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IN INTIMPINAREA CONGRESULUI PARTIDULUI

ф Important: strădanii, 
căutări

• Totuși 
ф Eficienfa se iasă aș-

! teptată
ф Ce-i cu transportul?

*?
După prima etapă a întrecerii, 

minerii Vulcanului au ajuns în dru
mul ce îl străbat spre înfăptuirea 
angajamentului Ia o cotă demnă de 
relevat. Față de 2 0G0 tone cărbune 
cît se prevăzuse a se extrage peste 
plan, colectivul exploatării a ajuns, 
la un plus de 2 400 tone de cărbu
ne Primul pisc a fost atins 1 Ii ur
mează însă altul. Pînă la Congre
sul partidului se prevăzuse depăși
rea sarcinilor de plan cu 3 500 tone. 
Cum se desfășoară ascensiunea spre 
acest obiectiv ? Este o întrebare la 
care se poate răspunde în mai multe 
feluri. Primul răspuns ar fi următo
rul : In cadrul exploatării se vădesc 
strădanii, căutări, se aplică măsuri 
complexe pentru a crea condiții opti
me de muncă în scopul obținerii de 
noi realizări.

Iată un scurt interviu pe 
temă cu tehnicianul 
locțiitorul Șefului de 
sectorul IV :

— Angajamentul 
stru în întîmpinarea Congresului 
partidului este înfăptuit. Avem un 
plus .de la începutul anului de peste 
7 000 tone de cărbune. Secretul rea
lizărilor noastre ? Am pus accent pe 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan. Am urmărit în acest scop, mai 
ales, menținerea liniei de front ac.- 
tiVe necesare, aprovizionarea optimă 
a brigăzilor cu materiale și vagone- 
■fe, plasarea din plin a fronturilor. 
Avem stocuri de materiale pe cel

această
Dobner Carol, 
sector de la

colectivului no-

puțin 24 de ore în apropierea fiecă
rui abataj; la tot mai multe camere 
se aplică inițiativa „douăi cîmpuri 
pe schimb și aripă de abataj". Așa 
âm ajuns ca cele mai multe brigăzi 
să realizeze avansări mari. Bună
oară, brigăzile conduse de minerii 
Șerban Nicolae, Sima Ilie, Tucaciuc 
Mihai realizează avansări de cîte 
140, respectiv, ultimele două, de cîte 
100 metri liniari și obțin astfel ran
damente de cîte 8—9 tone pe poet

Sîntem hotărîți să ne sporim și 
mai mult realizările. Ne-am angajat 
ca pînă la Congresul partidului să 
ridicăm la plan toate brigăzile, să 
lichidam cu
In acest scop o 
vom 
nice 
ales, în prima decadă. Iată factorii 
care 
succese.

Important este și faptul că preocu
pările multilaterale, strădaniile de a 
‘ace noi progrese pe linia îndeplini
rii sarcinilor de plan sînt caracte
ristice și colectivelor care pînă a- 
cum, datorită unor condiții de zăcă- 
mînf nefavorabile au „pășit cu stîn- 
gul“. De exemplu la sectorul II.

— Sectorul nostru a trecut prin 
greutăți mari în ultimul timp, ne re
lata tînărul inginer Popescu Mircea, 
șeful sectorului. Am pierdut zilnic 
cîte 50—100 tone din cauza' suitoru
lui colector nr. 2, Care Varsă toată 
producția sectorului de la orizontul 
555 la 480 — orizontul de transport 
Din cauza înclinației diferite, suito
rul se-nfundă mereu, producîrid stjg 
nări. Peste . ațest necaz am trecut : 
suitorul a fost amenajat cu tuburi 
metalice de o dimensiune de 720 mm.

— O altă problemă ce ne frămîn- 
tă este dispersitatea locurilor de 
muncă (avem locuri de muncă de 
la suprafață pînă la orizontul 480) 
ceea

absențele nemotivate, 
deosebită atenție 

acorda întăririi asistenței teh- 
schim-burile II și III și maiîn

ne vor aduce, cu siguranță, noi

ce necesită un mare efectiv de

Ion DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)

LA ODIHNA Șl TRATAMENT
Printre șutele de oameni ai mun

cii care și-au petrecut în primul tri
mestru concediile în stațiunile bal- 
neb-climaterîce din țară, se numără 
și cei 22 de muncitori și tehnicieni 
de la preparația Lupeni. Pascu Du
mitru,
Nistor. Bărbulcscu loan,

Căldârar Silvia. Moldovan
Ursulescu

Iosif, bunăoară, și-au petrecut con
cediul la Herculane și Buziaș.

trimestrul doi vor pleca spre stațiu
nile balneo-climaterice alți 30 de pre
paratori, dintre care pînă în prezent, 
Mențin Carol, Feraru loan, Tigorea- 
nu loan, Dănuțea-nu loan, Gîrboan 
Vasile au fost la diferite stațiuni și 
s-au întors la preparație reconfor
tați, cu impresii plăcute.

Remorcarea trenurilor cu tonaje 
sporite continuă să fie .în centrul 
preocupării muncitorilor și fochiști- 
lor din depoul de . locomotive din 
Petroșani. Buna întreținere a parcu
lui de locomotive, cunoașterea la 
perfecție a profilului liniei au făcut 
ca toate trenurile remorcate cu to
naje sporite să ajungă cu bine la 
destinație. Datorită folosirii acestei 
metode în fiecare zi sosesc și pleacă 
din stația Petroșani peste zece tre
nuri 
zile, 
fost i 
nuri.
Em.il, 
loan, 
nu Francisc. Pătroi Petne 
Vasile.

De la începutul anului pină în pre
zent, au fost remorcate 1386 trenuri 
cu tonaje sporite, iar tonajul remor
cat în plus se ridică lâ 192 813 tone 
făcîndu-se prin aceasta o economie 
de 87 locomotive pe distanța Petro
șani—Simeria și retur.

cu tonaje sporite. In cele 20 de 
ce au trecut din luna mai. au 
remorcate 172 de astfel de tre-
S-au eyidențiaf mecanicii Popa 

. Ciornei Ghedrghe,
Schvemhamer Ștefan,

Cătuțoiu 
Rudea- 

și Roșu

IV 
din 
de

Brigada 
al minei 
acest an. 
cărbune.
IN CLIȘEU: Brigadierul, alături de

fruntașă condusă de minerul 
Petrila, a fost evidențiată în 
și a extras peste sarcini de-a

Ionîță Aurelian, de Ia sectorul 
întrecerea socialistă în trei luni 
lungul a patru luai, 243 ІОМ

cîțiva ortaci.

Citiți în pagina IV-a I
Evenimente grave în Bolivia. 
SANTO DOMINGO 
mistițiul a
Tulburări în
Franz Jonas 
al Austriei.
Noi incidente în Cipru.
VIENA — Sesiunea Asocia
ției Europene a Liberului 
Schimb.

Ar- 
fost prelungit. 
Brazilia.
ales președinte

Ritm susținut, calitate mai bună
Obiectiv: două săptămîni avans față de grafic

Constructorii LC.M.M. care execu
tă lucrări în incinta 1 Dîlja 
au terminat, așa cum s-au angajat, 
partea de construcții a casei mașinii 
de extracție.

Zilele trecute, lăcătușii din briga
da condusă de BăCilă Remus au 
început montarea mașinii de extrac
ție. Și ca să nu rămîiiă măi prejos

decît brigăzile de dulgheri și zi
dari, lăcătușii, cu hărnicia care îi 
caracterizează, s-au angajat să re
ducă cu două săptămîni termenul 
prevăzut în grafic pentru montarea 
mașinii. Și angajamentul montorilor, 
luat în întîmpinarea Congresului 
partidului, prinde 
viață.

tot mai mult

beneficiari
șan- 
Jiu- 
tîm- 
exe

Destinația
întreprinderea orășenească de in

dustrie locală execută pentru 
tierele de construcții din Valea 
lui o cantitate apreciabilă de 
plărie — uși și ferestre. Aici se
cută tîmplăria pentru blocurile G 3, 
G 4, G 7, E 3, E 4, de la Livezeni. 
D 13 de la Vulcan, F 1 de la Pe
trila, și altele însumînd peste 6 000 
mp tîmplărie. Dintre acestea o can
titate de peste 3 000 rtip a luat dru-

FULOP GEZA
corespondent

Atelierul de vulcanizare de la S.R.E. Vulcan. Șeful de echipă Matei loan explică tinereilor muncitoare 
Ale Elisabeta și Tudorache Gheorghița modul de preparare a izolatorilor.

ЯКжод ■

țloii
Ж ж

Incepînd din 30 mai 1965, mer
sul trenurilor din Stația Petroșani 
va fi următorul:

PLECĂRI

SPRE LUPENI la orele: 4,54; 
6,06; 7,35; 12,25; 15,27; 20,44.

SPRE SIMERIA la
5,30 (accelerat): 7,42; 
19,17; 21,10.

orele
11,12;

1,52; 
15jI9;

SPRE CRAIOVA la 
13,47; 18,28; 20,31.

SPRE BUCUREȘTI la orele : 9,25 
(personal — are sosirea în Bucu- 
rești-Basarab la orele 19,34); 23,40 
accelerat. (Acceleratul pleacă din 
Simeria la orele 21,30, ajunge în- 
Petroșani la 23,32 — staționează 8 
minute — 
orele 6,25. 
Roșiori).

și sosește în
Acceleratul

SOSIRI

orele; 4,12;

București la 
circulă prin

mul șantierelor de 
restul va ti livrat 
la sfîrșitul lunii mai.

Tot, din atelierele acestei unități au 
luat drumul piețelor de desfacere 
din regiune, un număr de 20 gar
nituri mobilă tip „Bușteni" și 55 
bucăți canapele tip „Carpați". Dînd 
viață angajamentelor luate în cin
stea Congresului 
vele de muncitori 
îmbunătățit mult 
lor de tîmplărie, 
pentru tapițerie și 
jumătatea lunii 
beneficiarilor o
vată peste sarcina de plan.

construcții, 
șantierelor

iar 
pînă

partidului, colecti- 
de la I.O.I.L. au 

calitatea produse- 
mobilă și 
croitorie.

iulie va fi 
cantitate de

vată 
Pînă la 

livrată 
5 tone

ACTUALITATEA
ф Formația de estradă a Teatru

lui de Sta! din Brașov prezintă azi. 
la ora 18 și la ara 20, in sala clu
bului din Vulcan spectacole de estra
dă cu piesa „Vacanță în Do major".

♦ Un colectiv de actori ai Tea
trului Maghiar de Stat din Timișoa
ra. aflai in turneu oficial prin Valea 
Jiului, va prezenta în zilele de 24, 
și 25 mai, la ora 17 și la ora 20. 
în sala Teatrului de Stat din Petro
șani, spectacole cu piesa „Un pahar 
cu apă" (Egy pohâr viz).

♦ Lectoratul de cultură generală, 
care funcționează' pe .lîngă clubul 
muncitoresc. din Petrila. a progra
mat pentru joi,.ora 18, expunerea ;

DE EA
9,23; 13,27; 20,08; 23,00.

DE LA SIMERIA la - 
5,57; 9,03; 12,09; 17,01; 
(accelerat).

LUPENI la orele :

orele: 
19,47;

7,33;

1,13;
23JJ2

DE LA CRAIOVA la 
8,41; 14,58; 21,49.

DE 
5,20 
avînd 
orele 
București 
Petroșani 
nează 
meria

orele : 6,36;

LA BUCUREȘTI la orele: 
accelerat; 17,49 — personal 

plecarea din București la
6,53. (Acceleratul pleacă din 

i la orele 22,32, sosește în 
i la orele 5,20 — stațio-- 
I minute — și ajunge Ia Si- 

orele 7,15).

STAT1A C.F.R. LUPENI : 
la

10 
la

DIN
trenurile pleacă spre Petroșani 
orele:.6,48; 8,40; 12/14; 15,15; 19,25; 
22,17.

socialist", 
sala clu-

sala du-

„Rolul familiei în statul 
Expunerea va avea loc în 
bului din localitate.

ф Mîîne la ora 18, in 
bului din Lupeni este programată o
seară tematică despre rolul și im
portanța opiniei publice.

ф Azi dimineață, 34 de mineri 
evidențiați în întrecerea socialistă 
Ia E. M. Aninoasa au plecat cu au
tocarul O.N.T. intr-o excursie prin 
țară. Ei vor vizita, printre altele. 
Valea Oltului, șantierul hidroener
getic „Ghecrghe Gheorghiu-Dej" de 
pe Argeș, orașele Argeș, Pitești, 
Cîmpulung Muscel și Poiana Bra
șov. Excursia este organizată de 
comitetul, sindicatului minei Aninoa-, 
sa. în semn de prețuire a hărniciei 
celor ce au adus exploatării titlul 
de cinste de fruntașă pe ramură.

t



1 STEAGUL ROȘU

FOTBAL.

Spartaehiada de vara a tineretului
Rezultate bune, dar nu pe mătura posibilităților

Jiul — €.
Cu trei etape înainte de încheie

rea campionatului categoriei В la 
fotbal se poate spune că s-au cam 
limpezit lucrurile în seria a Il-a. Cîș- 
tigînd acasă meciul cu C.S.M. Sibiu, 
formația studenților din Timișoara iși 
menține avantajul de 3 puncte față 
de a doua clasată — Industria Sîr- 
mei Cîfapia Turzii — fiind candida
tă la promovarea în prima categorie 
a țării. „Lanterna roșie" se află, de 
mâi multă vreme, în posesia echipei 
GF.R. Timișoara, care nu mai are 
nici o șansă să scape de retrogra
dare. A doua candidată la retrogra
date o va desemna „duelul" ultime
lor trei etape dintre Sătmăreana și 
învinsa de duminică a Jiului, C.S.M. 
Reșița. Jiul Petrila se situează în 
prima parte a clasamentului, unde, 
se pare că va rămîne pînă la ter
minarea campionatului.*

Despre meciul de duminică dintre 
Jiul și C-S.M. Reșița nu se pot spune

Portarul reșîțean Tunaru a plonjat, dar mingea va frece pe lingă

CAMPIONATUL REGIONAL
Minerul Aninoasa —

Preparatorul Pefrila 5-1 (2-(P
întâlnirea de fotbal dintre Minerul 

Aninoasa și Preparatorul Petrii a nu 
a depășii cu nimic nivelul unui joc 
de antrenament. Oaspeții nu au fa- 
•istat, știind că e târziu pentru a e- 
vita retrogradarea, iar gazdele, vrînd 
aâ-;i demonstreze superioritatea, au 
făcut un joc încîlcit.

Timp de 35 de minute jocul se 
desfășoară mai mult la centrul te
renului. In minutul 40 Broască 
deschide scorul pentru ca cinci mi
nute mal tîrziu tot ei să-l ridice la

ALTE REZULTATE : Unirea Hațeg- 
C.F.R. Simeria 2-2; Textila Sebeș- 
Aurul Zlatna 2-0; Dacia Oră.știe-Re- 
fractara Alba 5-2; Constructorul Hu
nedoara-Minerul Vulcan 2-0; Minerui 
Ghelar-Știința Petroșani 3-2; Aurul 
Brad-Parîngul Lonea 3-0.

ETAPA VIITOARE: (joi 27 mai)

CLASAMENTDL
l. Aurul Brad 23 13 6 4 59:22 32
2. Știința Petroșani 23 13 4 6 48:18 30
3, Textila Sebeș 23 12 4 7 57:33 28
4. Dacia Orăștie 23 10 8 5 32:27 28
5. Minerul Aninoasa
6. Minerul Ghelar

23 12 2 9 37:26 26
23 12 2 9 40:37 26

7. Aurul Zlatna 23 12 1 10 38:39 25
8. Minerul Vulcan 23 10 3 10 45:35 23
9. Parîngul Lonea 23 8 5 10 30:36 21

10. Constructorul Hunedoara 23 8 3 12 26:37 19
11. Unirea Hațeg 23 6 6 11 29:45 18
12. Refractara Alba 23 5 7 11 22:42 17
13. C.F.R. Simeria 23 в 5 12 20:46 17
14. Preparatorul Petrila 23 4 4 15 21:60 12

S. M. Reșița 3-1 (2-0)
multe lucruri. Gazdele, deși au cîș- 
tigat cu 3-1, n-au practicat un joc 
la nivelul posibilităților lor. Și de a- 
ceastă dată, halfia (dar pînă cînd 
oare ?) a jucat dezordonat, cu multe 
pase la adversar, creând un gol la 
mijlocul terenului, care s-a resimțit 
aproape tot timpul pentru celelalte 
compartimente. Atît Csutak, cît și 
Frank și, mai apoi, Vlad au mers 
cu... încetinitorul, avînd parcă plumb 
în picioare. Apărarea imediată nu 
prea a avut probleme (mai ales în 
repriza i) in fața unei înaintări 
lente, ineficace. Spunem în prima re
priză deoarece în partea a doua a 
întîlnirii Ion Vasile a avut de apă
rat câteva șuturi periculoase, iar 
Șerban și Pop au lămurit cu succes 
unele situații critice. Revenirea reși- 
țenilor din repriza a H-a Ie-a adus 
și unicul gol, înscris de Georgevici.

O notă bună pentru linia de atac 
a Jiului, care, în acest meci, a creat

2—0. In această parte a jocului s-a 
mai înregistrat un șut în bară al lui 
Foca de la oaspeți, și un altul al lui 
Niță, de la gazde.

In repriza a doua, Minerul joacă 
mai bine și înscrie de trei ori prin 
Breda. Pentru Preparatorul a înscris 
Foca în minutul 67.

A arbitrat bine Găman Nicolae 
(Simeria). La juniori, 1—0 pentru 
Minerul.

C. DANILA 
corespondent

Preparatorul Petrila-Aurul Brad; Pă
rtașul Lonea-Minerul Ghelar; Știința 
Petroșani-Constructorul Hunedoara; 
(se dispută miercuri la ora 17 pe 
stadionul Jiul din Petroșani); Mine
rul Vulcan-Dacia Orăștie; Refractara 
Alba-Textila Sebeș; Aurul Ziatna-Uni- 
rea H’ațeg; C.F.R. Șimeria-Minerul 
Aninoasa.

faze palpitante, periculoase și, ceea ce 
este mai important, a accelerat rit
mul de joc în fața porții, a avut mai 
multă claritate în acțiunile de fina
lizare. Vioară întîia a - fost din nou 
AAartinovici. El a luplat mult, a cen
trat periculos, mareînd primul gol 
al întîlnirii. Celelalte două goluri au 
fost înscrise de Libardi (unul din lo
vitură de la 11 metri). Jiul putea 
să cîștige la un scor mai mare dacă 
și mijlocașii iși făceau pe deplin da
toria și dacă Farkaș, și, ta special, 
Casandra nu ratau ocazii favorabile. ;

Apărarea oaspeților a fost încă un 
factor care a făcut ca scorul să nu 
ia proporții. Spălățelu, Șchiopu, Geor
gevici și portarul Tunaru au lămurit 
multe situații dificile. Echipa în an
samblu, a jucat însă modest, consi- 
derîndu-se de lâ început învinsă. Doar 
în repriza secundă reșițenii au ieșit 
cu curaj la atac, realizînd cîteva ac
țiuni periculoase la poarta Jiului.

Arbitrul Sotir 
Constantin din Bu
curești a condus 
următoarele forma
ții: JIUL: Ion 
Vasile, Nicoară, 
Șerban, Pop, Ca
zan, Frank (Vlad), 
Csutak, Martino- 
vici, Libardi, Ca
sandra, Farkaș; 
C.S.M. Reșița : Tu 
naru, Spălățelu, 
Șchiopu, Foaie, Ni-' 
culeșcu (Oșan), 
Georgevici, Grizea, 
Rednic, Varga, 
Kaika, Arnoțki.

C MATEESCU
poartă. D. GHEONEA

Clasamentul campionatului 
orășenesc de fotbal

1. Minerul Uricani
18 16 2

J
0 62: 7 34

2. Constructorul Lupeni
18 13 1 4 60:13 37

3. Minerul Banița
18 12 2 4 48:28 26

4. Energia Paroșeni
18 11 2 5 41:25 24

5. Preparatorul Lupeni
18 7 7 4 29:26 21

6. Constructorul miniet
18 9 2 7 27:33 20

7. Sănătatea Petroșani
18 7 2 9 31:41 16

8. Institutul de mine
17 4 4 9 18:28 12

9. Știința li Petroșani
18 5 1 12 26:47 11

10. C.F.R. Petroșani
17 '2 3 12 17:38 7

11. Dinamo Petroșani
15 2 1 12 14:55 5

12. T.C.M.E. Paroșeni
15 1 3 11 8:40 5

JOC MEDIOCRU
Cîștigînd meciul pe teren propriu 

cu Voința Sighișoara, echipa S.S.E. 
Petroșani a scăpat de emoțiile sum
bre ale retrogradării.

Jocul, ta general, a fost de o fac
tură tehnică mediocră. Handbalistele 
dta Petroșani au acționat însă cu 
mai multă voință, tinted con* de si
tuația precară din clasament Ele au 
condus tot timpul, dar nu au știut 
să-și păstreze avantajul. Le-a lipsit 
orientarea ta teren, a-au repliat greu 
dta atac în apărare, au tras puțin 
și anemic la poartă. Dintre cele 6 
goluri, 4 au fost marcate de Pușcașu 
dta lovituri de la 7 metri șl doar 
două din acțiuni colective, prin Kiss 
și Barabaș.

Oaspetele, în schimb, s-au arătat 
mai bine pregătite din punct de ve- 

întrecerile acestei tradiționale com
petiții de masă rezervată tineretu
lui au început la data de 15 apri
lie 1965. La asociația sportivă Jiul 
Petrila, de exemplu, întrecerile au 
început luna trecută la ramurile: 
fotbal, lupte, haltere, tenis de masă 
etc. De o bună popularizare se bu
cură întrecerile de fotbal. Fiecare 
sector participă cu o echipă, în to
tal fiind angrenate în această com
petiție un număr de 9 echipe.

Asemenea întreceri se desfășoară 
și în cadrul asociațiilor sportive din 
alte localități ca . Parîngul Lonea, 
Preparatorul Petrila, Minerul Aninoa
sa, Minerul Uricani, Utilajul Pe
troșani, Minerul Lupeni, Minerul 
Vulcan, în asociațiile sportive din 
școlile medii și profesionale, pre
cum și în cadrul Institutului de 
mine din Petroșani.

Deși s-au obținut unele succese, so
cotim că cifra de 18 490 partici- 
panți, angrenați pînă acum în în
treceri, este cu mult sub posibilită
țile de care dispun asociațiile spor
tive din Valea Jiului, ținînd eoni 
că angajamentul organului C.S.O. Pe
troșani este de a antrena la între
cerile soartachiadei 30 000 participant.

Asociațiile sportive care au luat 
măsurile organizatorice necesare au

HANDBAL

STAȚIA TERMINUS...
O. cită satisfacție i-a cuprins pe 

amatorii sportului in 7 din Valea liu- 
lui atunci cînd echipa studenților 
din Petroșani a promovat în seria 
1 a campionatului republican de 
handbal! Cită bucurie au trăit a- 
tunci cu toții, spectatori și jucători! 
Cite visuri și speranțe t Aveam e- 
chipă în seria I. Băieții noștri vor 
da piept cu „vrăjitorii" balonului de 
la Dinamo București, ii vom vedea 
la Petroșani pe Pete al handbalului 
mondial, care se cheamă Moșer. pe 
cel moi bun portar al lumii la hand
bal in 7 — kedl etc., etc., etc.

I-am văzut pe aceștia. Ailia sa
tisfacție ne-ați oferit băieți și nimic 
mai mult. Toți care am fost alături 
de voi știm ce s-a iniimplat. E sim
plu : voi., n-ați jucat decit o vară. 
Și cum ați jucat... Mai bine zis cum 
s-au jucat alții cu voi. V-au bătui toți 
cum au vrut. După meciul cu Voința 
Sighișoara ne-a(i spulberat ultimele 
speranțe de a mai rămîne in seria I.

Dar de fapt ce s-a iniimplat în 
meciul cu Voința Sighișoara? Le-ați 
dat prilejul sighișorenilor să rămină 
ei în prima serie, le-ați produs un 
car de nervi spectatorilor, v-ați aju
tai să... vedeți la anul și alte orașe 
din țară. Și în toate acestea, omul 
vostru cu nr. 7, a contribuit cel mai 
mult. Căpitanul echipei voastre — 
Barabaș — care, ca de aiitea ori, s-a 
enervat, a vociferat pe teren, a fa
ultat, și-a insultai coechipierii, și-a 
atras dezaprobarea spectatorilor. Șl 
bun a fost clndoa Barabaș f Multe 
a făcut el pentru echipă. Dar in ul
timul timp și multe rele a făcut. Iar 
conducerea asociației i-a tolerat toa
te lipsurile și iată unde a ajuns e- 
chipe. De altfel, doar cu Cosmo, o 
autentică speranță în handbal, nu se 
putea face mai mult. In sinul echi
pei există neînțelegeri, indisciplină, 
unii jucători duc viață nesportivă, 
se cred de neinlocuit și parcă nimeni 
din conducerea asociației Știința

dare tehnic, au tras mai mult și mai 
precis la poartă. Așa se explică că 
ele au înscris eele cinci goluri din 
acțiuni gândite, bine concepute. Pen
tru sighișorence au marcat Darictac 
(două), Onofras (două) și Gyorfy. 
Scor final 6—6 în favoarea S.S.E. 
Petroșani.

Straja Lupeni — 
Bucura Hafeg 21-17 

In cadrul campionatului regional 
la handbal ta 7, la Lupeni s-a des
fășurat duminfcă întilnirea dintre e- 
etapele Straja din localitate șl Bu
cura Hațeg. După un joc viu dispu
tat, victorie a revenit gazdelor cu 
scorul de 21—17.

obținut și rezultate bune. Altele, insă, 
nu au întreprins aproape niruiC m 
această direcție. Așa se prezintă lu
crurile ta asociațiile sportive din 
cadrul cooperativelor meșteșugărești, 
respectiv Voința Lupeni și Voința 
Petroșani, ш asociațiile sportive Vis- 
coza și Preparatorul Lupeni, Ener
gia Paroșeni, Constructorii! minier, 
Stăruința, Forestierul, I.O.I.L., Pro
gresul (toate din Petroșani), care 
uu au organizat întreceri la nici o 
ramură sportivă.

Socotim că, pînă la 15 iunie a.c. 
cît mai durează etapa 1, pe aso
ciații, și asociațiile sportive unde 
pînă acum nu s-a luat nici o mă
sură, trebuie să treacă la organiza
rea de întreceri Ia ramurile sportive 
pentru care âu condiții materiale, îneît 
numărul celor antrenați kl această 
întrecere de masa să depășească ci
fra de 30 000. Condiții există, dar se 
cere mai multă preocupare din par
tea consiliilor asociațiilor sportive, a 
cadrelor noastre tehnice și o cola
borare mai ștrinsâ cu organele și 
organizațiile U.T.M. din întreprinderi 
și instituții.

S. BALOI
activist C.S.O. Petroșanr’V

nu vede toate astea. De fapt toți le 
văd. dar nimeni nu spune un cuvinl. 
Toți se mulțumesc că băieții fac 
handbal (ce bine ar fi dacă ar face 
și carte), se mulțumesc să facă de
plasări (ca simpli turiști), să vadă 
meciuri. Dar munca de îndrumare 
și educare a sportivilor cine și cir 
trebuie s-o facă ? I...

☆
Nici în meciul de duminică, cu 

Tractorul Brașov, n-ați dat deplină 
satisfacție băieți. Am văzut doar o 
singură repriză de handbal și atît. 
Aceasta a fost numai repriza 1, 
cînd ați condus cu 13—6. Apoi in 
a П-a voi ați început să cedați, iar 
brașovenii să-și revină. Puțin a lip
sit ca să plecăm acasă iar... plouați. 
De fapt ne-a plouat destul in me
ciul cu Sighișoara. Pentru minutele 
de handbal ce ni le-ați oferit în pri
ma repriză meritați laude. Dar pen
tru restul...

Miluirea a luat sfîrșit cu rezulta
tul de 21—19 pentru Știința. ,

0. DINU

© săritură, un șui, și scorul sa 
mărește în favoarea studenților.



STBĂeOE ROȘU 3

Angajamentul obliga I
(Urmare din pag. I-a)

' 'regie — а intervenit în convorbire 
inginerul Constantinescu Nicolae. 
locțiitorul șefului de sector. Soluția 
am găsit-o și perseverăm în rezolva
rea ei : forțăm locurile de muncă 
izolate, e cazul abatajelor frontale 
18/1 (care a și fost lichidat), 18/2 
vest, 15/1, spre a ajunge Ia o con
centrare a producției.

Am mai avut greutăți, spunea șe
ful sectorului, din cauza deselor de
fecte la transportoare. Sintem pe ca
lea remedierii și a acestui necaz. In 
loc de 7 transportoare SKR-1 în se
rie se montează în abatajul 15/2 un 
singur transportor Slask de 140 m.

Am enumerat doar cîteva din mă
surile ce le aplicăm pentru redresa
rea activității sectorului. Eficiența 
măsurilor fără îndoială nu va întâr
zia. De altfel, de cîteva zfle prelimi
narul îl realizăm. Sîntem hotărîți să 
îndeplinim integral planul pe luna 
mai, în luna iunie să recuperăm mi
nusul de la începutul anului, iar de 
la începutul trimestrului III să pășim 
cu dreptul...

X Optimismul acestor tineri ingineri, 
^nroaspeți conducători ai sectorului 

11 e îmbucurător. Discordanța din
tre sectorul IV — fruntaș în întrece
re pe Vale — și celelalte sectoare, 
țoale sub plan și la sfârșitul celei 
de a doua decade a lunii mai, e 
totuși alarmantă.

I^a conducerea minei am aflat de 
un complex de măsuri în curs de a- 
plicare în vederea realizării ritmice 
a planului, eliminării strangulărilor, 
reducerii numărului brigăzilor sub 
plan și îndeplinirii,' planului de către 
toate sectoarele. Măsurile sînt bune. 
Eficiența lor se lasă însă prea mult 
așteptată ceea ce conduce ia o anu
mită concluzie și anume că lipsește 
perseverența necesară în aplicarea 
măsurilor prevăzute, în urmărirea 
eficacității acestora. Întârzie una din
tre prevederile principale ale planu
lui M.T.O. — elaborarea unui studiu 
tehnico-economic privind îmbunătăți
rea transportului subteran. De ce 
prezintă o necesitate atât de impe
rioasă redresarea transportului o 
exprimă pregnant următoarea decla
rație a inginerului Surulescu Dan. 
șeful sectorului I.

— Realizăm o producție zilnică cu 
cîte 100 —200 tone mai redusă față 
de posibilități din lipsă de goale. 
Neaprovraionarea cu vagonete sufi
ciente e principala cauză a celor 190 
tone cu care am rămas datori la 
sfîrșitul decadei a It-a.

Ce e și maâ rău, situații asemă
nătoare se întîlnesc și în celelalte 
sectoare. Transportul frânează întrea
ga exploatare. Iată o situație ce re
clamă o soluționare grabnică.

Angajamentul luat în întrecere 
obligă colectivul minei la un ritm de 
muncă susținut, mai prodigios I

К IMflt 

■iiaimam ради 

„ Soluția“ s-a aplicai
Dupu publicarea liotei uitice 

„Singura soluție" ш ziarul „Stea
gul roșu" nr. 4 82b, la redacție a 
sosit o scrisoare de răspuns din 
partea dispensarului medical — 
Uricani. in scrisoare se spune, prin
tre altele: „Cazul surorii medicale 
Bezim Euzefina, care a avut o 
comportare nedemnă față de bol
navi, a fost discutat într-o ședință 
a comitetului executiv al Sfatului 
popular Uricani. S-a formulat pro
punerea desfacerii contractului de 
muncă. Referatul cu această pro
punere urmează să fie aprobat de 
organele legale superioare".

PUBLICITATE

I. С. T. Paroșoni
anunța 
următoarele postări 

vacante .*
■ 1 post șef manevră 
• 1 post manevrani
■ 3 posturi acari

Solicitanții vor prezen
ta autorizații emise de 
C.F.R. Salarizarea conform 
normelor b.F.R.

Filiala Petroșani 
anga jează: 

ф 4 conducători 
auto

@ 3 primitori 
de mărfuri la 
depozitul nr. 1 Pe
troșani.

Doritorii se vor adresa la 
I.C.R.A. Petroșani, strada 
Oltului nr. 1, telefon 411.

„Neînduplecatul" 
și-a luat un angajament

Nota critică „Neînduplecatul" a 
avut efect. Conducerea Organiza
ției comerciale locale produse indus
triale ne-a răspuns recent, printr-o 

adresă, că a cercetat cazul gestiona
rului Costin losif, de la magazinul 
nr. 72 din Uricani, și i-a adresat 
un avertisment. Gestionarul și-a 
luat angajamentul să-și schimbe a- 
titudinea față de cumpărători.

I.C.R.A. Filiala Petroșani angajează;
— 1 Uf le lejoiii. lepezitil Petrețaai
— 3 ied le settle, depozitul Ріігіцші'
— 1 шіаііоіег, leptzltii Peiroiaei.

Doritorii se vor adresa la Filiala I.C.R.A, Petro
șani, strada Oltului nr. 1, telefon 4 6 1.

șAMTIERUL VULCAN
c-aUiaica construcțiilor și reduce

rea termenelor de execuție suit obiec
tive puse de partid ui iața eonstruc- 
luritor. De asigurarea unei calitpji 
superioare și a esteticii construcției 
depinde confortul viitorilor locatari, 
durai# ei de folosință.

Un rol deosebit în asigurarea ca
lității superioare a construcției 11 
are controlul tehnic de caniale. El 
irebuie sa vegneze permanent la 
respectarea imrutotul a prescripțiu- 
nilor tehnice de execuție a iucra- 

! rilor, a planurilor șu detaliilor de‘• 
execuție. Cu cit controlul teluric de 
calitaie vă interveni mai competent 
și operativ pe parcursul executării 
lucrărilor, cu ații comisiile de recep
ție vor avea mai puține obiecții, iar 
locatarii vor ii mai mulțumiți.

Și în cadrul grupului de șantiere 
nr. 2 din Valea Jiului al T.R.C.H.
își desfășoară activitatea o comisie 
de control tehnic al calității con
strucțiilor. Zi de zi, membrii acestei » 
comisii își exercită atribuțiile pe 
șantiere, iar o dată pe săptămână, jo
ia, împreună cu șefii de brigăzi, 
maiștrii și șeful de șantier se face 
un control al întregului șantier, în 
urma căruia se scot în evidență bri
găzile fruntașe la calitate precum și 
acelea care au executat lucrări de
proastă calitate. Acestora din urmă 

' Ji se impune refacerea imediată a 
. »ucrărilor executate defectuos.

Iată acum cîteva din observațiile 
comisiei C.T.C. pe două șantiere — 
cel de la Petroșani și cel de la 
Vulcan.

DEFICITAR LA CALITATE
La șantierul Petroșani, verticaitauea 

zidurilor dădea de lucru tencuitori- 
lor care trebuiau să încarce mult cu 
mortar pentru a scoate o fața aproa
pe verticală. Deficiența aceasta a 
lost semnalată la timp de către co
misia C.T. și însușită de colectivul 
șantierului. Acum lucrările de zidă
rie, pe care le execută brigăzile de 
zidari de sub conducerea maistrului 
Virtosu Constantin, sînt de calitate 
bună. Zugrăvelile șî vopsitoriile ₽e 
care le execută brigăzile conduse de 
■Sturzu Grigore și Andreevici Ale
xandru sînt, de asemenea, mult îm
bunătățite. л

La Vulcan lucrurile se petrec însă 
altfel. Deși a fost atrasă atenția elec
tricienilor că pozarea conductorilor 
electrici cu izolație de polivinil se 
face prin prindere cu sîrmă nea
gră și manșon cu ipsos, pozarea lor 
se face în continuare prin prinde
rea cu cuie bătute în izolație. In 
acest fel produc atingeri ale cuiului 
cu conductorii și se nasc scurgeri 
de curent în masa construcției. Echi
pa de electricieni condusă de Peter 
Alexandru, n-a înțeles acest lucru și 
controlul de calitate a fost nevoit 
să aplice refuzul plății la o parte 
din lucrări. Mai grav e faptul cînd 
o lucrare întreagă se execută fără 
supravegherea directă a maistrului, la 
întâmplare, fără a se respecta deta
liile de execuție. Așa s-au petrecut 

тегите ЛІ izolația maroiugă a 
punctului termic nr. 4 (maistru Coa
ma Petru). Din cauza proastei exe
cuții, izolația a trebuii să lie re
făcută, în întregime ceea ce a cau
zat pagube materiale și pierdere de 
lipip. Nici la alte lucrări pe care 
le are în subordine, maistrul Coama 
Petru nu vădește prea multa grijă 
pentru calitate. La blocul E 3, de 
exemplu, be toanele în elevație șint 
abătute de la aliniament șl verticali
tate. iar în unele cazuri nu sînt res
pectate cotele din proiect ale încă
perilor. Controlul tehnic de calitate 
a respins aceste lucrări și a cerut ca 
ele să fie refăcute pe seama celor 
vitiovați. Dar asta nu satisface pe 
nimeni, fiindcă timpul pierdut cu 
refacerile nu se recuperează, ci fa
mine pierdut.

Am arătat aspecte mai deosebite 
de pe două șantiere. Unul eare a 
înțeles că ritmul și calitatea trebuie 
să meargă paralel, altul care mai 
rămîne deficitar la capitolul calității. 
Organele C.T.C. vor persevera pen
tru ca exemple din cele de la Vul
can să nu mai fie nevoie a fi 
amintite și toate șantierele să ri
dice calitatea ia nivelul cerințelor.

EMERIC HANIȘ 
coordonator C.T.C. la grupul de 

șantiere nr. 2 Valea Jiului

I

PROGRAM DE RADIO
26 mai

PROGRAMUL I. 5,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 Con
cert de dimineață; 5,30 Lecția de 
gimnastică; 5,40 Continuarea con
certului de dimineață; 6,00 Radio
jurnal, Buletin meteorologic; 6,35 
„Zori de zi cu melodii"; 6,45 Salut 
voios de pionier; 7,00 Radiojurnal; 
7,15 Melodii vesele" — muzică u- 
șoară; 7,30 Sfatul medicului : Urti
caria; 7,35 Anunțuri, reclame, muzi
că; 7,45 Muzică ușoară interpretată 
la diferite instrumente; 8,00 Suma
rul presei; 8,06 Din melodiile dum
neavoastră preferate — muzică u- 
șoară; 8,30 Pagini din opereta „Fru
moasa ; mea" de Loewe; 9,00 Mari 
orchestre de estradă; 9,30 Muzică 
populară; 10,00 Buletin de știri; 
10.03 Paieta melodiilor de muzică 
ușoară; 10,30 Cu magnetofonul la 
institutul de etnografie și folclor; 
10,50 Fragmente din opera „Flautul 

fermecat" de Mozart; 12,00 Buletin 
de știri; 12,93 Valsuri; 12,15 Con
certul în La minor pentru vioară și 
orchestră de Dvorak; 12,50 Selec- 
țiuni din operete în interpretarea 
soliștilor și ansamblurilor Teatrului 
muzical din Galați; 13,10 Concert de 
prînz; 14,00 Buletin de știri; 14,10 
lnterpreți ai genului liric; 15,00 
Ciclul „Ghid muzical"; 15,40 Melodii 
populare; 16,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 16,15 Din repertoriul 
genului coral; 16,30 Roza vânturilor : 
„Noua și minunata geografie a pa
triei : Ititierarii pe Valea Bistriței și 
pe Valea Trotușului" de Văl. Te- 
beica; 17,00 Pagini din operele lui 
Cătălini și Cilea; 17,30 Muzică popu
lară cerută de ascultători; 18,00 Bu
letin de știri; 18,06 Soliști și or
chestre de muzică ușoară; 18.46 
Muzică de estradă; 19,15 Universita
tea tehnică radio; 19,30 Soliști de 

muzică ușoară; 20,00 Radiogazeta 
de seară; 20,30 Varietăți muzicale; 
21,15 „Oameni de seamă din isto
ria culturii" : Gauguin; 21,40 Pagini 
alese din muzica de estradă: 22,00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic; 
22,20 Muzică ușoară de Vașile Ve- 
selovski; 22,36 Dansăm în familie;
23.30 Panorama jazzului; 23,52 Bu
letin de știri.

PROGRAMUL 11. 7,30 Buletin de 
știri; 7,36 Duete instrumentale de 
muzică populară; 7,45 Recomandări 
din program; 7,50 De la o melodie 
la alta — muzică ușoară; 8,30 Selec- 
țiiini din opereta „Rip” de Plân- 
quette; 9,00 Buletin de știri; 9.03 
Melodii populare din Transilvania;
9.30 Dansuri de estradă; 10.00 Pa
teu cântece pentru voce și pian de 
Dimitrie Cuclin; 10,29 lnterpreți #- 
maiori de muzică ușoară; 10,45 Cân
tece de Gheorghe Dumitrescu; 11,00 
Buletin de știri; 11,03 Mici formații 
vocale și orchestrale de mutică u- 
șoară; 11,30 Universitatea tehnică 
radio; 11,45 Cvintetul în Re major 

de Vasile Jianu; 12,15 Din cele mai 
cunoscute melodii populare; 12,45 
Muzică de estradă; 13,00 Buletin de 
știri; 13,03 Soliști de operă; 13,30 
De toate pentru toți; 14,25 Muzică; 
14,35 Variațiuni simfonice de Ema
nuel Elenescu Rapsodia a Il-a de 
Mircea Chiriac; 15,00 Buletin de 
știri; 15,10 Caleidoscop muzical;
15.30 Piese de estradă; 16,00 Muzică 
populară; 16,30 Poemul simfonic 
„Pinii din Roma" de Ottorino Res
pighi; 17,00 Radiojurnal. Buletin 
meteorologic; 17,15 Formații de mu
zică ușoară; 17,30 Pe teme medicale. 
Primul ajutor în caz de accident 
de conf. dr. Emit Papahagi; 17,40 
Anunțuri, reclame, muzică; 18,00 
Soliștii Teatrului de operetă din Bu
curești vă prezintă arii și duete;
18.30 Opera lui Dante în România; 
18,45 Muzică ușoară interpretată de 
Dean Martin; 19,00 Buletin de știri: 
19,05 „Mîndră cu nume de floare" 
— emisiune de muzică populară;
19.30 Teatru la microfon ; .Jocul 
de-a vacanța" de Mihail Sebastian; 

21,00 Radiojurnal. Sport; 21.15 „Am 
îndrăgit o melodie" — muzică u- 
șoară; 21,40 Uvertura la opera „Eu- 
ryanthe" de Carl Maria von Weber;
21,50 „întâlnire cu dansul"; 22,18
Opereta „Poveste din Cartierul de 
West" de Leonard Bernstein; 23j)0 
Buletin de știri; 23,05 Muzică u- 
șoară interpretată de Sonia Cruceru;
23,12 Triptic de Doru Popovici; 23,31 
„Pentru amatorii de dans"; 0,52 
Buletin de știri.

Cinematografe
26 mai

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE': 
Gaudeamus igitur; REPUBLICA: 
Caiabuch; PETRI LA : Poveste de pe 
Don; LONEA: Un nou Ghilgameș; 
1SCRONI : Lumină de iulie; VUL

CAN : Noi doi, bărbații; CRIVIDIA ; 
Povestirile lui Drda; PAROȘENI : 
Mi-am cumpărat un tată; I.UPENI 
— MUNCITORESC : Maria; BAR- 
BATENI: Baricada vie.
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Sanie Domingo : Armistițiul 
a fost prelungit

PREZENȚE
ROMANEȘTI

EVENIMENTE GRAVE 
ÎN BOLIVIA

SANTO DOMINGO 24 (Agerpres)
Armistițiul încheiat vineri. în Re

publica Dominicană, pentru o peri
oadă inițială de 24 de ore, a fost 
prelungit pe un termen nedefinit 
Agenția Associated Press mențio
nează că, în prezent, au loc convor
biri pentru a se ajunge la o regle
mentare pașnică a conflictului domi
nican. Corespondenții occidentali din 
Santo Domingo relatează, astfel, că 
se încearcă crearea unui guvern de 
coaliție, care ar avea în frunte pe 
Antonio Guzman, ministru al agri
culturii în guvernul fostului preșe
dinte Juan Bosch. Cu toate acestea, 
conducătorul actualei junte militaro- 
cfvile, generalul Imbert Barreras,

televi- 
putere

și-a afirmat, într-o cuvîntare 
zată, intenția de a rămîne la 
după soluționarea actualului conflict. 
Agenția France Presse subliniază 
însă că, „în ciuda încrederii mani
festate de Barreras, este îndoielnic 
că poporul dominican îl va accepta 
ea președinte". In cealaltă tabără, a 
forțelor consțituționalîste, colonelul 
Caamano a declarat că nu va aecsp- 
ta decît o soluție bazată pe consti
tuția din anul 1963.

Duminică, reprezentanții militari ai 
Braziliei. Hondurasului, S.U.A..
public ii Costa Rlca și Republicii Ni
caragua au semnat, la Santo 
rningo, un acord privind crearea 
ței interamericane din Republica 
minicană. Ia care contribuie
cinci state. Acordul a fost încheiat 
la puțin timp după sosirea primitor 
militari brazilieni din contingentul 
de 1 300
de Brazilia

. MOSCOVA. Corespondentul Ager
pres, S. Podină, transmite:

lin grup de artiști de la Teatrul 
de estradă din București întreprinde 
în aceste zile un turneu în Uniunea 
Sovietică.

Pînă acuim artiștii români au dat 
19 spectacole în orașele Chișinău, 
Tiraspol, Bălți. Cernăuți. Lvov și 
Leningrad. Peste tot spectacolele tor 
s-au Buturat 
artiștft fitnd 
deschisă.

de un deosebit succes, 
ovaționați la scenă

☆

Re-

Do- 
for- 
Do- 
cele

A-

• Lupte între trupele juntei și mineri ф Centre., 
le miniere declarate zone militare

încheierea sesiunii
Adunării Populare Supreme 
а R. P. D. Coreene

I

LENINGRAD. Corespondentul 
gerpres, S. Podină, transmite:

La spectacolul cu opera „Aida" 
Verdi, prezentat în seara zilei de 
mal pe scena, 
balet „Kirov" 
lui Amneris a 
mezzosoprana
emerită a R.P.R.. solistă a Teatrului 
de operă și balet din

.Gîntăreața română 
frumos siicces în fața 
ningrădean.

de
23

Teatrului de operă 
din Leningrad, rol uf 
fost interpretat de 

Elena Cernei, artistă

de

PHENIAN 24 (Agerpres). 
La 2< mai s-au încheiat la

nian lucrările celei de-a 4-a sesiuni 
a Adunării Populare Supreme 
R.P.D. Coreene. Sesiunea 
în unanimitate o rezoluție 
la îndeplinirea planului 
naționale pe anul 1964,
decretele date de Prezidiul Adunării 
Populare Supreme intre cea de-a 3-a 
și a 4-a sesiune, și a aprobat buge
tul de stat pe anul 1965

oameni pus la dispoziție 
pentru aceste forțe.

București, 
a obținut 
publicului

un 
le-

Phe-

a
a adoptat 
cu privire 
economiei 

a ratificat

VIENA

Am-

N01 INCIDENTE
IN CIPRU
NICOSIA 24 (Agerpres).
Duminică seara, în regiunea

belicou au izbucnit noi incidente în
tre forțele guvernamentale din Cipru 
și ciprioții turci. Se relatează că 
forțele guvernamentale au cucerit o 
importantă poziție pe colinele stra
tegice dintre localitățile Lefka și 
Ambelicou. Nu s-au înregistrat vic
time.

SPANIA

Sesiunea Asociației Europene 
a Liberului Schimb

VIENA 24 (Agerpr es j.
Luni au început la Viena lucră

rile sesiunii de două zile a Asocia
ției Europene a Liberului Schimb 
(A.E.L.S.). La sesiune participă șe
fii de guverne a șase țări, 
Finlanda, care este membru
Ei sînt 
terne și 
tugafia 
miniștri

Actuala sesiune care, la insisten
țele Angliei, s-a transformat dintr-o 
intîlnire obișnuită la nivel ministe
rial într-una la nivel înalt, exami
nează planurile Marii Britanii și ță
rilor scandinave membre ale A.E.L.S.,

inclusiv 
asopiat. 
de ex- 
și Por-

însoțiți de miniștri 
ai economiei. Elveția 
sînt reprezentate numai de 
de externe și ai economiei.

pentru micșorarea prăpasfiei care 
separă cele două comunități econo
mice vest-europene. Piața comună și 
A.E.L.S

Potrivit unor surse bine, informa
te, propunerile primului ministru bri
tanic. Harold Wjlson, cuprind în 
esență o intîlnire Ia nivel minisie- 
rial dintre „cei șase" și „cei șapte", 
desemnarea unui ambasador al G.E.E. 
pe lingă A.E.L.S. și al A.E.L.S. pe 
lîngă C.E.E., crearea unui comitet 
permanent care să discute problemele 
de interes comun.

Autoritățile franchiste și-au intensificat 
acțiunile împotriva forțelor democratice
MADRID 24 (Agerpres).
In ultima vreme, autoritățile fran- 

chiste și-au intensificat acțiunile îm
potriva forțelor democratice. Dumi
nică poliția a arestat două persoa
ne. între care conducătorul sindical 
basc Sabino Urrutia. Cei doi vor fi.

după cum a anunțat poliția, incul
pați pentru delictul de „propagandă 
ilegală".

Pe de altă parte, se anunță că 11 
persoane arestate la Bilbao cu pri
lejul manifestațiilor de 1 Mai vor 
compare în fața unui tribunal al or- 
dinei publice.

ATENA 24. Corespondentul Ager
pres, C, Alexandroaie. transmite :

Presă greacă califică marele marș 
al păcii Maraton—Atena, la care au 
Itiait parte circa o jumătate de milion 
de oameni ca impunător și entuziast. 
Participanții au păstrat o disciplină 
admirabilă de-a lungul celor 42 km.

La ora 6 dimineața, coloana parti
zanilor păcii din Grecia, căreia i s-au 
alăturat și delegații din alte țări ale 
lumii, s-a pus în mișcare. „Vietnam. 
Republica Dominicană, Cipru", „De
zarmare. zone denuclearizate". „Nu 
F.N.M.", „Americani, afară din Viet
nam". „Pacea va triumfa”, acestea 
erau principalele lozinci ale marșu-

I

c î t e v a r 1
BELGRAD, in capitala R.S.F. Iu

goslavia se află un grup de 52 de 
economiști americani care întreprind 
o călătorie de studii prin Europa.

PARIS. Un grup de personalități 
progresiste din Franța a trimis un 
mesaj președintelui Irakului, Aref, 
în care cer o amnistie în Irak.

Los Angeles cu prilejul vizitei pre
ședintelui Coreei de sud. Pak Cijan 
Hi a fost contramandată din cauza 
,,condițiilor interne existente în Co- 
reeă de slid".

BONN. La Hamburg a avut loc 
cea de-a 7-a conferință a organiza
ției de tineret a sindicatului munci
torilor metalurgiști din Germania 

(occidentală cu participarea a 146 de 
delegați.

CAIRO. Continuând acțiunile 
potriva trupelor coloniale, forțele 
triotice din Federația Arabiei de 
au atacat garnizoana engleză 
regiunea Makbras. Mai mulți ofițeri 
și soldați englezi au fost uciși 
răniți.

irn- 
pa- 
sud 
din

?•

TOKIO. Ministerul Afacerilor Ex
terne al Japoniei a anunțat că la 25 
mai va sosi în portul Sasebo sub
marinul atomic american „Snook", 
care va rămîne aici timp de cinci zile.

că 
in* 
că 
la

PARIS. Poliția franceză anunță 
a reușit să aresteze 12 persoane, 
clusiv 2 ofițeri de poliție, acuzați 
ar fi făcut parte dintr-o secție 
O.A.S. (Organizația teroristă armată
secretă). Arestările au avut loc săp- 
tămîna trecută în localitățile Nantes, 
Saint Malo, Rennes, Brest și Cher
bourg.

NEW YORK. Duminică a sosit la 
New York, după o vizită de o săp- 
tămînă îh Mexic, ministru] afacerilor 
externe italian, Amintore Fanfant 
El va avea întrevederi cu secretarul 
de stat american 
babil, primit de 
son.

Rusk, și va fi, pro- 
președîntele John-

BOGOTA. Situația din Columbia 
se menține încordată • în timp ce re
prezentanți ai cercurilor universitare 
încearcă să găsească o formulă de 
compromis pentru a împiedica ex
tindere^ grevei studenților colum- 
bieni.

LOS ANGELES. O recepție care 
urma să aibă loc duminică în orașul

COPENHAGA, 
de muncitori din 
din Danemarca, care a fost declarată 
la 2 mai, urmează să ia sfîrșit. Re
prezentanții muncitorilor, împreună 
cu cei ai fabricilor de bere, au reali
zat un acord prin care muncitorii 
obțin o parte din revendicările lor.

Greva celor 
fabricile de

6 000
bere

4
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LA PAZ 24 (Agerpres).
Junta militară boliviană a ordonat 

duminică armatei să ocupe minele 
naționalizate de cositor, unde mine
rii se află în grevă în semn de pro
test împotriva expulzării din țară a 
liderului sindical 
vicepreședinte 
tărîre a fost 
extraordinară 
imediat după 
a președintelui bolivian. Rene Barri
entos. care a scăpat unei încercări 
de atentat pe șoseaua din apropierea 
orașului Cochabamba. După cum 
transmit agențiile occidentale de pre
să trupele boliviene au trecut ime
diat la acțiune, dar întîmpină împo
trivirea armată a minerilor. Postul 
de radio din Quechisla, aflat în mîi-

Juan Lechin. fost 
al țării. Această ho- 

luată după 
de guvern 
înapoierea

o ședința 
convocată 

în capitală

nile minerilor greviști, anunță că în 
această regiune au loc lupte între 
trupele juntei și mineri, mai mulți 
dintre aceștia fiind uciși. Un repre
zentant al guvernului a declarat că 
trupele au preluat controlul asupra 
centrului minier Kami, situat în a- 
propiere de Oruro 
mată" continuă în 
minieră Oruro.

Printr-un decret
toate centrele miniere ale țării au 
foet declarate zone militare și locui
torii lor au fost puși sub jurisdicția 
legilor militare. Minerii din Queschi- 

un pod 
dus V

între

și „acțiunea ar- 
întreaga regiune

guvernamental.

sla au aruncat în 
de cale ferată, ceea 
întreruperea traficului 
Bolivia și Argentina.

aer 
ce a 
feroviar

TULBURĂRI IN
con- 
care 
Bra- 
fost 
ur-

BRASILIA 24 (Agerpres).
Trupe braziliene au preluat 

trolul asupra tuturor șoselelor 
se îndreaptă spre capitala țării, 
siilia. Poliția a anunțat că au 
operate numeroase arestări, ca
mare. a. descoperirii unui pretins 
complot ce urmărea răsturnarea gu
vernului. Majoritatea celor arestați 
sînt studenți și funcționari civili. 
Generalul Nogueira Da Paz, coman
dantul militar al regiunii Brasilia, a 
anunțat că armata a primit ordinul 
să ajute poliția la menținerea ordi- 
nei publice.

BRAZILIA
agenția 
politice

Reu- 
caută

După cum relatează 
ter, membri ai poliției 
în prezent pe autorii unor manifeste, 
în care se afirmă sprijinul față de 
fostul guvernator al statului Pernam- 
budo, Miguel Arraes. - dispărut de 
miercurea trecută de la domiciliul 
său, după ce s-a anunțat că autori
tățile intenționează să-Г aresteze din 
nou. Manifestele condamnă, de ase
menea. hotărârea guvernului brazilian 
de a trimite trupe pentru forțele in- 
teramericane de intervenție în Repu
blica Dominicană.

Franz Jonas ales președinte 
al Austriei

VJENA 24 (Agerpres).
Duminică a avut loc în Austria a- 

legeri pentru desemnarea președin-

lui scrise pe cele I 000 de
Marșul partizanilor păcii

c.ia а luat sfîrșit după 15 
tr-un miting care a avut loc în par
cul Areos din capitală. Mitingul a 
fost deschis de fetița Melina Batelli, 
care a recitat poezia „Hiroșima" a 
lui Nazim Hikmet.

pancarte, 
din Gre- 
ore prin-

telui stataJui. Nici de data aceasta 
tradiția de a fi ales un candidat so
cialist în funcția de președinte nu a 
fost infirmată. Candidatul Partidu
lui socialist, Franz Jonas, primarul 
Vienei. a fost ales președinte al Re
publicii Austriece cu 2 324 747 iar 
adversarul său, Alfons Gorbach, can
didat al Partidului populist, a obți
nut 2 260 992 de voturi. Lupta elec
torală dintre cele două partide a fost 
foarte disputată.

II
Doi alpiniști indieni 
au escaladat vîrful Everest

DELHI 24 (Agerpres).
Doi alpiniști indieni, Sonam 

Gwastso și Sonam Wandyal, au reu
șit simbătă să escaladeze vîrful E- 
verest (8 882 metri). In ciuda con
dițiilor atmosferice proaste, ei au 
rămas aici timp de 50 minute și au 
instalat steagurile indian și nepalez.

Aceasta este cea de-a doua echipă 
de alpiniști indieni care au escala
dat Everestul in decurs de 48 de ore.

Un trib necunoscut 
pînă în prezent

PORT MORESBY. NOUA GUI
NEE 24 (Agerpres).

Agenția Associated Press anunță 
că într-o regiune îndepărtată din 
Noua Guinee, situată de-a lungul 
fluviului Sepik, aflată sub admi
nistrația australiană a fost descope
rit un trib necunoscut pînă în pre
zent. Funcționarul districtual James 
Wearne a observat de pe un eli
copter într-o regiune muntoasă inac
cesibilă, la circa 50 km nord de 
punctul de sprijin Telefomin, mai 
multe așezări în care potrivit unor

aprecieri provizorii, iocuiesc 800 pî- 
nă la 1 500 de oameni.

Ascensiune cu un balon mic 
umplut cu aer cald

NEW YORK 24 (Agprpres).
Don Piccard, fiul celebrului aero

naut lean Piccard, a efectuat dumi
nică, pe aeroportul din California 
City, o ascensiune cu un balon mic 
umplut cu aer cald, în cursul căreia 
a stabilit un nou record de altitu
dine. pentru1 această categorie, ur
când pînă la 304 metri. Balonul era 
o sferă din material plastic avind 
un diametru de 9 metri, de care era 
aliniată mica nacelă a aeronautu- 

lui. Ascensiunea a durat 20 de mi
nute șl 15 secunde.

Vulcanul Asama a erupt 
din nou

TOKIO 24 (Agerpres).
Vulcanul Asama. situat la 177 km 

nord-vest de Tokio, a erupt din nou. 
duminică, după o inactivitate de 
trei ani și jumătate. Observatorul 
din localitatea Asama a anunțat că 
vulcanul, avind o înălțime de 2 566 
m, a aruncat lavă, fără a proven 
accidente sau pagube.
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