții, portarul plonjează, prinde și 
apoi scapă, iar Casandra, atent. în
scrie din apropiere. Scorul, este ma
jorat îp minutul 39 printr-un gol 
frumos înscris de Csutak. In minutul 
50 la un atac al oaspeților. Cazan 
stopează mingea, o trimite ușor „a- 
casă“, portarul Zamfir ezită și, ve

Jiul ii Petrila 3-0 
și sînt pe punctul de a înscrie în 
min. 20 și 25 prin Dinache și Qons- 
tantinescu. Pînă la sfîrșitul reprizei 
apărările celpr două echipe au fost 
puse la grele încercări de către li
niile de atac.

In urma eforturilor depuse în pri
ma repriză, jucătorii se resimt, »- 
ceasta și datorită terenului greu și 
alunecos. De aceea, în partea a dona 
a întîlnirii, se dau multe pase gre
șite, lupta pentru balon cere efor
turi sporite, iar șuturile spre poartă 
nu-și mai ating ținta. Astfel, parti
da se încheie cu victoria meritată 
a gazdelor. A arbitrat bine Pop 
Cornel (Hunedoara),

cel puțină să maree mai mult de 
un gol.

Prin această victorie lonenii și-au 
consolidat locul 4 în clasamentul 
regiunii.

★
Alte rezultate: Refractara Alba 

lulia — Aurul Brad 0-2; Textila Se
beș — G.F.R. Simeria 7-1 ; Reteza
tul Hațeg — Minerul Ghelar 4-2; 
Dacia Orăștie — Știința Petroșani 
4-1 ■ Minerul Teliuc — Minerul Vul
can 

nit din urmă ca un bolid, extremul 
dreapta de la Tg. Mureș, Gprtner, 
sutează «u sete în poartă: 2-1. După 
două minute, se petrece o fază si
milară. Csutak, nefiind jenat de nici 
un adversar, trimite mingea slab 
spre Zamfir. In traiectoria ei se in
terpune Șardi de la Mureșul, care o 
ridică peste Zamfir ieșit în întâm
pinare ; 2—2.

A arbitrat bine D. Macavei din 
Bacău.

In această partidă, Jiul a aliniat 
următoarea formație: Gram (Zam- 
lir) — fficoară, Peteanu, Frank, Ga
zan (Penzeș) — Csutak, Crăciun' — 
Mărtinoviei. Libardi. Gasandra, Pen
zeș (Dumitriu).

C. BĂNAȚEANU
C. MATEESCU

★

★

wpTE= Jiul Petrila
sala 
V-a

-- -j.

In drum spre cabana Gîmpu lui Neag

de puncte în prima 
fierar" n-a mai in- 
a П-а, cîștigînd în- 
avans de 7 puncte

Duminică s-a disputat în 
sporturilor din Petrila etapa a 
a campionatului categoriei В la lup
te libere.

Primul care a deschis seria vic
toriilor a foet fierarul din sectorul 
III, Bercea Alexandru, la catego
ria muscă. După ce a acumulat un 
număr suficient 
repriză, „micul 
sistat în repiza 
tîlnirea cu un 
fată de luptătorul oaspete.

La eategoria cocoș a fost un me
ci foarte disputat între campionul 
R.P.R. la juniori, Stan A. (Satu Ma
re), și tînărul Hotoș Alexandru 
(sectorul X mina Petrila). Putin a 
lipsit ca să aibă loc o surpriză. Tî
nărul petrilean a luptat de Ia egal 
la egal, pierzînd la numai un punct 
diferență cu unul dintre cei .mai 
valoroși luptători din tară la aceas
tă categorie.

Foarte strînsă a fost întîlnirea la 
categoria pană. Tînărul reprezentant 
al Jiului, Sava Nicolae, a cîșigat un 
meci greu în fata unui adversar 
incomod și foarte dur.

La categoria 70 kg., petrileanul 
Pop Gheorghe l-a întîlnit pe cel mai 
bun luptător oaspete. Tinînd cont 
de indicațiile antrenorului, petrilea
nul a utrmărit în permanentă adver
sarul, dar după prima repriză foile 
de arbitrai erau albe de ambele 
părți.' Fiecare dintre cel doi ju
cători au urmărit un meci de „ciu
peală6 cu un punst sau două, dar 
n-au reușit, aceasta deoarece arbi
trii i-au descalificat pentru luptă 
pasivi

Jiul Рйгііа
Duminică dimineața, pe stadionul 

a ’Jiul din Petroșani a avut loe o ga
lă amicală de box între formațiile 
Jiul Petrila și Metalurgistul Cugir. 
întîlnirea a luat sfîrșit cu scorul de 
11-5 pentru gazde.

Primii care au urcat ringul au 
fost jucătorii de la categoria mus
că — Tabarcea (Jiul) și Rușu (Me
talurgistul). Tabarcea a boxat calm, 
atent și chiar din prima repriză a 
luat un avantaj la puncte. Repriza 
a doua a fost ceva mai echilibrată, 
cugireanul terminînd cu un ușor a- 
vantaj. A treia repriză a aparținut 
lui Tabarcea care a învins fără e- 
motii la puncte.

In limitele categoriei pană s-au 
întîlnit Costinaș (Jiul) și Tartău 
(Metalurgistul). Cei doi jucători au 
luptat de la egal la egal de-a lungul 
celor trei reprize ale meciului. Me
ci nul. La aceeași categorie s-au 
întîlnit Berințan (Jiul) și Trifa (Me
talurgistul), ambii campioni regio
nali de box la juniori. Berinlan a 
impresionat în primele două repri
ze prin dîrzenie dar în cea de-a 
treia el a dat semne de oboseală, 
lucru ce a permis cugireanului să 
recupereze din puncte. Juriul a a- 
cordat meci nul.

Tot meci nul s-a terminat și în
tîlnirea dintre Lupaș (Jiul) și Bor-

La categoria 78 kg„ tînărul 
nier Aionesei Vlad a realizat 
meci nul în compania unui luptător 
dur, care în permanentă a lovit cu 
capul și a fugit.

Un meci frumos a realizat și de 
această dată tînănil lăcătuș Bereș 
Ștefan la categoria 87 kg„ care a 
în tîhnit un adversar mai greu decît 
el, rutinat, dar pe care l-a plimbat 
tot meciul, cîștigînd detașat la pun- 
ate.

In cadrul categoriei semigrea, Bu- 
cureșteanu Ioan a pierdut la pune, 
te o întîlnire pe care ar fi putut-o 
cîștiga dacă era mai atent. Șe re
comandă acestui luptător mai mul
tă modestie și spirit de echipă.

La categoria grea, Manolache 
Mircea — Jiul a eîștigat un meci

întreceri pentru cucerirea locului I 
la popice

Campionatul orășenesc de popice 
pe echipe a luat 
timp în urmă. In 
asociațiile sportive 
pice se desfășoară 
pentru campionatul 
vidual.

Popicarii din cadrul asociațiilor 
sportive Minerul Lupeni și Minerul 
Vulcan ati și desfășurat întreceri 
contînd pentru campionatul repu
blican individual. Astfel, asociația 
Minerul Lupeni, în urma concursu
lui organizat, și-a desemnat campio
nii care o vor reprezenta în etapa 
a П-a a campionatului. Printre a- 
ceștia se numără: Loi Susana cu 
B55 p.d. din 100 bile mixte la fe-

sfîrșit cu puțin 
prezent în toate 
cu secții de po- 
întreceri contind 
republican indi

ШнШ Mi №
șany (Metalurgistul) din cadrul ca
tegoriei semiușoară.

La categoria ușoară Nlțu (Meta
lurgistul) și Stroie (Jiul) au furni
zat un meci dezordonat. în special 
Stroie, care a dovedit uneori nese
riozitate, EI putea învinge mult mai 
ușor la puncte dacă era mai hotă- 
rit în atac, dacă lucra mai mult eu 
stînga. A eîștigat la puncte Stroie.

Un meci frumos au desfășurat cei 
doi jucători de la categoria semi- 
mijlocie — Piper (Jiul) și Păun (Me
talurgistul). Piper a boxat foarte 
curajos de la început atacând cu 
stînga la bărbie. Juriul l-a declarat 
pe bună dreptate învingător la 
puncte.

In limitele categoriei mijlocii, cei 
doi boxeri — Lupu (Jiul) și Cor- 
nesky (Metalurgistul) — au furnizat 
poate cel mai spectaculos meci al 
galei. Ambii au lovit puternic și 
in plin, s-au contrat năprasnic. To
tuși, cel oare a punctat mai mult, 
a fost boxerul cugirean. De altfel 
în a treia repriză el a fost net su
perior. A eîștigat la puncte Cor- 
nesky.

Tot în limitele categoriei mijlo
cii, un meci deosebit de frumos au 
furnizat Șanta (Jiul) și Popa (Cu-?. 
gir). Pe parcursul primelor două1 
reprize, cei doi au luptat aproape 
de Ia egal la egal. In repriza a !II-a, 
în schimb, Santa, un jucător teh
nic, a expediat cîteva lovituri pu
ternice la figură adversarului și nu 
a lipsit mult să-l facă K.O. Dar în- 
tîrzierea numărării de către arbi
tru, cît și gongul, l-au salvat pe 
adversar. A învins la puncte, ffcră 
drept de apel, Șanta.

C. COSTIN

In sferturile de finală ale „Cupei 
Davjș" echipa de tenis a Suediei a 
dispus cu 3—1 de cea a Italiei. R.F. 
Germană a întrecut cu 4—1 Dane», 
marca iar Franța cu 3—2 Africa de

Echipa de tineret a Cubei ia fot
bal și-a început turneul în țara noas
tră evoluind la Bistrița în compania 
echipei locale Gloria. Victoria a re
venit echipei gazde cu scorul de 7—2 
(4-1).

ISTANBUL 15 (Agerpres).
Intr-un meci internațional de atle

tism desfășurat la Istanbul echipa 
Turciei a învins cu scorul de 116— 
103 puncte echipa Izraelului 

în care a condus din prima repriză.
La victoria echipei au contribuit 

toii jucătorii. Meciul a foet greu, 
cu intîlniri echilibrate, cîștigate nu
mai la puncte. Luptătorii oaspeți 
cu o experiență mai mare acumula
tă în cei 12 ani de activitate îu ca
tegoria A, sperau într-o victorie 
care le-ar fi deschis iar calea de 
promovare în prima Gategorie dș 
lupte a țării.* Dar socoteala de aca
să nu s-a potrivit cu cea... de pe 
saltea.

Luptătorii petrileni au acum o e- 
chipă omogenă, rutiantă care se 
poate măsura cu orice echipă din 
țară.

Arbitrajul lui Popescu (Hunedoa
ra) ajutat de Haidu (Petrila) și Ghe- 
neș (Satu Mare) a fost competent.

mei și Pelcsik losif cu 411 p.d. la 
bărbați.

La Minerul Vulcan, din cei patru 
concurent;, în etapa pe asociație, pe 
primul loc s-a situat tînărul Balog 
losif cu 430 p.d., urmat de Torok 
Mihai cu 414 p.d.

Pînă la data de 28 iunie cînd 
va avea loc etapa orășenească a 
campionatului republican. întrecerile 
din cadrul primei etape continuă să 
se desfășoare și la asociațiile sportive 
Viscoza Lupeni. Retezatul Uricani, 
Jiul Petrila. A'oința Petroșani. Uti
lajul Petroșani și Parîngul Lonea. 
Campionii acestor asociații vor con
cura alături de cîștigătorii amintiți 
mai sus, pentru cucerirea locului I.



CU UN PAS ÎNAINTE ÎMI CĂUTAREA COMORII
(Utatare din pag. I-a)

orizontul 440. Brigăzile de la lucră
rile mai sus amintite au fost dotate 
cu utilaje corespunzătoare : mașini de 
încărcat, reîncăreătoare cu bandă, la 
toate lucrările au fost montate con
ducte de apă pentru introducerea 
perforajului umed. S-a completat 
personalul pentru deservirea brigăzii 
de la complexul puțului 21. Pentru 
executarea într-un ritm susținut a 
lucrărilor de deschidere a orizontu
lui 300 s-au aplicat măsuri în ve
derea creării de condiții pentru spo
rirea vitezelor de avansare. S-au 
montat o pompă pneumatică pentru 
evacuarea apelor, un troliu pneumatic 
șl s-a amenajat linia ferată pentru 
ușurarea transportului de materiale.

In vederea întăririi asistenței teh
nice s-a reîmpărțît personalul mediu 
tehnic, avîndu-se în vedere că bri
găzile de la lucrările cheie, cum sînt 
complexul de la puțul 21, lucrările de 
pe orizontul 300, să fie date în gri
fa celor mai bune cadre tehnice. 
Măsurile aplicate și-au confirmat pe 
deplin eficiența prin realizările ob
ținute de colectivul sectorului în lu
na mal.

HOTA

Meditația coafezei 
Manole

CJîrzd o vezi îmbrăcată în halatul 
'de culoarea cerului senin de vară, 
îți zici: „Asta da, la ea o să mă 
eoafez". Dar nici nu ți-ai întregit 
bine gîndul că Manole Elena, coa
feză șefă de schimb la unitatea de 
coafură din Uricani, se și face ne
văzută. Aștepți un sfert de oră, o 
jumătate, dar Manole nu mai vine. 
Gtnd răbdarea e pe sfîrșite, iar cli
entele cu care ai venit deodată plea
că din coafură cu părul frumos a- 
ranjat, în cadrul ușii din dos se 
ivește și mult așteptata coafeză. Dar 
ce metamorfoză s-a produs cu Ma
nele Elena ?l Dă să se apropie de 
locul ei de muncă, dar se poticneș
te. Două cliente se privesc semni
ficativ, pe cînd a treia le șoptește : 
„Iar s-a îmbătat șefa". Coafezele 
din schimbul ei își pleacă capul ru
șinate. Dar „șefei" ce-i pasă. Doar 
unp e Manole Elena în toata coope
rativa „Sprijinul minier" și ca ea 
nu-i nici o coafeză. Doar ea știe să 
coafeze, oricum, chiar și amețită 
de tăria bâoturii consumate. Doar 
ия-і la prima încercare.

Manole Elena meditează, dar la 
гщ singur lucru nu se gîndește i că 
ea a devenit un subiect de discuții 
în cadrul cooperativei „Sprijinul mi
nier", iar consiliul de conducere al 
««operativei va trebui să ia măsuri 
ea asemenea fapte să au mai tun- 
taeeaeă munca de cooperator.

M. M3PENEANE

PENTRU SEZONUL CALD
A sosit vară. Cît este de impor

tant ca în timpul sezonului căldu
ros in cofetării, bufete, restaurante 
și magazine, băuturile și alimentele 
să fie păstrate la rece știe fiecare 
cumpărător. Ținute la temperaturi 
scăzute alimentele se păstrează mai 
bine, în condiții igienice, sînt cum
părate și consumate cu plăcere.

Pentru buna funcționare a agre
gatelor frigorifice, organizațiile co
merciale din Valea Jiului au luat 
din timp măsuri corespunzătoare. In 
tot ce s-a făcut în acest sens am 
căutat să învățăm din experiența 
anilor trecuți. Pînă în prezent, la 
T.A.P.L. Petroșani au sosit 48 de 
agregate frigorifice noi; 19 au fost 
montate dan nou. iar la 12 s-au exe
cutat reparații capitale. La O.C.L. 
Alimentara, în această primăvară 
au fost receptionte șase agregate 
frigorifice noi, s-au montat patru, 
iar la 14 agregate s-au executat re
parații. In acest fel toate cofetăriile, 
restaurantele, magazinele și labora
toarele apartinînd O.C.L. Alimen
tara și T.A.P.L. Petroșani sînt asi
gurate cu utilaje frigorifice. Fabrica 
de ghiață din Petroșani funcțio

la vederea realizării cu succes a 
sarcinilor de investiții și în lunile 
viitoare, conducerea exploatării a 
luat, de asemenea, unele măsuri în 
sprijinul sectorului de investiții. Sec
torul a fost dotat cu o locomotivă 
L.A.M. 8 pentru deservirea orizon
tului 440; Ia orizontul 650 s-a ame
najat definitiv galeria de legătură 
între puțurile Ileana și 13 în vederea 
aprovizionării brigăzilor ce vor lu
cra în blocul 0 Bărbăteni; s-au luat 
măsuri pentru electrificarea orizontu
lui 650 pînă la puțul 13, în vederea 
introducerii transportului cu locomo
tive cu troley.

Sectorul VII — investiții are crea
te deci toate condițiile pentru în
deplinirea integrală a sarcinilor ce-i 
revin, pentru atingerea unor indica
tori cît mai ridicați. Rămîne însă ca 
atenția colectivului, îndeosebi a con
ducerii tehnice, să fie îndreptată și 
m viitor asupra concentrării pro
ducției și creării condițiilor tehnico- 
materiale necesare brigăzilor pentru 
ca fiecare să-și realizeze ritmic sar
cinile de plan. Mai multă inițiativă 
și perseverență se cere din partea 
colectivului sectorului de investiții în 
vederea asigurării unor înaintări ra
pide. In această privință s-a făcut 
încă prea puțin. Iată o rezervă de 
primă însemnătate care, valorifica
tă, va asigura colectivului posibilita
tea să fie mereu în avans cu lu
crările de investiții.

și în 
caza- 
mod 
Aici

să le cerceteze îm- 
soția a mers a doua 
mai dus singură. De 
era însoțită de soțul

îndreaptă pai 
o cerceta.
COTQȘPAN

culeg 
zent, 
trecut 
de 62

L I
în trecut viața b Stri
pe drumuri, pradă

I

Excavatorul — puternică mașina de fabricație romînească — aduce 
sprijin înseninat în ușurarea muncilor pietrarilor de la Bănită.

Iată-1 încărcînd piatra de calcar în vagonete, scutind numeroși 
meni de eforturi.
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nează în bune condițiuni și poate 
să asigure zilnic cantitatea de ghea
tă necesară Văii Jiului. Pentru a 
preveni defectarea agregatelor fri
gorifice din dotare, încă în anul tre
cut toți gestionarii au fost instruiți 
asupra modului Gum trebuie între
ținute și manipulate aceste insta
lații.

Trebuie să arătăm însă că în 
montarea agregatelor frigorifice mai 
întîmpinăm și unele greutăți. Cu 
toate insistențele conducerilor or
ganizațiilor comerciale și ale Ate
lierului de reparat utilaje comer
ciale (A.R.U.C.), I.R.E.H. Petroșani 
întîrzie mult executarea branșărilor 
de forță cum a fost cazul la maga
zinele nr. 44 și 46 Vulcan, 40 Ani- 
noasa, 140 Lonea. De asemenea, 
A.R.U.C. duce lipsă de meseriași ca
lificați îndeosebi electricieni și 
mecanici frigotehnici, fapt pentru 
care nu se pot executa la timp re
parațiile comandate.

Totodată se mai manifestă încă 
lipsuri și în ceea ce privește corecta 
exploatare a acestor agregate. 
Astfel, cu toate că au fost instruiți 
asupra modului de întreținere, ges

■ Cei 9 dinir-o mare familie а Івѵоаге de înțelepciune a Legături ЬшШЬЙе 
■ O pasiune comuni ■ Acolo unde nu axlsli limită de virali

au pornit, 
mai tîrziu. 
acolo unde 
le-a trebuit

Eroii reportajului de față sînt oa
meni simpli, obișniuți, diferiți ca 
vîrstă și preocupări. Iar în acțiu
nea pornită de ei, nu-i nimic sen
zațional. Pur și simplu au pornit 
în căutarea unei comori. Vecinii, 
prietenii sau tovarășii de muncă 
le-au vorbit despre existența ei. Ei 
însăși erau convinși de acest lu
cru. Nu le-a rămas deci decît să 
pornească la drum. Și 
Unii mai devreme, alții 
S-au întîlnit însă exact 
se găsea comoara. Nu
nici un cuvînt magic ca cel folosit 
de Aii Baba și cei 40 de hoți „Se
sam deschide-te“, pentru că ușa li 
s-a deschis singură. Ba mai mult, 

I li s-a făcut o primire caldă. Au pă
truns înăuntru la început mai ti
mizi. Doar făceau primul pas. Apoi
s-au obișnuit și de atunci vin cu 
regularitate, aici. De fiecare dată
se reîntorc acasă cu brațul plin.
Comoara au început s-o cerceteze
tot mai mult. Și de fiecare dată cu
leg noi roade din înțelepciunea co
morii. Au devenit, cu alte cuvinte, 
de-ai casei.

Poate că ar fi acum 
tru lămurirea cititorului, 
cine sînt cei care au 
căutarea comorii șî în

cazul, pen
sa arătăm 
pornit în 

constă

tionarii de la magazinele nr. 120 
Uricani, 118 hale Petroșani, 62 Vul
can, precum și bufetele nr. 20 „Car- 
pati" Vulcan, 15 „Progresul” Lupeni, 
și restaurantul „Cina” din Lupeni 
au dat dovadă de neglijență per
mitted unor persoane neinstruite să 
manipuleze frigiderele ceea ce a 
făcut ca unele să se defecteze. Pen
tru buna funcționare a instalațiilor 
frigorifice este necesar să fim a- 
provizionați la timp cu materialele 
necesare bunei lor funcționări (clor 
metil, freon 12), să fie asigurată po
sibilitatea de a rebobina la A.R.U.C., 
în mod operativ, electromotoarele 
oare se ard și completarea cu per
sonal calificat a acestui atelier.

Pentru perioada care urmează or
ganizațiile comerciale din orașul Pe
troșani vor lua toate măsurile nece
sare îmbunătățirii continue a func
ționării rationale, cu maximum de 
randament și eficiență economică a 
utilajelor frigorifice.

CONSTANTIN SCOROȘAN
Șeful secției comerciale a Sfatului 

popular al orașului regional 
Petroșani 

ea. E o sarcină deștul de grea pen
tru reporter. In primul rînd pentru 
că sînt prea mulți, numărul lor șc 
ridică în țara noastră la milioane, 
iar în al doilea riad, nu ne-ar per
mite nici spațiul. Așa că vom căuta 
să-i prezentăm doar pe cîțiva din
tre ei. Sînt nouă la număr și toți 
din Lonea: Mărăndescu Gheorghe 
și Mărăndescu Rodica. Aboș loa- 
chim și Aboș Elisabeta, Parpă Va-

sile și Parpă Parascbiva, Burciu 
Gheorghe, Morar Dionisie și Mate- 
șan Irina.

Și acum să facem cunoștință mai 
îndeaproape cu ei. Mărăndescu 
Gheorghe este ajutor miner la E.M. 
bonea. Soția sa, Rodica este casni
că. Prima care a plecat în căutarea 
comorii a fost Rodica. La întoarce
rea acasă a povestit soțului tot ce 

acolo și bineînțeles i-a a- 
giuvaerurile aduse. Ba au 

chiar 
Cînd

nu s-a 
aceasta

I a^a se face că de fiecare 

a văzut 
rătat și 
început 
preună.
oară, 
data 
ei Și 
dată merg împreună și tot împreună 

și înțelepciunea. Pînă în pre- 
de la începutul anului, au 
prin mîna lor nu mai puțin 
giuvaeruri...

..Aboș loachim este tot ajutor 
miner și soția tot casnică. Numai 
că de această dată primul pas spr-r 

făcut soțul, loachim.comoară l-a
Apoi a venit la rînd șotia. Și la 
activul lor se pot trece 50 de giu
vaer uri. .

In schimb soții Parpă Ѵз?ііе și 
Paraschiva au pornit amîndoi deo-

ZILE
Amară era 

nilor. Rămași 
foametei și mizeriei, își duceau exis
tența de la o zi la alta.

Regimul nostru democrat popular 
asigură bătrînilor condiții omenești 
de viață. Cei care nu au pe 
nimeni și vîrstă înaintată nu le mai 
permite să se gospodărească sin
guri, căminele de bătrîni le asigură 
o viață liniștită, fără griji.

Un asemenea cămin exista 
orașul Petroșani. Aici primesc 
re, hrană și îmbrăcăminte în 
gratuit peste 60 de bătrîni, 
acești oameni, pe chipul cărora anii

PROGRAMUL I. 7,45 Gîntă or
chestra de muzică populară „Flacă
ra Prahovei" din Ploiești, 8,00 Ra
diojurnal. Sumarul presei centrale. 
8,16 Dansuri de estradă, 9,02 Selec- 
țîutii din opereta „Vînzătorul de pă
sări" de Zeller, 10,03 Teatru la mi
crofon ; „Justina” de Hella Vuoli 
joki. 11.44 Piese pentru pian de 
Liszt, 12,03 „Frumoasă ești patria 
mea" — emisiune de cîntece, 12,30 
Melodii populare, 14,10 Cîntece de 
Vasile Popovici, 15,00 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor. 16.10 Potpu
riuri de muzică ușoară. 17.00 Muzică 
romînească de estradă, 18,05 Mu
zică ușoară interpretată la orgă de 
Otta Cermak, 18,30 Program muzi
cal pentru fruntași și evldențlați în 
întrecerea socialistă, 20,10 Melodii 
populare cerute de ascultători. 20,55 
Muzică ușoară de Emanoil lonescu, 
21,15 Cine știe cîștigă. 23,00 Muz;- 
ca de dans. PROGRAMUL II. 8,40 
Muzica distractivă interpretată de 
fanfară, 9,30 Piese de muzică ușoa
ră interpretate la diferite instrumen
te, 10,30 Interpret ai muzicii de 
operetă, 11,03 Dansuri instrumentale, 
11,30 Muzică populară, 12,00 Din re

dată în căutarea comorii. Au găsât-o 
și au îndrăgit-o...

...Bureiu Gheorghe este mițier la 
sectorul IV Jieț, Morar Dionisie 
este pensionar, iar Mateșan Iriaa 
este elevă la Școala medie din bo
nea. Aceeași dorință i-a mînat și pe 
ei: să găsească comoara și apoi 
să o folosească.

S-au cunoscut cu toții aici. Și 
nu rareori se întîmplă să se înttl- 
nească în acest loc unde nu există 
limită de vîrstă, unde îi ’leagă o pa
siune comună.

V-am prezentat pe temerarii cău
tători ai comorii. Nu ne rămîne de 
cît să vă prezentăm și comoara. 
Am specificat că-i vorba despre co
moara din Lonea întrucît asemenea 
comori sînt foarte multe și se gă
sesc pretutindeni în țara noastră în- 
cepînd cu capitala și sfîrșînd cu cel 
mai îndepărtat colțișor al patriei 
noastre.

Comoara din bonea. se află în 
imediata apropiere a impunătoarei 
săli de spectacole a clubului de 
aici. Mai precis în una din sălile 
clubului. E aranjată în rafturi însl- 
te ce se ridică pînă la tavan, etiche
tată pe autori și genuri. Cred că 
de acum ați ghicit despre care co
moară e vorba. Da. Intr-adevăr, 
despre biblioteca clubului muncito
resc din Lonea. Ea numără, mii de 
volume care constituie tot atîtea 
izvoare de înțelepciune și cultură. 
Are și mulți cercetători. Peste 760. 
S-ar putea obiecta că nu se cunosc 
toți. E și normal. Dar toți ceî pes-z 
te 760 de cititori sînt legați între ei 
prin fire invizibile. Și nu numai 
între ei ci și cu alte milioane de 
cititori pe care-i leagă aceeași "pasiu
ne comună — cititul — aceeași 
prietenă — cartea.

Drumul spre comoara înțelepciunii 
a fost deschis. Iar secretul comorii 
nu mai e un... secret- Pentru că tot 
mai mulți oameni își 
șii spre ea pentru a

C.

N I Ș T I T E 
și-au pus pecetea, trăiesc o viață 
liniștită bucurîndu-se de o atentă 
îngrijire medicală.

Adesea ii vizitează echipele artis
tice de amatori din oraș, care pre
zintă în fața lor frumoase progra
me artistice.

Semnificativă este calda prietenie 
ce-i leagă. Cei mai mulți dintre ei 
nu s-au cunoscut niciodată în viață, 
au avut profesii și preocupări dife
rite. aparțin diferitelor naționalități.

Aici toți trăiesc ca într-o mare 
familie. E familia celor ce duc o 
bătrînete liniștită, fără griji.

C. IOAN 
corespondent

pertoriul orchestrelor- de estradă. 
13,40 Valsuri de estradă. 14,30 Con
cert de muzică populară, 15,05 For
mații de muzică ușoară, 16,30 Cîn
tece de dragoste și jocuri populare. 
17,10 Program interpretat de soliști 
și formații artistice de amatori, par
ticipante la cel de-al VII-lea concurs. 
18.30 Lectură dramatizată, 19,45 
„Am îndrăgit o melodie" emisiune 
de muzică ușoară romînească, 20.35 
/Muzică populară interpretată de Ma
ria Firulescu și Constantin Borde- 
ianu, 21,55 Muzică de dans.

17 iunie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Cum ștăm tinere î; REPUBLICA : A- 
notimpurii PETRII-A : Rocco și frații 
săi; LONEA: O zi ca leii; L.IVE- 
ZENI: Un erou în papuci; PARO- 
ȘEN! : Cabotinul; LUPENI: Pari 
spre lună ; BARBATENI; Prietenie 
interzisă.
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Сфи»: Asentimentul Canadei, S.U.A. și Angliei
pentru menținerea forțelor O.N.U. în insulă
NEW YORK 15 (Agerpres).
După cum s-a anunțat la sediul 

Națiunilor Unite guvernul canadian 
s informat că cei 1 122 de ofițeri și 
soldați canadieni incluși în cadrul 
forței O.N.U. în Cipru, vor rămîne 
în continuare în insulă in cazul cînd 
mandatul forței O.N.U. va fi prelun
git după data de 27 iunie.

Statele Unite au făcut cunoscut 
secretarului general a) O.N.U., U

Thant, că în cazul cînd Consiliul de 
Securitate va prelungi cu încă trei 
luni mandatul forței O.N.U. in Ci
pru, sînt gata să contribuie cu suma 
de 2 milioane dolari la fondul de 
întreținere al acestei forțe. La rîndul 
său guvernul englez a anunțat că 
pentru viitoarele trei luni contribu
ția Angliei la întreținerea forței 
O.N.U. în Cipru se va ridica la un 
milion dolari.

Situațîe confuză în Guyana Britanică
GEORGETOWN 15 (Agerpres).
Situația din Guyana Britanică 

continuă să se mențină confuză după 
anunțarea hotărîrii guvernulttf' Ri
chard Luyt de a-și asuma toate ‘pre
rogativele puterii fără a se consulta 
cu guvernul țării. După cum trans
mite agenția Reuter, primul ministru 
Cheddi Jagan a avut o întrevedere 
cu guvernatorul Luyt după care a 
anunțat că guvernul a renunțat deo
camdată la intenția de a demisiona 
în semn de protest împotriva ares
tării unor conducători ai Partidului 
de guvernămînt. Partidul progresist 
al poporului, în rîndurile cărora se

află și adjunctul primului ministru, 
Brindley Benn.

Intre timp, în țară continuă tul
burările. Duminică, 29 de persoane 
au fost rănite ca urmare a unor in
cidente petrecute la 12 mile de Geor
getown. Poliția a arestat 19 persoa
ne. In capitala Guyanei Britanice 
s-a anunțat că primul ministru Ched- 
di Jagan și soția sa vor pleca în 
curînd la Națiunile Unite pentru a 
informa Comitetul special O.N.U. în
sărcinat eu examinarea aplicării De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țărilor și popoarelor co
loniale asupra evoluției evenimente
lor din țară.

(Agerpres).ТѲКІ© ’5
La Tokio continuă tratativele pre

liminare între, reprezentanții Indone
ziei, Filipinelor șr Malayezieî. în 
vederea conferinței tripartite la nivel 
înalt pentru soluționarea diferendului 
izbucnit după crearea Federației Ma- 
layeze.

Luni, Salvador Lopez, mediatorul 
filipinez în aplanarea crizei din re
lațiile Indoneziei cu Malayezia, a 
anunțat că după ce s-a înțîlnit cu 
peeședintele Sukarno și cu preșe
dintele Macapagal al Filipinelor a 
avut o întrevedere și cu primul mi
nistru al Malayezieî, Abdul Rahman, 
la care au fost discutate probleme 
legate de convocarea conferinței tri
partite la nivelul miniștrilor de ex
terne care să pregătească întîlnirea 
la nivel înalt. Salvador Lopez a a- 
nunțat, de asemenea, că după con
vorbirea dintre Macapagal și Abdnl 
Rahman s-a ajuns la un acord asu
pra propunerii tailandeze dț compro
mis care prevede stabilirea de puncte

de control în Sarawak și Sabah, un
de există o puternică împotrivire fa
ță de Federația Malayeză. Intrucît 
Malayezia condiționa convocarea 
conferinței la nivelul miniștrilor de 
externe de soluționarea acestei pro
bleme. partea indoneziană a accep
tat această 
pentru a 
conferinței 
acordului, 
instalarea ;
unul în Sabah iar celălalat 
rawak. Alte două puncte vor fi ins
talate după o nouă examinare a 
problemei la conferința miniștrilor 
de externe. Salvador Lopez a califi
cat acest acord ca un „pas important 
spre conferința la nivel înalt între 
Indonezia, Malayezia și Filipine".

i formulă de compromis 
netezi calea 
la nivel înalt, 
deocamdată s-a 

a două puncte de

organizării
Potrivii 
stabilit 
control, 
în Sa-

A XX-a aniversare a Confederației 
Generale â Muncii din Italia

RQMA 15 (Agerpres).
La 14 iunie a avut loc la Roma 
ședință festivă, consacrată celei 

aniversări a Confede-
o
de-a XX-a 
rației Generale a Muncii din Italia. 
Au participat reprezentanți ai sindi
catelor pe ramuri, precum și dele
gații de muncitori din întreaga 
lie.

Ședința a -fost prezidată de 
nando Santi, secretar general 
junct al 
Muncii.
subliniat 
țiune a
pentru apărarea drepturilor lor vi
tale.

A luat apoi cuvîntul Agostino No
vella. secretar general al Confede
rației Generale a Muncii, care a vor
bit despre problemele fundamentale 
ale. situației politice și economice in
terne a țării.

lta-

Fer- 
ad- 

Confederației Generale a 
In cuvîntarea rostită, el a 

necesitatea unității de ac- 
tuturor oamenilor muncii

Cutremur de pămînt 
în Turcia

ANKARA 15 (Agerpres).
In partea răsăriteană a Turciei a 

avut loc duminică un puternic cutre
mur de pămînt. Potrivit datelor ofi
ciale, în urma cutremurului o persoană 
a fost omorîtă, 50 rănite și nume
roase imobile distruse.

Noul guvern al Somaliei
MOGADISCIO 15 (Agerpres).
Abdriazak Hadji Hussein a format 

noul guvern al Somaliei.
Cabinetul este alcătuit din 13 

membri. Ministrul al afacerilor ex
terne a fost numit Ahmed Duale, 
ministru de interne — Abdulkadir 
Mohamed Aden, iar ministru al a- 
părării — Aden Issak Ahmed. A fost 
creată funcția de ministru pentru 
porblemele somaleze care a fost în
credințată lui Mohamed Farah Ma- 
lingur. 
privind 
maleză 
nă.

El se va ocupa de probleme 
teritoriile cu populație so- 

aflat sub administrație străî-

In nordul Katangăi se intensifică 
luptele partizanilor

LEOPOLDVILLE 15 (Agerpres).
Agențiile de presă relatează că în 

regiunea de nord a Katangăi, în 
împrejurimile localității Albertville, 
se semnalizează o nouă intensificare 
a luptei de partizani. Știri în acest 
sens au ajuns la Elisabethville prin 
postul de radio Albertville. Autorită 
țile au hotărît trimiterea urgentă de 
detașamente ale armatei centrale.

Incepînd de sîmbătă. în provincia 
Kivu are loc o ofensivă a trupelor 
guvernamentale. Rezultatele de pînă 
acum, subliniază agenția France 
Presse. sînt însă „modeste". Trupe
le guvernamentale se găsesc, deo
camdată, la circa 50 km de locali
tatea Bukavu, capitala provinciei. 
Lupte crîncene au avut loc în îm
prejurimile localității Kamaniola un-

de, alături de batalionul 13 al arma
tei congoleze, condus de generalul 
Mobutu, a luat parte la operațiuni 
și aviația.

Se anunță, 
Leopoldville a 
nire a noului 
mit 
Iezi".
„ales"

de asemenea, că la 
avut loc prima întru- 
partid congolez denu- 

Adunarea democraților congo- 
Președinte al partidului a fost 

1 primul ministru C. Adoula.
Observatorii politici, subliniază co

respondentul agenției Reuter, apre
ciază crearea noului partid drept 
„o ' încercare a primului ministru 
Adoula de a obține un sprijin na
țional". Partidul este o grupare a 
mai multor partide mici din țară 
care sprijină politica guvernului con
golez condus de

Cablu telefonic 
între Japonia și Europa

TOKIO 15 (Agerpres).
De curînd a fost terminată inst- 

larea unui cablu telefonic care leagă 
Japonia de Europa, prin America de 
nord. Noul cablu pleacă din Nimomi- 
ya, o localitate situată la aproxima
tiv 115 kilometri vest de Tokio și a- 
junge la Honolulu, trecînd prin in
sulele Guan și Wake. La Honolulu 
cablul este legat de cablul submarin 
deja existent care leagă insula Ha- 
wai de coasta vestică a Statelor 
Unite. Noua legătură telefonică trans
oceanică va permite în viitor stabi
lirea de 128 circuite telefonice.

Adoula.

Sosirea Ia Moscova a unei 
economice italiene

MOSCOVA 15 (Agerpres).
La 14 iunie a sosit la Moscova 
delegație economică italiană alcă-o

tuită din 80 de persoane .— funcțio
nari superiori ai Institutului de re
construcție industrială (I.R.I.), 
titutului de comerț exterior, ai 
nisterelor Afacerilor Externe și

împotriva sentinței de la Pretoria

delegații

și al unor bănci,

Ins- 
mi- 
Co-

ROMA. După cum relatează revis
ta „L’Europeo", Moise Chombe fos
tul președinte al Katangăi, care se 
află în prezent la Madrid, a anun
țat că scrie o „carte albă" despre 
ceea ce s-a întîmplat în Congo în 
zilele în care belgienii se retrăgeau. 
El a declarat că va povesti totul, 
„inclusiv moartea lui Lumumba, fă
ră să țină seama de nimeni".

KUALA LUMPUR. Regele și re
gina Malayezieî au plecat luni spre 
Tokio, pentru o vizită oficială de 
zece zile în Japonia. Ei sînt însoțiți 
în această vizită de o suită de 34 
de - persoane.

HELSINKI. La 14 iunie s-a des
chis la Helsinki cel de-al 18-lea 
Congres al Asociației Medicale In
ternaționale. La lucrările congresu
lui participă peste 500 de specialiști 
din 40 de țări.

ROMA. Vulcanul Etna a continuat 
să erupă în noaptea de duminică 
spre luni. Masa de lavă vulcanică, 
care se revarsă, este însoțită la fie
care 12 minute de puternice explozii 
în interiorul craterului.

NEW YORK. Pe bordul unui sub
marin nuclear aflat în construcție 
la șantierul societății „Ingalls Ship
building Corp", din Pascagoula, Mis
sissippi, a izbucnit un incendiu, pro- 
vocînd daune materiale. Oficialitățile 
au declarat că pe bordul submarinu
lui nu se aflau materiale radioacti
ve.

LONDRA 15 (Agerpres).
Sentința pronunțată de Curtea Su

premă din Pretoria în procesul in
tentat conducătorilor mișcării de 
eliberare națională din Republica 
Sud-Africană a stîrnit un val de pro
teste în Anglia. La 14 iunie 
a avut loc la Londra o demonstra
ție împotriva politicii de apartheid 
din R.S.A.. la care au participat cî- 
teva mii de persoane. La miting au 
luat cuvîntul filozoful englez Bertrand 
Russell, Anthony Wedwood Been de
putat laburist în Camera Comunelor, 
Fenner Brockway, președintele orga
nizației „Mișcarea pentru eliberarea 
coloniilor", șl alți reprezentanți ai 
vieții publice.

In cuvîntarea sa, Bertrand Russell 
condamnat politica de apartheid 
guvernului Verwoerd.
Fenner Brockway, conducătorul

organizației „Mișcarea pentru elibe
rarea coloniilor" a adresat primului 
ministru englez o petiție în care 
cere guvernului britanic să ia toate 
măsurile necesare, direct sau prin 
intermediul O.N.U.. pentru ca Nel
son Mandela și toți deținuții politici 
din R.S.A. să fie eliberați.

înaintea mitingului a avut loc o 
demonstrație în sprijinul eliberării 
lui Nelson- Mandela^ și a tovarășilor 
săi condamnați la detențiune pe via
ță. Ambasada Republicii Sud-Africa
ne din Londra a fost protejată de 
importante forțe polițienești.

★
ROMA 15 (Agerpres).
Pietro Neni, vicepreședinte al gu

vernului italian, a adresat ministrului

a 
a

justiției al Republicii Sud-Africane o 
notă de protest împotriva condam
nării la închisoare pe viață a con
ducătorilor mișcării de eliberare na
țională.

Numeroase organizații de tineret 
și partide politice au dat publicită
ții o declarație comună în care 
cer guvernului italian să se pronunțe 
la O;N.U. în sprijinul unei amnistii 
generale în R.S.A.

*
TEE-AVIV 15 (Agerpres).
Dumincă seara, în piața centrală 

din Tel-Aviv a avut loc un miting 
de protest împotriva politicii de a- 
partheid dusă de guvernul sud-afri- 
can. Printre manifestanți s-a aflat 
și A. Goldreich, lider politic care a 
evadat anul trecut dintr-o închisoare 
sud-africană. Participanții la miting 
au protestat împotriva sentinței pro
nunțate la procesul de la Pretoria.

4
ZANZIBAR 15 (Agerpres).
împăratul Haille Selassie I al Etio

piei, care se află în vizită în Re
publica Unită Tanganica și Zanzi
bar, a rostit o cuvîntare cu prilejul 
unui miting la care au participat 
peste 5 000 de persoane.

El a înfierat sentința inumană a 
Tribunalului din Pretoria, care
condamnat pe Nelson Mandela și 
pe tovarășii săi de luptă la închi
soare pe viață. Vorbitorul a adăugat 
că guvernanții rasiști din Africa de 
sud nu vor reuși niciodată să schim
be cursul istoriei.

a

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, Str. Republicii uz. 56. TeL interurban 322, automat 269.

merțuluî Exterior
precum și reprezentanți ai unor mari 
firme și întreprinderi italiene ca 
„Fiat", „Eni", „Edison”, „Olivetti”, 
„Montecatini", „Snia-Viscosa". „Ma- 
relli” și altele.

Vizita în U.R.S.S. a delegației este 
organizată de Ministerul Comerțului 
Exterior al Italiei.

Delegația este condusă de senato
rul Mario Martinelli, vicepreședinte 
al Confederației industriașilor italieni 
(„Confindustria"), președintele Comi
siei senatoriale pentru problemele fi
nanciare.

După cum transmite agenția 
TASS în cercurile economice italie
ne trimiterea acestei delegații este 
privită ca o măsură îndreptată spre 
dezvoltarea 
comerciale

CREȘTE COSTUL VIEȚII 
ÎN ANGLIA

LONDRA 15 (Agerpres).
Gorge Brown, lider adjunct al 

Partidului laburist din Marea Bri
tanic, a rostit la 14 iunie o cuvîn
tare în orașul York. Cu acest prilej 
el a citat o serie de date care de
monstrează creșterea costului vieții 
în Anglia. Brown a arătat că numai 
în perioada martie—aprilie a.c. pre
țurile la legume au crescut cu 5 la 
sută, iar la produsele alimentare și 
ouă cu 4 la sută. In cuvîntarea sa 
liderul adjunct al partidului laburist 
a criticat politica economică a gu
vernului conservator.

Noi

mai departe a relațiilor 
dintre cele două țări.

Refacerea automobilului 
în care a fost asasinat 

J. Kennedy
WASHINGTON 15 (Agerpres).
Automobilul „Lincoln Continental”, 

în care a fost ucis președintele Ken
nedy, la 22 noiembrie anul trecut, a 
fost complet refăcut de societatea 
Ford, căreia îi și aparține mașina. 
După cum se știe, automobilele fo
losite de Casa Albă sînt închiriate.

Automobilul prezidențial, construit 
în 1961, a fost reblindat și înzestrat 
cu geamuri noi care nu permite tre
cerea gloanțelor. Vechiul motor de 
275 C.P. a fost schimbat cu unul 
de 500 C.P.

măsuri antidemocratice 
în Brazilia

RIO DE 
Președintele

Branco, a semnat în ultimele 48 de 
ore mai multe decrete prin care sînt 
anulate 21 de mandate de deputați 
și sînt lipsite de drepturi civile 45 
de personalități ale vieții politice și 
publice din țară. Pînă duminică după- 
amiază numărul acestor decrete s-a 
ridicat la 13 dar, după cum trans
mite agenția France 
teaptă să fie date 
decrete.

Printre persoanele 
ceste măsuri se află mai mulți depu
tați în Parlamentul federal brazilian.

JANEIRO 15 (Agerpres). 
Braziliei, Castelo

Presse, se aș- 
publicității alte

afectate de a-

printre care Tenorio Cavalcanti, 
. Edpedito Machado, fost ministru al 

lucrărilor publice în guvernul Gou- 
lart, și mai mulți deputați din partea 
Partidului muncii al fostului preșe
dinte Goulart. De asemenea, au fost 
lipsiți de drepturi civile prof. Alvaro 
Vieira Pinto, fost director al 

superior de studii bra- 
lideri sindicali, condu- 
unor organizații politice și 
Totodată, s-a anunțat că

Institului 
ziliene, 
cători ai 
de mase,
ambasadorul Brazilei la Roma, Hugo 
Gouthier, a fost 
său.

revocat din postul

Deficitul balanței comerciale
BRUXELLES 15 (Agerpres).
Intr-un raport al Comisiei Pieței 

comune, informează buletinul econo
mic al Agenției France Presse, se 
precizează că în primul trimestru al 
anului 1964 deficitul balanței comer-

a C.E.E,
a depășit 200 ml«ciale a C.E.E.

lioane de dolari. Cel mai mare de
ficit în balanța de plăți l-au înre
gistrat Italia și Franța, în timp ce 
R.F. Germană a înregistrat un ex
cedent ridicat. ,
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