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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

LUNA ÎNFRUMUSEȚĂRII
Cea de a XIII-а sesiune a Sfa

tului popular al orașului regional 
Petroșani a declarat luna aprilie — 
luna curățeniei și înfrumusețării 
tuturor localităților Văii Jiului. 
Este o acțiune izvorîtă din nece
sitatea de a ridica nivelul urba
nistic și sanitar al așezărilor noas
tre la nivelul transformărilor ce 
se petrec în munca și în viața ce
lor ce muncesc, de a asigura noi
lor cartiere un cadru înconjură
tor demn de marile și frumoasele 
construcții social-culturale ce se 
înalță an de an în număr tot mai 
mare. Organizarea în fiecare an, 
la începutul primăverii, a lunii cu
rățeniei și înfrumusețării, a deve
nit o tradiție pentru tot mai mulți 
oameni ai muncii, care animați de 
1 înaltă conștiință, de dorința de 

contribui și pe această cale la 
ăurirea vieții noi, contribuie cu 

hărnicie, pricepere și inițiativă la 
amenajarea și extinderea zonelor 
verzi, la buna gospodărire a stră
zilor și cartierelor.

Sfaturile populare, deputății, gru
pele de partid, comitetele de ce
tățeni pe blocuri și străzi, comi- 

- siile de femei au toate condițiile 
pentru a organiza, în cadrul lunii 
înfrumusețării din acest an, ac
țiuni mult mai largi, mai fructu
oase ca în anii trecuți. Experiența 
dobîndită pină acum in mobiliza
rea maselor largi de oameni ai 
muncii, tineri și vîrstnici, la ac
țiunile inițiate în cadrul lunii cu
rățeniei, resursele locale de care 

dispunem, mijloacele materiale spo
rite asigurate în acest scop sfa
turilor populare, trebuie folosite 
din plin pentru a da străzilor și 
cartierelor noastre un aspect tot 
mai frumos, mai curat și plăcut. 
Petftru a asigura materialul sădi- 
tor necesar extinderii zonelor verzi, 
secția de gospodărire a sfatului 
popular orășenesc Petroșani a con
tractat 1000 kg. sămînță de iarbă, 
aproape 10 000 arbori, 20 000 buc. 
arbuști, 10 000 puieți de gard viu. 
Fondurile sporite alocate din bu
getul sfatului popular pentru zonele 
verzi sînt folosite în cea mai mare 
parte pentru procurarea materialu
lui săditor, stabilindu-se ca lucră
rile de plantare, sădire și alte a- 
menajări să se facă in cadrul ac
țiunilor de muncă patriotică, la 
care au datoria de a participa toți 
cetățenii.

Pentru a încheia luna înfrumu- 
' sețării cu un bilanț rodnic de rea

lizări pe tărim gospodăresc, pentru 
a da localităților noastre o înfă
țișare nouă, tinerească în cinstea 
parii sărbători de la 1 Mai, este 
necesar ca din primele zile de a- 
prilie să se treacă la acțiuni con
crete în fiecare cartier, pe fiecare 
stradă, In această perioadă, depu
tății sfaturilor populare trebuie să

1 VEȘTI
5 In trei luni —
• 20 640 spectatori
2 De la începutul anului 1963 și 
2 pină la 31 martie, cinematogra-
• ful „7 Noiembrie" din Uricani a
• prezentat 115 filme artistice și 
2 documentare care au fost vizio-
• na te de 20 640 de spectatori, (cu
• 10 la sută mai mulți de cit in
• aceeași perioadă a anului trecut).
2 Printre filmele care au rulat
• in ultimul timp șl s-au bucurat 
2 de succes deosebit se numără 
2 „Lupeni 29", „O întimplare extra- 
2 ordinară", „Vals pentru un mi- 
« Hon".•
« De remarcat este faptul că de
• curind cinematograful „7 Noiem-
♦ brie" din Uricani a fost dotat cu
* obiective speciale pentru cine-
* mascop. Acest lucru va imbună- 
2 lăți calitatea spectacolelor și va 

fie zi de zi pe teren, în mijlocul 
cetățenilor din circumscripțiile e- 
lectorale respective. împreună eu 
comitetele de cetățeni pe care au 
datoria să le reactivizeze, cu co
misiile de femei, cu responsabilii 
de scări, deputății trebuie să sta
bilească obiectivele ce trebuie rea
lizate în cursul lunii curățeniei și 
înfrumusețării, și cu sprijinul gru
pelor de partid pe străzi și blo
curi, să fie mobilizați toți cetățe
nii la înfăptuirea lor. Organiza
rea de întreceri patriotice între 
străzi, cartiere, cvartale pentru cu
rățenie și înfrumusețare, va stimula 
și mai mult acțiunile patriotice în 
această perioadă.

Grupelor de partid pe străzi și 
blocuri, organizațiilor de bază din 
cartiere le revin sarcini de răs
pundere pentru asigurarea reuși
tei lunii înfrumusețării. Cu ajuto
rul agitatorilor, al tuturor oame
nilor muncii conștienți, trebuie 
dusă o muncă politică susținută 
ca fiecare cetățean să-și aducă 
propria-i contribuție la înfrumuse
țarea străzii sau cartierului în ca
re locuiește. Paralel cu amenaja
rea și extinderea zonelor verzi, 
trebuie desfășurată o muncă susți
nută pentru ca acestea să fie în
grijite și păstrate. Școlile, stațiile 
de radioficare, administratorii de 
imobile, instituțiile sanitare, orga
nele locale ale puterii de stat tre
buie să contribuie la educarea ce
tățenilor spre a păstra tot ceea 
ce se face pentru înfrumusețarea 
localităților. Totodată, față de acele 
elemente înapoiate, care nu res
pectă regulile de igienă, distrug 
ceea ce se face prin cheltuieli și 
muncă obșteașsȘ, trebuie creată o 
puternică opinie de masă. Gu toa
tă tăria trebuie înfierată atitudi

nea acelor cetățeni care lăsînd li
bere animalele de pe lîngă casă, 
degradează zonele verzi. Este ne
cesar ca părinții să supravegheze 
copiii, să nu-i lase ca în timpul 
jocului să distrugă rondurile de 
flori, arbuștii plantați, florile și 

zonele cu iarbă. Cetățenii care se 
fac vinovați de degradări trebuie 
obligați să repare stricăciunile, să 
suporte consecințele pentru pagu
bele pe care le aduc.

Răspunzînd chemării Comitetului 
executiv al Sfatului popular al o- 
rașului regional Petroșani adresa
tă cu prilejul lunii curățeniei, toți 
cetățenii au datoria să-și aducă 
contribuția la această importantă 
acțiune participînd prin muncă pa
triotică la înfrumusețarea străzilor 
și cartierelor, a parcurilor, grădi
nilor și terenurilor virane, la cu
rățirea șanțurilor, rigolelor, spoi
rea caselor, dependințelor, îndrep
tarea și repararea gardurilor, la 
plantarea pomilor și arbuștilor.

D I \ URICANI i
mări șl mai mult numărul spec
tatorilor.

Conferințe 
pentru muncitori

In decurs de 4 luni și jumătate 
din perioada iernii, la Uricani 
s-au ținut 16 conferințe politice, 
24 de conferințe cu caracter teh
nic, 8 conferințe de cultură ge
nerală și 4 conferințe sanitare. 
Numărul total al parțicipanților 
Ia aceste conferințe se ridică la 
peste 6000. Printre conferințele 
care s-au bucurat de multă a- 
preciere din partea auditoriului 
se numără „Principiile care stau 
Ia baza politicii externe a sta
telor socialiste", „Originea și e- 
voluția omului", „Cfnd și de ce 
a apărut religia", „Economisirea 
lemnului la săparea lucrărilor 
miniere" și altele.

_=©=_
Recent, constructorii de pe șantierul Casei de cultură din o- ?

> rașul Petroșani au discutat, în cadrul unei consfătuiri de produc- ? 
t ție, probleme legate de îmbunătățirea organizării lucrului în ve- . 
t derea realizării la timp și de bună calitate a lucrărilor.
> După consfătuire, tovarășul inginer Gornoviceanu Adrian, șe- j 
î ful lotului s-a întîlnit cu maistrul Albu Constantin și tehnicianul < 
! Pesavento Eremia pentru a stabili măsuri concrete în vederea a- .»
> plicării concluziilor desprinse din discuțiile purtate, și îndeosebi )
> pentru folosirea din plin a zilelor favorabile de primăvară pentru s
) grăbirea lucrărilor. <

Inițiativa bobinatorilor de la S. R. E. V,
Cu cîteva luni în urmă, în ate

lierele secției de reparații electrice 
Vulcan s-a născut inițiativa „La 
o sută de motoare rebobinata nici 
un rebut”. Inițiativa a fost Târg 
popularizată în rînduril» bobinato
rilor secției și în curînd ea a 
început să fie aplicată de toți. Re
zultatele aplicării valoroasei iniția
tive n-au întîrziat să se arata. A 
crescut simțul de răspundere al 
bobinatorilor și, legat de aceasta, 
calitatea motoarelor rebobinate s-a 
îmbunătățit considerabil. Maiștrii 
secției, cei mai exigenți controlori

—o—

15 000 kg fier vechi 
colectat

La îndemnul organizației U.T.M. 
din cadrul sectorului electromeca
nic al E. M. Lonea, în ziua de 24 
martie a fost organizată o acțiune 
de strîngere a fierului vechi din 
curtea minei Jiet. Lucrînd cu în
suflețire, tinerii din această or
ganizație au reușit să adune 15 000 
kg. fier vechi care, va fi predat 
I.C.M.-uIui din Petroșani. i

ȘTEFAN NAGY 
corespondent

Standuri de cărți ♦ 
cu vînzare ♦

Colectivul unității de- librărie 2 
din Uricani desfășoară o susți- J 
nută muncă de popularizare și • 
răspîndire a cărții in rindurlle • 
maselor. Anul acesta, de exem- 2 
piu, cu ajutorul organelor de J 
partid, al deputaților și difuzo- • 
rilor voluntari colectivul librăriei « 
din Uricani a înființat în locali- 2 
tate 4 noi standuri de cărți cu * 
vinzare și mai multe vitrine pen- • 
tru popularizarea cărților noi. * 
Valoarea cărților vindute în tri- 2 
mestrul I la standuri se ridică • 
la 7 315 lei. •

Cele mai frumoase rezultate • 
au fost obținute de standul de 2 
cărți cu vinzare de la mina Uri- * 
câni condus de tovarășul Boțea • 
Liviu. «

R. BALȘAN • 
corespondent • 

de calitate, au constatat cu bucurie 
că de cînd se aplică inițiativa, cu- 
vîntul „rebut" este pe cale de dis
pariția din dicționarul de producție 

-âl bobiJiatartlor de la S.R.E.V. Me
rită a fi amintite numele unor to
varăși ca Ionică Petru, Nevezi La- 
dislau, Coșuță Cecilia, Iliescu Mar
gareta, Tonțea Florean. Sandor 
Ana, Iacob Alice, Bercea Maria, 
Barkoczi Eva, care s-au evidențiat 
în mod deosebit în aplicarea cu 
succes a valoroasei inițiativa.

------------- ..Ж . . ІІІІЧ---------------------

Acolo unde se făuresc 
locomotivele Diesel-electrice

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
REPORTAJUL ZILEI

O informație publicată nu de 
mult în ziare vestea că ultima lo
comotivă Diesel electrică asamblată 
a avut un ciclu da fabricație cu 
70 de zile mai mic decît prima ma
șină de acest fel lucrată în țară. 
O știre laconică, dar care spune 
multe. In spatele celor cîtorva rîn- 
duri ale știrii se află oameni har
nici- și pricepuți, ale .căror brațe 
se încordează și ale căror minți 
gîndesc într-un efort colectiv, ca 
să dea viață unor asemenea ma
șini cu care ne put am mîndri.

Aș fi vrut să-i 
vizitez acolo unde 
se făurește loco
motiva Diesel-elec. 
trică. Dar intenția 
s-a lovit de un im
pediment : acest produs complex 
al industriei noastre grele se fa
brică în... 93 de întreprinderi spe
cializate. Una face cablurile, alta 
dispozitivele și aparatele, cealaltă 
echipamentul termic, boghiurile, 
motoarele etc. Am văzut o hartă. 
Puncte de multe culori marchează 
uzinele cooperatoare la construcția 
Dieselului-electric: din București,
Reșița, Brașov, Timișoara, Sibiu, 
Tg. Mureș, Buzău... Parcă întreaga 
țară și-a dat mina spre a realiza 
complicatul produs. Unde să te 
duci deci ? Desigur — acolo unde 
toate părțile locomotivei se unesc, 
unde capătă formă definitivă: la 
„Electroputare" din Craiova".

600 km fără oprire
Văzută mai îndeaproape, o loco

motivă Diesel-electrică seamănă 
întrueîtva cu un automotor, dar

Marirotlzarea tniirllu ; 
dțtigi teren

Din stația G.F.R. Petroșani plea
că in fiecare zi numeroase trenuri' 
marșrute în direcția București, 
Craiova, Arad, Coșlariu. Metoda1 
marșrutizării transporturilor la lo
cul de încărcare cîștigă continuu 
teren în Valea Jiului, datorită mul
tiplelor avantaje pe care le creâ- 
ză : Se elimină complet. manevra
rea vagoanelor atît în stația de în
cărcare, cit și jn stațifle de par
curs, vagoanele expediate în tre
nuri marșrute ajung la destinație 
mai devreme de cit cele expediată 
cu metode obișnuite-și deci se pot 
face mai multe transporturi cu a* 
celași număr de vagoane. Iată de 
ce din stația Petroșani au fost tx- 
pediate de la începutul anului și 
pină în prezent peste 150 trenuri 
marșrute.

1. CRIȘAN 
corespondent

este mai înaltă și în orice caz mult 
mai scurtă. Elegantă, aerodinamică, 
nichelată, strălucitor de curată, 
este capabilă să , transporte de. cî
teva ori mai multe vagoane de cît 
o locomotivă cu aburi. Ca și cum 
aceste - caracteristici n-ar .fi fost ■ 
deajuns, ea își întrece predecesoa
rea prin consumul redus de com
bustibil și capacitatea. de'deservire. 
O singură asemena mașină tractaa- 
ză cu ușurință, fără oprire, •' pe 
600 km., 85 de vagoane încărcate. 
Cu cît scade distanța dintre pune- 1 

tele de' aprovîai-’ 
□nare cu combusti
bil, cresc. posibili
tățile de' sporire . 
a tonajului. Ci
neva a calculat că 

o Diesel-electrică, cu cei 2 100 de caț 
putere, are forța să remorcheze 
un tren plin cu 1 800 tone de măr
furi, lung de aproape 1 km., pe 
distanța Craiova—București, . fără 
întrerupere. In sfîrșit, cu energia 
electrică debitată de 3 asemenea 
locomotive s-ar putea ilumina în
treaga Craiovă!

— In afara numeroaselor sale 
performanțe tehnice pe care cons
tructorii se străduiesc să le ridice 
continuu, a gradului mare de auto
matizară a comenzilor și al contro- ' 
lului ventilației, apei, și consu
mului de combustibil, locomotiva 
este mai sigură și mai economică 
în exploatare cu circa 2 milioane 
de lei anual, față de una cu aburi, 
— subliniază tov. I. Lehrer, ingi
nerul șef al uzinelor.

(Continuare în pag. 3-a)



STEAGUU ICUPA STRAJA* LA SCHI
A învins voința și puterea de luptă

Judecind după aspectul general 
al partidei dintre Minerul Lupeni 
*1 Farul Constanța, victoria cu 
ț—0 a echipei gazdă este pe de
plin meritata. Scorul putea fi to
tuși mai mare, dar aceasta nu s-a 
întâmplat atit din cauza pripelii In 
fața porții și a impreciziei in șnt 
a atacanților olt mai ales din cau
za terenului greu, complet desfun
dat, care nu a permis jucătorilor 
st desftșoare un joa frumos, in 
viiazâ, spectaculos.

Cu toate acestea, partida a plă
cut prin dinamismul ei, prin vo
ința și dirzenia cu care s-a jucat 
pentru cele două puncte 
joc. Spunlnd acestea, ne 
in primul rind la echipa 
peni pentru că lupenenil 
acela care au imprimat
mai vioi jocului, au inițiat acțiuni 
frumoase, gindlte, care au pus de
seori In 
Minerul 
printr-un 
cu pase

fiind mai tot timpul partidei „pes
ta" adversar. Fotbaliștii din Lu
peni au reușit să mențină un ritm 
susținut din primul minut de joc 
și pină la fluierul final. Ei au ma
nifestat o bună dispoziție de joc, 
multă voință și putere de luptă, 
fiind mai periculoși In fața porții 
de «ît adversarii. Raport de 
aere II—2 pentru Minerul.

La obținerea victoriei și-a 
contribuția Întreaga echipă, 
dențlindu-se Costin, Ion C. 
Drăgoi șl Cotroază. Băluțiu a
cit mult și cu folos fiind un bun 
coordonator al atacului dar a ratat 
multe ocazii favorabile, privind e- 
chtpa de o victorie la un scor mat 
mare.

Dor, dacă se observă o. îmbună
tățire a pregătirii fizice șl a pu
terii de luptă a jucătorilor, cel 
doi antrenori mai au mult de lucru 
pentru corectarea stilului de joc, 
execuțiilor tehnice și a trasului la 
poartă, izghireanu va trebui să-și 
perfecționeze, stilul de deposedare

cor-

adus 
evl- 
lon, 

mun-

puse in 
referim 

din Lu
au fost 

un ritm

derută apărarea adversă, 
și-a adjudecat victoria 
joc colectiv și organizat, 
tn adlncime pe extreme,

©

Primul med, prima victorie; 3-0

să tră- 
intensl- 
la ulti- 
reușita

în egală măsura ambele

a revenit piuă la urmă 
buni. Pentru cfi trebuie 
că intr-adevăr Jiul, du-

în prima repriză și spre 
celei de a doua, cînd și-â 
net adversarul și el pe 

periculos in ataa pe atit 
in apărare.

exagerăm 
acest lu- 
numeroa- 
avut Jiul

antrenorului, practicînd un joc des
chis, bazat pe acțiuni rapide.

Repriza a doua, deși s-au marcat 
două goluri, a fost totuși mai sla
bă, în comparație cu

In general se poate 
fost un joc bun, vioi, 
cut spectatorilor, 
totuși că e necesar să 
tenția antrenorului și 
asupra disfiiplipei și 
pe teren, care a cam 1 
rit [atenție Romoșan), | 
se mai angrena în viitor in jocul 
adversarului.

Iată acum cum s-au înscris cele 
3 goluri: In minutul 28 mingea a- 
junge la Peronescu care trimite la 
Gabor, iar acesta direct la Casan- 
dra care șutează see: 1—0. Cel 
mal frumos gol este înscris în mi
nutul 70 de către Gabor care reia 
de la 20 m. din volei, mingea ex
pediată de Martinovich Scorul este 
majorat la 3—0 în minutul 77 
către Peronescu care primește 
minge de la Csutak, driblează 
apărători, apoi, foarte calm, 
portarul In față, fentează scurt șt 
șutează: 3—0. La obținerea aces
tei victorii și-a adus contribuția 
întreaga echipă, evidențiindu-se to
tuși, Gabor, Cazan și Peronescu.

a adversarului spre a nu mai fi 
nevoit să recurgă la obstrucții, iar 
Sima II să Insiste mai mult la ba
lon și să tragă mai mult la poartă 
(forță In șut are), lnlăturind șl a- 
ceste deficiențe șl jucind cu aceeași 
ardoare și în meciurile din depla
sare, minerii pot 
bune.

Vorbind despre 
stanța, se poate 
torii săi greoi au prestat un joc 
dezllnat, lent, care a permis for
mației gazdă să-și organizeze dis
pozitivul de apărare șl să destra
me atacurile sporadice initiate de 
adversar.

Deși au avut combinații frumoa
se in cîmp și clteva ocazii bune 
de a marca, ele au fost ratate pe 
rind de BukOși și Dfnulescu. In 
schimb apărarea, In frunte cu TU- 
vescu a fost mal sigură in inter
venții reușind să stăvilească iure
șul gazdelor. Alături de Tîlvescu, 
de la oaspeți s-au mai remarcat 
portarul Ghibănescu și Gref.

Redăm cîteva din acțiunile cele 
mai importante ale partidei ; Chiar 
din primul minut de joc, Minerul 

minutul 2 
execută o lovitură liberă, 
cu capul de Băluțiu și re

de Ghibănescu, iar in mi- 
13 și 15 două șuturi ale

In zilele de 30—31 martie, pe 
pirtiile de pe masivul Straja-Lu- 
peni s-au desfășurat Întrecerile dr 
schi dotate cu cupa „Straja", or
ganizate de Minerul Lupeni.

Timpul frumos, zăpada 
țională, au atras 
concurenți.

Iată pe primii 
probă. Coborîre 
— Minerul Lupani, 2. Geratenbrein 
A. — Voința Petroșani, 3. Todot 
Gheorghe — Parîngul Petroșani 
Coborîre juniori: 1. Marinescu Gh. 
2. Sicht J. (ambii de la Minerii, 
Lupeni), 3. Nicoară Gh. — Parîn
gul Petroșani. Coborîre fete: 1. 
Dengel U. — Parîngul Petroșani, 
2. Kato T. —- Minerul Lupeni. 
Slalom uriaș, seniori: 1. Muntea-

excep
ta întreceri 30 de

clasați la fiecare 
seniori: Kato A

l

obțlae

echipa 
spune

rezultata

din Con- 
că jucă-

Minerul Lupeni, 2. 
A. — Voința Petro- 
Alexandru — Parin- 
Slatom uriaș, juniori -.

nu C-tln — 
Gerstenbrein 
șanț, 3. Acs 
gul Petroșani.
1. Sicht J. — Minerul Lupeni, 2. 
Nicoară Gh. — Parîngul Petroșani,
3. Marinescu Gh. — Minerul Lu
peni. Slalom uriaș, fete: 1. Dengel 
U. — Parîngul Petroșani, 2. Kato 
T — Minerul Lupeni, Fond 10 km. 
seniori : 1. Lupaș Gh. — Minerul 
Lupani, 2. Peter J. — 
peni, 3. Urlich A.
troșani.
terezia
5 km. : 
mentul 
peni, 2. Pa ringul 
ința Petroșani.

Minerul Lu-
* Parîngul Pe 

Fond 5 km. fete: 1. Kat 
•— Minerul Lupeni. Ștafe' 
1. Minerul Lupeni. Clasa- 

pa echipe: 1. Minerul Lu- 
Petroșani, 3. Vo

G ANDREI

0..

la limităMinerul Lupeni, învingător 
Tg. Mureș

La această gală, a 
varățul prof. Vlâdar Alexandru, 
antrenor federal, care a aprecia 
pozitiv entuziasmul publicului b 
penean, precum și vitalitatea, ' 
zenia ți dorința de victorie a s 
tivilor mineri și a criticat, pe 
nă dreptate, boxul rudimentar pr 
ticat de unii dintre aceștia. 

Considerăm că este de dator 
antrenorului Barbu să treacă < 
îndată la antrenamente metodice 
științifice, să-și învețe elevii cu
noștințe iehnico-tactice avansate.

VIRIAN CONSTANTIN 
CIORTEA IO AN 

corespondenți

POPICK

în meciul cu

sint răsplătiți de boxerii 
— așa cum s-ar cuveni 
practicarea unui box de

asistat și to-

prima.
spune că a 
care a plă- 
Considerărn 

i atragem a- 
jucătorilor 

sportivității 
lăsat de do- 
pentru a nu

de
o 

doi 
cu

30,.
ca- 
Di-

preia inițiativa și în 
Szoke 
reluată 
ținută 
nu tele
lui Cotroază și Szoke sint reți
nute, de asemenea, de Ghibănescu.

Urmează o „suită" de lovituri 
de colț în minutele 24, 23, 26, 34 
în favoarea minerilor, rămase însă 
fără rezultat. In minutele 20, 
33 și 37, constănțenil sint cei 
re ratează situații de gol prin 
nulescu și BukSsi.

Golul cade în minutul 41 : min
gea pornește de la Sima, ajunge 
la SzOke, apoi la Băluțiu, acesta 
îl servește excelent pe Drăgoi și 
șuttil puternic al acestuia a făcut 
inutilă intervenția lui Ghibănescu.

Repriza a doua începe tot în 
nota de dominare a minerilor care 
forțează majorarea scorului, însă 
Farul se apără organizat, calm $1 
astfel partida ia sfîrșit cu scorul 
de 1—0. Arbitrul Pădureanu (Bu
curești) a condus corect și auto
ritar. Formațiile : MINERUL : Szik- 
lai, Staudt, Costin, Izghireanu, 
Szflke, Dan II, Cotroază, Băluțiu, 
Sima II, Ion C. Ion, Drăgoi. FA
RUL : Ghibănescu, Buzea, Tîlvescu, 
Florescu 
Neacșu, 
BQkOsi, 
leeeu.

(Gref mm. 67), Stancu, 
Gref (Bibere mln. 67), 
Closescu, Dlnuleseu, Vasi-

in care pri- 
cu o victorie

■i

disputate am

Iată că și pentru spectatorii e- 
chipei Jiul s-au redeschis porțile 
stadionului. A început returul cam
pionatului categoriei B, un eveni
ment sportiv așteptat cu multă ne
răbdare. De altfel tribunele stadio
nului Jiul, pline pină la refuz, a 
confirmat acest lucru. In ciuda te
renului greu, desfundat, jocul a 
fost deosebit de disputat, viol, plă
cut, făcînd pe spectatori 
iască clipe de puternică 
tate de la primul și pină 
mul minut al partidei. La
acestui joa fotbalistic și-au adus 
contribuția 
echipe.

Victoria 
celor mai 
să spunem
mtnicl a făcut o partidă bună, în 
special 
sfîrșitul 
întrecut 
cit de 
de bun

Jiul a învins pe Arieșul Turda 
cu scorul de 3—0, scor destul de 
concludent, care însă, cu un piu 
da atenție și calm în atac, putea 
fi mult mai mare. Nu 
cu nimlo cînd spunem 
cru, dacă ne ginditn la 
sele ocazii pe care le-a
de a înscrie In prima repriză și 
spre sfîrșitul celei de a doua cînd 
s-au ratat ocazii deosebit de fa
vorabile. Nu-i mai puțin adevărat 
Că și jucătorii de la Arieșul au a- 
vut posibilitatea de a reduce din 
Scor, dintre care menționăm pe 
cea din minutul 36 cînd Ursu ra
tează o lovitură de pedeapsă de la 
11 m. șutind pe lîngă poartă. In
tr-un cuvînt, victoria obținută de 
Jiul cu 3—0 în lața Arieșului Tur
da este justă, reflectînd situația 
de pe teren.

Ce a contribuit la obținerea a- 
cestei victorii ? Considerăm că în 
primul rind. concepția 
primată jucătorilor de 
norul Hutnis, folosirea 
adecvate terenului.

in primele 20 de minute de joc, 
partida s-a desfășurat de la egal 
la egal datorită faptului Că Arie
șul a folosit contraatacuri fulgeră
toare, dlspunînd totodată de o a- 
părare masivă, Înaltă, care cîștiga 
cu regularitate duelurile de înăl
țime cu înaintașii Jiului. De aceea 
indicațiile antrenorului de a fo
losi pasele pe jos, le 
a se folosi 
fost alt se 
lucru ce a 
victoriei

Pe de altă parte, 
și un merit al jucătorilor care au 
folosit cu multă atebție indicațiile

C. COTOSPAN D. GHIONEA

Duminică dimineața, în sala spor
turilor din Lupeni, a avut loc gala 
amicală de box între sportivii din 
localitate și cei din Tg. Mureș.

Sala plină pînă la refuz de su
porteri entuziaști care au încura
jat cu frenezie echipa favorită, 
demonstrează odată mai mult că 
boxul se bucură de multă popu
laritate printre minerii din Valea 
Jiului. Păcat insă că acești Înflă
cărați iubitori ai sportului cu mă
nuși, nu 
lupeneni 
— prin 
calitate,

Sportivi Că Dragată, Urzică, Vi- 
tez și alții, trebuie să mai Învețe 
mult pentru a-și insușl cunoștințele 
necesare practicării acestui frumos 
eport.

Oaspeții au prezentat o echipă 
mai omogenă, mai tehnică și dacă 
au pierdut cu 8—10 aceasta se da- 
torește unei erori de arbitraj la 
meciul Vitez—Peres, 
mul a fost gratificat 
nemeritată.

Din cele 0 meciuri
reținut talentul tânărului Narița P. 
din Lupeni, care arătînd reale în
sușiri, învinge la puncte pe T6- 
гбк, Tg. Mureș.

Un alt meci interesant a fost 
acela dintre Mindru — Lupeni și 
Ghiurca — Tg. Mureș, tupeneanul 
începe vijelios, își plimbă adver
sarul prin corzi și acesta, pier- 
zînd controlul luptei, lovește ne- 
permis sub centură. învingător: 
Mindru, prin descalificarea adver
sarului.

Cel mai frumos meci i-au fur
nizat semiușorii Smiguleț Ion — 
Lupeni și Moldovan P. — Tg. Mu
reș, ultimul component al lotului 
R.P.R. Lovituri clare, frumoase, de 
o parte și alta au electrizat spea- 
tatorli care au ovaționat Îndelung 
pe cei doi boxeri pentru frumoasa 
demonstrație făcuta. întâlnirea s-a 
terminat cu un Just rezultat de 
egalitate.

întreceri echilibrate
Sîmbătă și duminică, in loc. 

tățile Lonea, Vulcan și Lupeni, 
avut Ioc meciurile din cadrul p. 
mei etape a returului campionatu
lui republican de popice masculin. 

La Lonea, echipa gazdă a intîl- 
nit pe teren propriu pe liderul 
seriei — Utilajul Petroșani. Mai 
calmi în lansarea bilei, oaspeții 
au obținut victoria doborind 4 761 
de popice față de 4 700 ala Ione- 
nilor.

S-au remarcat Balog Iosif cu 843 
p. d., TOrOk Aurel cu 813 p, d. de 
la Utilajul și pălărie Dumitru cu 
811 p. d. de la Lonea.

La Lupeni, Minerul nu a putut 
depăși formația Viscoza, întîlntrea 
luînd sfîrșit cu un rezultat de ega
litate : 4 359 la 4 359 p. d. S-au 
remarcat: Hibol Augustin, Gușatu 
Nicolae de la Viscoza și Naprodean 
Vilhelm și Cățănaș Cornel de la 
Minerul. De la Vulcan, rezultatul 
nu ne-a parvenit.

S. BALOI
----© —

HANDBAL IN 7

CAMPIONATUL

de joa im- 
către antre- 
unei tactici

jocul pe 
poate de 
contribuit

Intîlnire, de 
extreme, au 
bine venite, 
la obținerea

victoria este

Jim I wtnu — 
Ишй Ghelir 2-1 (0-1)
întâlnirea de fotbal din cadrul 

campionatului regional, dintre Jiul 
II Petrila și Minerul Ghelar a a- 
vut două părți distincte. Echipele 
parcă s-au înțeles să domine fie
care cite o repriză. In prima par
te, oaspeții domină cu autoritate 
încît pînă și fundașii ajung să tra
gă destul de des la poartă. Sem
nificativ in acest sens este faptul 
că ei iau conducerea toemai prin
tr-un gol marcat de fundașul dreap
ta. Ofensiva oaspeților se defores
ts și slabei comportări din prima 
repriză a lui Sotlr și Constantines- 
eu. Criticați în pauză pentru slaba 
comp artare, respectând întocmai 
indicațiile antrenorului, jucătorii au 
luat pe eont propriu medul In a 
doua repriză. Introducerea lui Fio- 
ce In formație a dat și ea un plus 
de agresivitate atacului. Egala re a 
o aduce Dinache, iar apoi In 
nutul 75, Floca lnserie golul 
toriel. După aspectul jocului, 
rezultat de egalitate ar fi fost 
echitabil

Alte rezultate: Siderurgistul Hu
nedoara — Sebeșul Sebeș 1—0, 
Victoria Călan — 

4—2, Dinamo Barza 
ninoasa 2—0, Dacia 
Minerul Deva 1—3,
Hunedoara — C.F.R.
Retezatul Hațeg — Dacia Orăștie 
1—1, Minerul Vulcan — Paringu! 
Loom — amînat.

C.F.R. Simeria
— Minerul A- 
Alba iulia —
Constructorul

Teiuș 1—0,

Etapa viitoare: Sebeșul Sebeș — 
Retezatul Hațeg, Dacia Orăștie — 
Constructorul Hunedoâfa, C.F.R. 
Teiuș — Dacia Alba Iulia, Minerul 
Deva — Dinamo Barza, Minerul 
Aninoasa — Victoria Călan, C.F.R, 
Simeria — Minerul Vulcan, Parîn
gul Lonea — Jiul II Petrlla, 
nerul Ghelar 
nedoara.

Siderurgistul
Mi- 
Hu-

Elevele au obținut 
un loc meritoriu

Echipele de handbal în șapte 
din cadrul școlilor sportive din ța
ră cu specialitatea handbal, au 
participat la un turneu dotat cu 
„Cupa Sfatului popular al Capita
lei". Deși la întreceri n-au parti
cipat componentele lotului echipei 
categoriei A, handbalistele din Pe
troșani au ocupat un meritoriu loc 
patru în clasament, din cele 12 
formații participante, Lipsiți de a- 
portui jucătorilor legitimați la Ști
ința Petroșani, băieții s-au clasat 
pe locul 9.

mi- 
vic- 
un 

mai

C L A s к M E N T U 1
I. Victoria СШав 18 12 3 1 39:11 2?
2. Minerul Deva 17 11 2 4 45:22 24
3. Minerul Vulaan 16 10 0 6 39:27 20
4. Siderurgistul Hunedoara 17 8 4 5 21:18 20
5. Dinamo Barza 17 8 2 7 35:29 18
6 Parîngul Lonea 3rr 15 7 3 5 34:24 17
7. Minerul Aninoasa 17 6 5 6 29:28 17
8. GF.R. Simeria 17 в 0 9 39:31 19
9. Sebeșul Sebeș 17 7 1 9 24:29 19

10. Dacia Alba Iulie 17 6 3 8 16:34 19
11. Minerul Ghelar 17 6 2 9 31:33 14
12. Dacia Orăștie 7, 17 6 2 9 28:34 14
13. C.F.R. Teiuș К " 17 5 3 9 23:32 13
14. Jiu! 11 Petrlla 17 4 5 8 17:28 13
15. Constructorul Hunedoara 1? 4 5 8 17:34 13
16. Retezatul Hațeg 17 4 4 9 22:41 12

-=©—

Viitoarele speranțe
In deschiderea meciurilor de la 

Lupeni și Petroșani s-au desfășu
rat întrecerile din cadrul primei 
etape a returului campionatului de 
juniori la fotbal. Avînd ca parteneri 
de joc. tinerele speranțe de la Va
gonul Arad, juniorii Lupeniului au 
obtlnut victoria cu 2—1. Scorul nu 
reflectă înfrutotul superioritatea de 
pe teren a gazdelor. Forma 
bună a portarului oaspe a 
insă echipa din Arad de la 
frfngere mai categorică.

La Petroșani, juniorii de la Jiul 
Petrlla au învins cu scorul de 5—0 
pe cei de la Ceramice Jimbolia.

fparte 
salvat 
o în

I

I

l



Жаші roșu

Oameni care jignesc onoarea 
colectivului

De obicei, «aia festive a minei 
Lupetii găzduiește consfătuiri da 
producție, schimburi de experien
ță, Întruniri ale fruntașilor In mun
că — oameni cu cată se mîndreștî 
Întregul colectiv. Gu citeva zile 
în urmă insă în această sală a 
avut loc o adunate cu totul neo
bișnuita. Minării, muncitorii din 
Lupetii au judecat faptele unor 
chiulangii și huligani care prin 
compot tar ;ă lor au jignit onoarea 
colectivului minei noastre, iată-i 
cu capelele plecate sub privirile 
a sule de oameni, care pină acum 
citeva săptămîni au fost tovarășii 
lor de muncă.

Unul din ei este Copăieru Zatn-

——" ■

Neglijențe ce pot ti 
evitate

Muncitorii de la depozitul de 
lemn al minei Petrila obțin rezul
tate bune in muncă. Însemnatele 
depășiri da normă Înregistrate lu
nar 1« Încărcări si descărcări de 
materiale vin să confirme acest* 
succese.

Sînt însă și cazuri cind muncitorii 
din depozit, in special cei din 
schimburile 1І și III, trebuie să 
Stea 0Г9 Întregi cu brațele Încru
cișate. Nu pentru că nu ar avea 
de lucru ci din cauza electricieni
lor cere întrețin instalațiile ds ilu
minat și care, neglijindu-și atri
buțiile, lasă depozitul pe intuneric, 
eș(a cum au făcut în seara zilei 
de 20 martie a.c.

Oare asemenea neglijențe nu se 
pot evita ?

I. CIUR 
corespondent

fir, acuzat pentru huliganism. A 
fost angajat la s actorul 11 al mi
nei și a lucrat ca ajutor miner în 
brigada condus* de Papa loan. Pa 
al doilea II chsamă Pop Alexan
dru, vagonetar în brigada lui Spî- 
nu Petru din sectorul III, iar a) 
treilea e Tudor TOader, $1 acesta 
vagonetar in brigada lui Butnaru 
Victor din sectorul Ш.

Trei oameni care pină mai ieri 
au făcut parte din trei brigăzi 
fruntașe ale minei Lupani, căra 
au avut toate condițiile de a munci 
cinstit și în urma unui cîștig bine 
meritat să ducă o viață damna. 
Dar ce au făcut ei ? S-au rupt de 
colectivul în care au muncit șt 
trăit. Apoi s-au Înhăitat toii trei 
și au început să sa dedea la acts 
de huliganism, provocînd scanda
luri prin restaurante și pe străzi.

Intr-una din serile lunii februarie 
huliganii l-au atacat pe stradă pe 
minerul Avram Vaslle, șef de bri
gadă la sectorul 1 A în timp ce 
venea din șut, iar după ce l-au 
bătut l-au lăsat în mijlocul dru
ms .'ui unde a 'ost găsit de alte 
persoana și dus la spital. Un alt 
muncilor, tov. Codleanu Nlstor, 
de la s ctorul IX, la fel a fost 
atacat de acești huligani.

In adunare au luat cuvirltul mai 
multi mineri și muncitori. Printre 
ei erau șl tovarășii Nagy Andrei, 
miner șef de brigadă, Cuban Anton, 
șef de echipă, Drflgoi Angela, mun
citoare, mamă a trei copii, Man 
Traian, maistru mecanic, Codleanu 
Nistor, electrician. Cu toții au în
fierat comportarea huliganică a ce
lor trei el-mente descompuse, ce- 
rînd trimit «ea lor în judecată și 
pedepsirea exemplară.

A. MICA

------  ----- O------~-----
Elevii Grupului școlar mini er Petroșani au Ia dispoziție 

tot ce Ie trebuie pentru o pregătire temeinică, laboratoare dotate 
cu aparatură modernă, sală de desen și o serie de instalații și 
utilaje miniere in miniatură care îi ajută pe elevi să înțeleagă mai 
bine lecțiile predate in orele d e clasă.

ÎN CLIȘEU: Tovarășul Nelepcu Aurei, responsabil al unei 
grupe de învățătură explică unor colegi ai săi felul în care se face 
montarea și demontarea un ui transportor cu raclele.

NOTA

Să aibă oare 
dreptate ?

Lingă poarta de intrare în de
poziții/ de lemn al minei 1 
Lonea, se află „uitate" două va- 
gonete. Odinioară noi, aceste va- 
gonete repartizate pentru transport 
de cărbune, zac acum intr-o stare

Editura politică au apărut:în
N. MINEI

UN FALIT MORAL — 
CAPITALISMUL

86 pag. 1,50 lei
Lucrarea analizează modul în 

care înfrîngarlle suferite de siste
mul capitalist pe tărîm economic, 
politic și social In întrecerea cu 

socialismul se reflectă în conștiința 
oamenilor.
Rezultat ale confruntării dintre mi

turile pe care le cultivă burghe
zia cu privire la viabilitatea ca
pitalismului, la democratismul bur
ghez, la misiunea sa civilizatoare 
Si realitate —- se arată in lucrare 
— fac ca mase tot mai largi să-și 
dea seama că sistemul capitalist

nu poate rezolva marile probleme 
care-i stau în față.
A. F. SIȘKIN
BAZELE ETICII MARXISTE
496 pag. 13 lei

Vojumul cuprinde o expunere 
sistematică a teoriei moralei co
muniste. In lucrare se acordă o 
atenție specială codului moral al 
omului societății comuniste. Tot
odată, autorul face considerații a- 
supra dezvoltării doctrinelor mora
le și combate teoriile etice bur
gheze contemporane.

Scrisă accesibil, lucrarea se a- 
dresează celor mai largi cercuri 
de cititori șl constituie un ajutor 
prețios pentru cei care studiază 
problemele eticii.

Pentru sezonul de primăvară
Magazinele 0. C. L. Produse Industriale

Petroșani oferă cumpărătorilor un bogat 
variat sortiment de:

CU

Șl

— bijuterii ii tmari le m№ pelin leul 
li M|l.

Vizitați magazinele bine aprovizionate 
produse industrialei
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jalnică. Pradă intemperiilor, tabla 
cupelor, șasiurile fi rotile s-au 
acoperit de rugină. Tampoanele 
strimbe fi ciocănite au devenit și 
ele nicovale pentru diieriti „meș
teri" ocazionali.

Cî(iva muncitori de la sectorul 
de transport al minei au curățat 
cele două vagonete și le-au ridi
cat pe linie. Vagonetele aveau Insă 
ecartamentul prea larg.

—- Ce facem cu ele l — au în
trebat muncitorii conducerea sec
torului. Răspunsul a fost scurt : 
să așteotăm dispoziții.

Cu toate că au trecut aproape 
3 ani „dispoziția" așteptată de sec
torul de transport n-a venit nici 
azi.

— Dacă vagonetele ne-at fi 
lost date pentru a ie modifica — 
spun muncitorii de la atelier — 
de mult erau puse în circuit. Doar 
nu era greu să fixăm cupele lor 
pe alte șasiuri. Așa insă, vremea 
trece și vagonetele nu vor mai fi 
bune peste cit va timp nici la fier 
vechi.

Să aibă oare dreptate ?

A. NICULESCU

Acolo unde se făuresc locomotivele Oiesel-electrice
(Urmare din pag. l-a)

Ascultînd această sumară în
șiruire de calități, am priceput mai 
lesne sensul reconstrucției bazei 
tehnlco-roateriale a transportului 
nostru feroviar, însemnătatea . ex
tinderii continue a acțiunii de 
„dieselizare" — cum spun specia
liștii — adică de înlocuire a lo
comotivelor cu aburi cu cele Die- 
sel-electrice. Da, cale liberă loco
motivelor fără fum. Să străbată 
drumurile patriei. Mai repede, mai 
multe...

Din hală a tefU 
o locomotivă

Purta numărul 066. Un vopsitor 
îi1 mai retușa o zgirietură în luciul 
Culorii albastre, ascunsă ochiului 
neavizat. Apoi, pe neașteptate, o 
ușă colosală s-a dat binișor la o 
parte și locomotiva, șăgalnic prunc 
al uzinei, fluiarînd o dată, scurt, 
ca un chiot vesel de copil, a pornit pa 
drumurile, patriei. însoțită de pri
virile adinei și grave ale părin
ților — constructorii.

O clipă numai, emoția a Oprit 
parcă respirația puternică a uzi
nei și, încă înainte ca 066 să fi 
ieșit pe poarta uzinei, în hala mare 
și luminoasă a montajului generai 
a intrat o succesoare.

Procetui tehnologic in flux a 
montajului reîncepe. Totul se des

fășoară cu precizie, riguros și 
Intr-O liniște neobișnuită pentru o 
asemenea hală. Este atlta liniște, 
încît cu greu poți bănui efortul 
constructiv al muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor care constru
iesc adevărate uzine pe roți. Di
recția montajului, curgerea lui 
lină și logică, poate fi lesne 
înțeleasă de oricine. Pe șinele de 
cale ferată, montate ,in hală, se 
află aliniate, una alături de cea
laltă, mai multe locomotive. La 
prima abia a încăput montajul ; 
la cea din flancul opus se dă ul
tima vopsea, se montează tăblița 
cu seria și indicativele feroviare. 
Transbordorul aduce periodic, mo
toare de tracțiune și generatoare 
electrice, fabricate in sectorul de 
motoare rotative al uzinei, table da 
diverse dimensiuni, bare de oțel și 
alte materiale, piese și agregata; 
iar din hala de construcții metalice, 
cutia mare da oțel vopsită cu 
miniuin roșu, care constituie în
velișul locomotivei. Abia sosită, 
aceasta este așezată pe boghiuri, 
pe roate, peste motoare. Se pun 
după aceea frînele, țevile și con
ductale termica, diferitei a instala 
ții mecanice și electrice, intră apoi 
în acțiune vopsitorii, se fac probele 
șl, in sfirșit, recepția finală. Si 
încă o locomotivă este gata, poate 
pleca la drum.

Poate nicăieri in uzină nu-ți 
apere mal evident* măestrla pro

fesională a muncitorilor, gradul 
lor ridicat de calificare, ca în ate
lierul „bloc-aparte". Aici mașinii г 
prelucrătoare lipsesc. Oamenii lu
crează cu instrumente mici, ușoare, 
de mare precizie și finețe, cu a- 
parate de control. Din mîinile lor 
Ies acele nespus de complicata 
agregate alectronice care centra
lizează toate comenzile locomoti
vei, care fac posibilă automatiza
rea conducerii ei. Sînt multe fire 
de metal in locomotivă, de toata 
grosimii a, pornind de la cea a 
părului și terminînd cu aceea de 
3,5 cm. In diametru. Puse cap la 
cap, acesta fire ar da o lungime 
de 5 km-

Tehnica trece 
prin băncile școlii

Cel mai „bătrîn" dintre tinerii 
constructori ai mașinii este șeful 
de echipă Constantin Ungureanu, 
un om la vreo 40 de ani. înainte 
de a-1 cunoaște, l-am văzut la pa
noul fruntașilor uzinei- Ne zîm- 
baa prietenos... dintr-o fotografie. 
„Iși depășește norma lunară cu 
regularitate și califică Cu price
pere cadrele tinere" — îl recoman
da privitorilor o inscripție. Ungu
reanu este poate unul dintre cei 
mal tipici muncitori ai uzinei. Cu
noștințele sale în tainele profesiu
nii s-au lărgit o dată cu dezvolta
rea producției. A început de la 

roabe, a trecut apoi la locomoti
vele de mină, la tramvaie, iar acum 
face locomotive Diesel. Azi este 
muncitor de Înaltă calificare. A 
schimbat barosul cu micrometrul. 
Dar drumul acesta a trecut prin 
băncile cursurilor profesionale de 
specializare și perfecționare. Pe 
măsură ce Iși lărgea sfera cunoș
tințelor, el învăța și pe alții. Elevii 
lui se numără cu zecile.

Activitatea de perfecționare a 
cadrelor este aici, la „Electropu- 
tere" deosebit de susținută. Aproa
pe toată lumea învață. Anul acesta 
sînt cuprinși în diversele forme de 
învățămînt profesional de 10 ori 
mai multa cadre daCit în 1960.

Este și firească o asemenea lar
gă campanie pornită pe frontul 
învățăturii intr-o uzină în care 
tehnica modernă trebuie să-șf spu
nă ultimul cuvînt. Căci aici, pa
ralel cu lărgirea spațiilor de pro
ducție, concretizată prin construc
ții de noi hale, s-a montat o ga
mă variată de utilaje dintre cele 
mal noi și mai perfecționate, ln- 
cepînd cu cele pentru prelucrarea 
metalului, pină Ia acelea necesare 
probării locomotiveL Si toate aces
tea se cer minuite bine, cu spor.

—- Dacă vreți să vedeți pe unui 
dintre cei mai îndeminaticî munci
tori, câutați-1 pe electricianul Ion 
Viță — ne-a îndemnat șeful secției 
montaj.

Viță este, la fel ca ceilalți, 
muncitor de înaltă califісагэ. In 
plus însă, el poartă titlurile de 

fruntaș și inovator. Ultima sa 
inovație este un pupitru de încer
care, care asigură un control mai 
riguros și rapid, direct sub cutrnt 
electric, al instalației blocului a- 
parat. Dar Viță nu se declar* mul
țumit.

— N-are astlmpăr pină nu in-o 
ajunge, îl zgîndăra amicul său 
Năstase Pufan.

Intre noi fie vorba, Viță și-a 
ales bine prietenul, căci Pufan, 
рэ lingă faptul că-i un foarte bun 
muncitor, are o voință de fier, un 
caracter dlrz, care l-a ajutat să 
străbată greutățile, să-și atingă 
țelurile. Pufan și-a dorit să de* 
vină electrician și a reușit; a vrut 
să lucreze la locomotive și scopul 
a fost atins; s-a gîndit să ajungă 
maistru și iată-1 acum pe cale să 
termine școala tehnică de maiștri 
a uzinei.

ТЙГ

In drum spre casă am cunoscut 
un ceferist, un mecanic de loco
motivă Diesel-electrică, pe Samson 
Pop.

— Veți scrie despre cei de la 
„Electroputere" m-a întrebat el. 
Atunci ,să-i lăudați negreșit. Sînt 
oameni de treabă. Locomotiva mea 
are numărul 032. De cind a ieșit 
pe porțile uzină a străbătut fără 
odihnă peste 100.000 km. Sînt tare 
mulțumit de ea.

GH. BRATESCU 
M. COANDĂ 

redactori „Agerpres"
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Sosirea la Нош a noii gura 
le WHHtiDli le seamă ai cerurilor de afaceri eogleze

Lovitură de stat militară în Guatemala

MOSCOVA 1 (Agerpres).
f La 31 marți г a sosit la Moscova 
John Mayer, președintele Camerei 
de Comerț Anglo-Sovietice din 
Londra împreună cu un grup de 
reprezentanți de vază ai cercuri
lor de afaceri din Marea Britanie.

John Mayer a declarat unui co
respondent al agenției TASS că 
este bucuros că a venit la Mos
cova pentru a contribui la dez
voltarea în continuare a comerțu
lui anglo-sovietic .Sîntem gata a 
spus John Mayer să ne întîlnim

- - - - - - Ѳ- - - 4- -
fijtniHWn eiltop№ulil sovietii „1-2“

MOSCOVA 1 (Agerpres).
Au început experiențele cu noul 

tip de elicopter sovietic „V-2", 
realizat de cunoscutul constructor 
Mihail Mil.

Pe aparat sînt instalate două 
motoare turbopropulsoare, amplasa
te deasupra cabinei. Față de elicop
terul „МЫ", construit de aseme

------- ѳ-------

I SAIGON — După cum transmi
te agenția U.P.I., o companie de 
soldați diemiștî a căzut la 30 mar
tie într-o ambuscadă organizată de 
partizanii sud-vietnamezi în apro
pierea orașului Phan-Thiet și a fost 
zdrobită. In cursul bătăii îl căra 
s-a dat cu acest prilej 28 de dei- 
miști, inclusiv doi ofițeri, au fost 
uciși, 18 an fost răniți și 4 sînt 
dati dispăruți. Partizanii au cap
turat 5 posturi de radio de cam
panie si armament valoros.

LAGOS. — In legătură cu vi
zita în Nigeria a generalului Mo
butu, Boia Ige, comentatorul pen
tru problemele de politică externă 
ăl ziarului nigerian „Sunday Ex
press", scrie la 31 martie că invi
tația adresată lui Mobutu a com

promis Nigeria în ochii Africii pro • 
gresiste și ai întregii lumi. Acela 
care și-a mînjit mîinile cu sîngele 
marelui Patrice Lumumba, nu are 
drept la ospitalitate, arată autorul 
articolului.

BAGDAD. — Agenția M.E.N. a- 
nunță că duminică a sosit la Da
masc, venind de la Bagdad, dele
gația guvernamentală algeriană 

condusă de colonelul Huari Bou
medienne, ministrul apărării na
ționale al Algeriei.

I ACCRA, — După cun transmits 
corespondentul din Accra al agen
ției Reuter, în Ghana se va forma 
o comisie pentru energia atomică.

-------------------------------------- - ■■ ■ ■ r ...........................-. — 1 --------------------------------------

Breva minerilor francezi a Intrat in a două lună
PARIS 1 (Agerpres).
„Greva celor peste 200 000 de 

mineri francezi a’ intrat luni în 
cea de a doua lună de la declan
șarea ei fără nici o perspectivă 
da reglementare" — scrie agenția 
France Press».

i Față de manevrele autorităților 
de tergiversare a tratativelor cu 
reprezentanții greviștilor, cele trei 
mari centrala sindicale fanceze au 
dat publicității un comunicat în I
care reînoiesc consemnul da grevă 
și subliniază că încercările auto
rităților de a-i constrînge pe mun
citori să reia lucrul vor eșua si 
pe viitor.

I In centrele regiunii miniere din 
nordul Franței, continuă să albă 

cu cei care ar dori să discute eu 
noi problemele dezvoltării comer
țului între țările noastre. In An
glia comerțul cu U.R.S.S. trezește 
un viu interes. Și acest lucru este 
cît se poate de firesc deoarece noi 
sîntem mulțumiți de mărfiirSe p» 
care ni le livrează Uniunea Suvie- 
tică și sperăm că mărfurile noas
tre se bucură de aceeași popu
laritate în U.R.S.S. In incbeiwe 
John Mayer a spus că сся®М$иі» 
sovieto-britanic poate să -se» 
volte cu succes.

nea de Mii, care poate transpor
ta, în afară de pilot, numai 3 ®a- 
meni, „V-2" poate transporta 8 
călători.

După părerea piloților de încer
care, noul elicopter poate fi pi
lotat foarte ușor, posedă o mare 
stabilitate și dezvoltă o mare vi
teză.

Această comisie, subordonată di
rect președintelui Republicii Ghana, 
Kwame Nkrumah, va fi inițiată 
în scopul folosirii pașnica a ener
giei atomice în Ghana.

DAKKA. — Consiliul municipal 
al orașului Dakka (capitala Pakis 
tenului de est) a anunțat că în 
cursul lunii martie în oraș au mu
rit de vărsat negru 850 de oa

meni dintre care 400 în ultima 
săptămînă — anunță agenția Uni
ted Press International.

ISTANBUL. — Două reactoare 
aparținînd forțelor aeriane mili
tare vest-germane s-au prăbușit 
în partea de nord-vest a Turciei. 
Un pilot a murit. Piloții vest-ger- 
mani efectuează zboruri de antre
nament în . Turcia începind din a- 
nul 1959 cînd guvernul turc a pus 
în acest scop la dispoziția forțelor 
aeriene militare ale R.F.G. aero
portul din Bandîrma de pe țărmul 
Mării Marmara.

BELGOROD. — A fost aprobat 
proiectul tehnic al minei Iakovlev- 
skoe, care se va construi în apro
piere de Belgorod, în regiunea A- 
nomaliei magnetice da la Kursk.

La noua întreprindere — relatea
ză Agenția TASS se vor extrage 
inițial 18 milioane tone de mine
reu, conținînd 61 la sută fier, iar 
apoi, după ce întreprinderea se 
va dezvolta — 36 milioane de 
tone. I 

loc mitinguri în cadrul cărora 
conducătorii sindicali își afirmă 
hotărîrea de a continua acțiunea 
de grevă pînă la satisfacerea re
vendicărilor juste ale minerilor.

Hotărîrea fermă a greviștilor d« 
a lupta pînă la capăt a făcut ne
cesare noi măsuri organizatorice. 
Luni dimineața numărul membrilor 
pichetelor care staționează la in 
trare în mine și care deobicei erau 
formate din cinci sau zece persoane 
a crescut la 50 pînă la 100 per
soane. In componența pichetelor 
se află și numeroase femei.

„In timp ce continuă greva mi 
nerilor, subliniază corespondentul 
agenției Reuter, în Franța începu

CIUDAD DE GUATEMALA 1 
I Agerpres).

Uefaiindu-se la lovitura de stat 
miHtnră, care a avut loc în noap
tea ds 31 martie în Guatemala, 
agenția Associated Press anunță 
că ea s-a soldat cu doi morți și 
dța r&iiți.

fie cadrul unei conferințe de 
presă ținută de Enrique Peralta 

Azurdia, care a preluat funcția de 
pteselinte provizoriu, el a declarai 

la» cadrul constituției „era im- 
țaaBbil să se soluționeze probleme- 

grave care s-au ivit". Astfel 
explică noua juntă militară mă
surile d® mină forte luate de fapt 
împotriva patrioților guatemalezi. 
După cum s-a anunțat, imediat

-----------0----------- ------- -

încheierea lucrărilor Congresului 
latino-american de solidaritate cu Cuba

RIO DE JANEIRO (Agerpres).
In seara de 30 martie și-a în

cheiat lucrările Congresul, latino- 
american de solidaritate cu Cuba. 
Congresul a adoptat un „Apel că
tre popoarele Americii" și a hotă- 
rît instituirea unui comitet conti
nental de solidaritate cu Cuba. Con
gresul a hotărît de asemenea, or
ganizarea între 19 și 26 aprilie șl 
15 și 30 iulie 1963 a unor mani
festații de solidaritate cu Cuba 
în țările din America Latină și în 
lumea întreagă. Cel de-al doilea 
congres latino-american de soli 
daritate cu Cuba se va ține, po
trivit hotărîrilor adoptate, la o 
dată care va fi stabilită ulterior.

„Apelul către popoarele Ameri
cii'1 adoptat în unanimitate chea
mă la unirea eforturilor pentru a- 
părarea dreptului Cubei la inde
pendență, pentru dejucarea planu
rilor imperialiștilor îndreptate îm
potriva „Insulei libertății".

Noi, reprezentanții popoarelor
------- e-------

Ciocniri armate în diferite puncte 
ale capitalei siriene

DAMASC 1 (Agerpres).
Agenția United Press Internațio

nal transmite că luni dimineață 
au izbucnit în diferite puncte ale 
capitalei siriene ciocniri armate 
între adepți ai președintelui R.A.U. 
Nasser, care se pronunță pentru 
reunificarea imediată a Siriei, cu 
Egiptul, și adepți ai partidului 
naționalist arab Baas. Agenția Fran
ce Presse citează declarațiile unor 
persoane care au sosit la Beirut 
venind din Damasc din care reiese 
că în capitala siriană au fost auzi
te vii schimburi de focuri. Potri
vit acestor persoane, la Damasa 
domnește o mare efervescență.

Postul de radio Damasc a anun
țat hotărîrea Ministerului de In- 

o nouă săptămînă de neliniște so
cială și se prevăd noi greve sur
priză de avertisment în rețele du 
gaz și electricitate". Luni dimineața 
salariații societății de autobuze 
din Paris, care revendică majora
rea salariilor, au declarat grevă. 
Ca urmare a grevei transporturi
le din Paris și suburbii au fost 
aproape în întregime paralizate. De 
asemenea, continuă „săptămînă de 
luptă" a muncitorilor de la gaz și 
electricitate,

Lupta revendicativă a peste 
50 000 de metalurgiști de la șan
tierele navale de pe coasta Atlan
ticului a fost încununată de suc
ces. Ei au obținut prelungirea du- 
ratei concediului plătit.

după lovitura de staf a fost decre
tată dlizolvarea Congresului,. a 
fost suspendată constituția și inter
zisă activitatea partidelor politics 
După cum anunță agenția United 
Press International, starea excep
țională proclamată în țară cu o 
săptămînă In urmă continuă să ră- 
mînă în vigoare, astfel îneît timp 
de 10 ore, între ora 8 seara și 
6 dimineață, cetățenii guatemalezi 
nu au dreptul să-și părăsească lo
cuințele.

In declarația dată publicității de 
noul regim dictatorial, se sublinia
ză că Enrique Peralta Azurdia ,.va 
exercita funcțiile executive și le
gislative". El va guverna prin 
decret, iar garanțiile constituțîo- 

de pe continental latino-american, 
se spune în apel, ne-ат întrunit 
aici în statul Rio de Janeiro, pen
tru a discuta măsurile urgente care 
trebui» întreprinse în toate țările 
în sprijinul Cubei, în apărarea ei, 
pentru a nu admite amestecul 
străin în treburile interne ale Cu
bei. Este necesar să se folosească 
toate formele de acțiune pentru 
a nu admite amestecul străin în 
treburile interne ale Cubei. Este 
necesar să se folosească toate fot» 
mele de acțiune pentru a se îm
piedica un atac împotriva Cubei, 
o blocadă împotriva ei, și orice 
încercări de a o izola. Chemăm 
la luptă pentru triumful cererilor 
legitime ale poporului Cuban cu
prinse în „cele cinci puncta" pre
zentate de Fidel Castro. Chemăm 
la luptă pentru restabilirea și men
ținerea relațiilor diplomatice cu a- 
ceastă republică frățească din Ma
rea Caraibilor.

terne al Siriei de a introduce în ea- 
pitala țării restricții de circulație. 
Aceste restricții sînt în vigoare 18 
din 24 de ore. Agenția United 
Press Internațional subliniază că 
restricțiile de circulație au caracter 
de stare excepțională și că oricine 
încalcă dispozițiile autorităților poa 
te fi împușcat pe loc. Postul de 
radio Damase a indicat, de ase
menea că printr-un decret al „Con
siliului național al revoluției" ge 
neralul Amin El Hafez, ministrul 

de interne, a fost numit guverna 
tor militar general adjunct al țării, 
fiind învestit cu toate puterile 
prevăzute de legea marțială.

PROGRAM DE RADIO
3 aprilie

PROGRAMUL I. 7,10 Cîntece de 
muncă, 8,00 Sumarul presai c»n- 
trale, 8,30 Muzică din opere, 9,32 
Muzică populară, 10,00 Teatru la 
microfoh: „Domnișoara Nastasia". 
de G. M. Zamfirescu, 11,47 Mu
zică instrumentală, 12,00 Melodii 
de estradă, 13,10 Schiță oltenească 
de Constantin Nottara; Rapsodia 
а П-а da Martian Negrea, 14,20 
Concert de prînz, 15,00 Melodii 
populare romînești și ale minorită
ților naționale, 16,00 Program in
terpretat de cornistul Ion Bădă- 
noiu, 16,15 Vorbește Moscova, 
17,10 Muzică populară interpretată 
de Maria Butaciu și Marin Chisăr, 
18,40 „Colectiva noastră dragă" — 
program de cîntece, 19,25 Muzică 
ușoară de Florentin Delmar, 20,15 
Cîntă orchestra de mandoline a 
ceferiștilor din Roman, 20,40 Din 
viata de concert a Capitalei, 21,30 
Muzică populară cerută de ascul
tători, 23,20 Muzică de dans. 
PROGRAMUL II. 12,44 Din folclo

nale vor rămîne suspendate „atîta l 
timp cît va fi necesar".

In ceea ce privește politica ex
ternă, noul regim al lui Peralta 

declară că „guvernul va respecta 
acordurile internaționala și se va 
angaja în mod solemn să prevină 
instaurarea vreunui regim сорт 
nist". Această declarație confirmă 
faptul că Guatemala va continua 
să respecte angajamentele luate de 
fostul președinte Ydigoras Fuentes 
față da monopolurile nord-amert 
cane în legătură cu „Alianța pen
tru progres" și alte planuri ale 
acestora.

In esență, noul regim militar nu 
face decît să continue și mai fă
țiș politica reacționară antipopu
lară dusă de fostul președinte al 
Guatemalei. De altfel, Ydigoras 
Fuentes, care a plecat cu un avion 
din Guatemala în Nicaragua iu 
„exil", a declarat ziariștilor la so
sirea în Nicaragua că „schimbarea 
este bună pentru Guatemala și 
pentru America Centrală".

In țară a fost dezlănțuit un val 
de arestări. Armata a ocupat clă
direa Congresului și sediile a două 
partide politice.

Colonelul Enrique Peralta Azur
dia, are, de altfel, experințăi în 
reprimarea adversarilor politici. 
După cum menționează agenția As
sociated Press, el este acela care, 
în calitate de ministru de război 
în perioada guvernării lui Fuentes 
l-a ajutat pe acesta într-o seria 
de acțiuni antipopulare.

---O-—
O nouă sesiune 

a Consiliului ministerial 
al Pieței comune

BRUXELLES 1 (Agerpres).
La 1 și 2 Aprilie are loc la 

Bruxelles o nouă sesiune a Con
siliului ministerial al Pieței comu
ne, cu participarea miniștrilor de 
externe și ai agriculturii din cele 
șase țari membre. Pe ordinea de 
zi a discuțiilor figurează proble
ma spinoasă a „unificării" produc
ției agricole și desfacerii de pro
duse agricole a țărilor membre, 

precum și probleme economice le
gate de apropiata sesiune a miniș
trilor organismului occidental. 
Acordul general de tarife și plăți 
(G.A.T.T.).

Sesiunea de la Bruxelles se des
fășoară, după aprecierile unanime, 
sub semnul contradicțiilor care per
sistă în urma eșecului încercărilor 
de a obține aderarea Angliei la 
Piața comună. Ministrul de extemf 
al Belgiei, Spaak, a și făcut, îna
inte de începerea sesiunii, decla
rații în care recunoaște „dificultă
țile" create de acest eșec în re
lațiile dintre, țările membre.

rul popoarelor, 13,25 Concert di 
estradă, 15,00 Album de melodii 
16,10 Muzică de estradă interpre
tată da soliști vocali și instrumen 
tali, 18,05 Muzică populară, 18,51 
Versuri de Tudor Arghezi, 19,0( 
Melodii de dragoste de compozitor 
romîni, 20,10 „Lucrări ale comp1." 
zitorilor noștri inspirate din fol 
clor", 20,40 Cîntă Magda Constan 
tinescu și acordeonistul Neli 

Orian. In program muzică popu 
Iară, 22,30 Muzică de dans. Cînt 
orchestra de estradă a RadiotAe 
viziunii.

CINEMATOGRAFE
3 aprilie

PETROȘANI — 7 Noiembrie
Balada husarilor ,■ Ai. Sahia : Fi 
cioara ; PETRILA: Lazarillo d 
Tormes; ANINOASA : Doi -su 
cer; URICANI: Dragostea lui ? 
lioșa.
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