
Pitletari din toate țările, и ІЦ-ѵЛЛ

Ședința Consiliului de Stat 
Romîneal R. P

La 5 aprilie a avut loc la Palatul 
Republicii ședința Consiliului de 
Stat.

Au luat parte tovarășii: Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat, Ion Gheorghe Maurer, 
Ștefan Voitec și Avram Bunaciu, 
vicepreședinți ai Consiliului de Stat, 
Grigore Geamănu, secretar al Con 
siliului de Stat, Anton Breitenhofcr, 
Ion Creangă, Constantin Daicoviciu 
Martin Isac, Athanase Joja, Mihail 
Ralea, Roman Moldovan, Ludovic 
Takacs, Iacob Teclu și Vasile Vîlcti 
membri ai Consiliului de Stat.

La ședința Consiliului au asistat 
tovarășii: Augustin Alexa, procu
rorul general al R. P. Romîne, și 
Alexandru Voitinovici, președintele 
Tribunalului Suprem.

Consiliul a fost informat asupra 
modului de aplicare a decretului 
privind amnistierea și grațierea u- 
nor pedepse, emis la 3 ianuarie 
1963, de care au beneficiat un mare 
număr de persoane.

Au fost aprobate un număr de 
decrete privind construirea de noi 
obiective industriale, economice și 
social-culturale. Unele din aceste 
decrete se referă la construirea a 
4 centrale hidroelectrice, 2 cen
trale termice, 231 blocuri cu circa 
10 000 apartamente, 25 școli cu 332 
săli de clasă, extinderea alimentă
rii cu apă potabilă a orașelor Pia
tra Neamț, Suceava, Năsăud șl 
Sîngiorz-Băi, construirea a 294 km. 
drumuri forestiere, modernizarea u- 
nor drumuri naționale ca. Miercu
rea Ciuc — Odprhei — Sovata — 
Bălăușeri, Tirnăveni — Iernut, Si
biu — Mediaș — Sighișoara, Băicoi 
— Moreni — Răzvad, Curtea de 
Argeș — Căpățineni, Bacău — Moi- 
nești, Cluj — Zalău, Brașov — Si
ghișoara, _ construirea în București a 
fabricilor de articole sanitare de 
porțelan, de armături neferoase și 
echipament metalic, de produse din 
beton celular, de placaj de mozaic, 
de stofă de mobilă etc., iar in re 
giuni a combinatului de îngrășămin
te azotoase din Tg. Mureș, combi
natului de îngrășăminte chimice

din 
de 
de 
de

întreprinderii 
panouri mari 
Cluj, fabricii

poduri de 
de acumu- 
înaltă ten-

privind or-

Turnu Măgurele, 
prefabricate din 

beton armat din 
pîine din Cîmpulung Moldove

nesc, complexului pentru industria
lizarea lemnului din Turnu Severin, 
fabricii de confecții din Galați, etc., 
precum și spitale, policlinici, băi 
comunale, cinematografe, complexe 
omerciale, linîi ferate, 

beton, funiculare, lacuri 
lare, linii electrice de 
siune etc.

S-au adoptat decrete
janizarea unor sectoare ale admi

nistrației de stat.
Consiliul a ascultat apoi, rapor

tul Procurorului General și darea 
de seamă a Președintelui Tribuna
lului Suprem asupra activității pe 
anul 1962.

Din cele expuse a rezultat o con
tinuă întărire a legalității socialis
te, in toate domeniile activității de 
stat, constatindu-se și o scădere 
continuă a fenomenului infracțional.

Scăderea numărului infracțiunilor 
și a altor încălcări ale legii se da- 
torește in primul rînd transformă
rilor profunde care au avut loc in 
viața politică, economică și social- 
cuiturală a țării noastre, ridicării 
nivelului de trai al maselor, creș
terii conștiinței socialiste și întă
ririi unității politico-morale a în
tregului popor muncitor.

Pe baza datelor prezentate, Con
siliul de Stat a examinat și alte as
pecte ale problemelor
printre care activitatea de urmări
re penală, respectarea 
prevăzute de lege pentru ancheta 
penală, modul în care se adminis
trează și se apreciază probele, ro
iul apărării în fața instanțelor, etc.

Apreciind ca pozitivă activitatea 
Procuraturii ■ Generale și a Tribuna
lului Suprem și luînd in considera
re propunerile făcute. Consiliul de 
Stat a dispus ca acestea să fie stu
diate în vederea luării unor măsuri 
corespunzătoare de ordin organiza
toric și legislativ.

Consiliul a rezolvat apoi alte 
probleme de stat.

în discuție.

termenelor
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Jrgan al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc
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Pe bază creșterii productivității 
muncii cu 4,7 la sută față de sar
cina planificată, colectivul secto
rului I al minei Petrila a extras 
in primul trimestru al acestui an 
1430 de tone cărbune energetic 
peste plan. La acest succes au 
contribuit toți muncitorii, tehni
cienii și inginerii din sector și 

în mod deosebit schimbul evi
dențiat pe sector în frunte cu 
prim-maistrul miner Manoilescu 
Nicolae.

IN CLIȘEU: Inginerul -Felea 
Liviu, șeful sectorului discutind 
cu maiștrii mineri Manoilescu 
Nicolae, Liteanu Dumitru și Mi- 
halac 
luate pentru consolidarea succe- J 
selor
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obținute în trimestrul 1. 4
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DIN MUNCA COLECTIVULUI S.T.R.A
Incepînd de 

încă înainte de 
rilor, de pe poarta

dimineață, 
ivirea zo- 

sec-

ției de transporturi rutie 
re auto din Petroșani f 
C-.C-VJ. zeci ds mașini

pornesc spre toate ex
ploatările miniere din Va
lea Jiului. Zilnic sînt 
transportați ds la casele 
lor la lucru și înapoi pes
te 3 000 mineri și munci
tori de la Aninoasa și de 
la alte unități. Utilaje 
grele, piese de schimb 
materiale, iată principa 
lele încărcături cu car. 
camioanele S.T.R.A. stră
bat drumurile Văii Jiu
lui. De această secție a- 
parțin, de asemenea, nu 
meroase tractoare care 
transportă încărcături în 
locuri greu accesibile.

Glișeeie alăturate înfă
țișează cîteva aspecte din 
activitatea celor ce mun
cesc la 
zatorii 
dinand 
(clișeul 
dențiază

timp și de bună calitate a 
anvelopelor. Fotoreporte
rul nostru i-a surprins 
pregătind un cauciuc de 
autocamion pentru vulca
nizare. Electricianul Jia- 
nu Alexandru, muncitor 
dî o înaltă calificare, se 
bucură de meritată apre
ciere pentru buna între
ținere a 
trice la 
șeul din 
fățișează 
preună
Constantin, șeful S.T.R.A., 
rotorul unui dinam auto. 
Iar clișeul din dreapta 
jos, îl prezintă pe șofe
rul Anghek Oprea 
muncește de 30 de 
volan, pi rgătindu-și 
camionul pentru a 
în cursă spre
minelcr, unde transportă 
tuburi de oxigen.

instalațiilor elec- 
autovehicule. di
stingă ; jos, îl Й1- 

examinînd îm- 
cu tov. Pițurcă

Atenfîe mai mare introducerii
micii mecanizări

căile de'l 
cai
lei, ’ 

ere-

S.T.R.A. Vulcani- 
Munghanast 
și Miloslav 
de sus) se

Fer-
Ioan
evi-

саге
ani la
auio- 
pleca 

atelierele

In societatea socialistă,
principale de creștere a producti
vității muncii sînt introducerea 
progresului tehnic, dezvoltarea spe
cializării și cooperării între între
prinderi, organizarea producției în 
mod judicios, ridicarea calificării 

muncitorilor, întrecerea socialistă și 
răspîndirea experienței înaintate.
■ Progresul tehnic se realizează pe sînt, de - pildă, I.F. Petroșani, I.I.S. i 
mai multe căi printre care cele mai 
importante sîntelectrlficatea, me
canizarea, chimiza
rea producției, a- 
plicarea in produc
ție a tehnologiei 
moderne și a ce
lor mal noi cuce
riri ale științei.

Mica mecanizare
ttiirea

credite bancare în valoare 
263 000 lei, cu economii post 
culate în valoare de 362 000 
pe timp de doi ani. Astfel de
dite au primit și T. C. Paroșeni și 1 
alte unități. Din păcate există însă 
unele întreprinderi unde nu se ma
nifestă destulă preocupare pentru 
introducerea micii mecanizări cum

Pe teme actuale

cuprinde înlo- 
muncii manuale cu munca 

mecanizată la anumite operații ale 
procesului tehnologic și are un rol 
important în ușurarea muncii, creș
terea productivității muncii și re
ducerea prețului de cost. Aceasta 
se realizează prin introducerea u- 
nor dispozitive simple la mașini 
prin perfecționarea uneltelor sau a 

. proceselor tehnologice. Creditul 
bancar, ca sursă de finanțare, este 
deci chemat să contribuie activ la 
ușurarea muncii muncitorilor, rea- 
lizîndu-șe și economii suplimentare 
la prețul de cost.

Căutînd să folosească aceste a- 
vantaje, unele întreprinderi și or
ganizații economice din Valea Jiu
lui s-au preocupat anul trecut de 
introducerea micii mecanizări, soli- 
citînd credite bancare. > Astfel, pen
tru efectuarea a șapte lucrări - I.I.S. 
Viscoza Lupeni a primit credite în 
valoare de 277 000 lei, cu economii 
post calculate de 1 137 000 lei în doi 
ani. Pentru un număr de opt lu
crări de mică mecanizare, unitățile 
combinatului carbonifer au primit

prin repararea la

dib 
nu 
de 

me—
utila?

de remarcat foloa- 
întreprinderile care 

B.R.P.R. fonduri pen-

Jiul-Petroșani și alte întreprinder 
de interes local. Personalul" tehâic.

de specialitate 
aceste unități, 
se preocupă 
instalarea de 
canisme și
je în scopul u- 

șurării eforturilor fizice, lărgirii 
bazei tehnice, îmbunătățirii tehno
logiei și perfecționării procesului 
de producție.

Sînt demne 
sele trase de 
au cerut de la
tru mică mecanizare. Astfel uzina. 
Paroșeni a solicitat credite pentru 
lucrări ca „Automatizarea circuitu
lui hidrotehnic". Prin introducerea 
unor automatizări și mecanizări în 
circuitul hidrotehnic s-au realizat 
economii de pește 124 000 lei în 
timp de doi ani. Posibilități simi
lare există și la alte întreprinderi. 
Aceasta impune însă îmbunătățirea 
muncii de cercetare tehnico-științl- 
fică, ținîndu-se seama de condițiile 
economice respective.

Ținînd cont de avantajele impor
tante ale efectuării lucrărilor de 

r mică mecanizare care duc la re
ducerea prețului de cost și, respec
tiv, la ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, se impune ca 
organele tehnice din întreprinderi 
să se preocupe mai mult de intro
ducerea largă a acestor lucrări la 
întreprinderi. Banca pune la dis
poziție toate creditele necesare.

PATRÂȘCOIU D. DUMITRU
B.R.P.R. Petroșani

Mașini noi în fnncțiune, 
producție sporită

La întreprinderea Viscoza din 
Lupeni continuă acțiunea de mo

dernizare a fabricii pentru sporirea 
capacității de producție. Aici au 

intrat anul acesta în funcțiune 12 
mașini noi de bobinaj. Dotarea în
treprinderii cu aceste mașini mo
derne a permis colectivului de la 
Viscoza să sporească producția cu 
40 la sută. Productivitatea muncii 
a crescut cu 1.7 la sută. De la în
ceputul anului s-au produs peste 
plan 2,6 tone fire de mătase arti
ficială de calitatea I-a.



Crosul „Să întâmpinăm 1 Mai“
La 1 aprilie, în toată tara s-a 

dat startul întrecerilor din cadrul 
crosului — „Să întîmpinătti 1 Mai"

încă de pe acum, asociațiile 
noastre sportive trebuie să ia cele 
mai eficiente măsuri pentru a se 
trece la organizarea etapei a I-a 

a luat măsuri de a trimite fiecă
rei asociații sportive în parte, 
extrase din regulamentul acestei 
întreceri.

Pentru atragerea la întreceri e 
peste 17 000 tineri și tinere, este 
necesar ca antrenorii, profesorii

pe asociații unde să fie angre 
nați toți tinerii din întreprinderi.

de educație fizică și instructorii 
voluntari să sprijine cu hotărlre

Minerul a
Două lovituri de la 11 m. ratate, 

numeroase cernere nefructlficate, 
suturi puternice dar imprecise, plus 
forma excepțională a portarului 
textilist Ion Vasile, au făcut ca e- 
chipa din Arad, să se întoarcă a- 
taal cu un punct nesperat, dar 
foarte prețios. Am putea spune că 
acest punct este echivalent pen
tru U.T.A. cu o victorie, pentru că 
ajută să evite zona retrogradării, 
în schimb pentru echipa Minerul, 
.un adevărat handicap și o mare 
deziluzie pentru miile de înflăcă
rați suporteri din Lupeni și chiar 
din Valea Jiului.

Poate multi din cei care nu au 
font prezenți duminică la Lupeni, 

:1a Intîlnirea dintre Minerul șt 
U.T.A., se vor Întreba, și pe bună 
-dreptate, ce s-a intimplat cu Mi- 
nerul ? A jucat formația din Lu

pani așa de slab sau au fost mai 
buni textiliștii ? După părerea noas
tră nici una nici alta nu este cauza 
scorului alb. Faptul că Minerul a 

jdotninat cu autoritate îh repriza a 
fioua, dovedește că echipa locală a 
luptat foarte mult. Cauza principală 
a acestui scor alb, o constituie con- 
țCfepția tactică greșită, folosită în 
«Joc de către mineri, și în plus, im
precizia în șuturi. Greșeala mine
rilor a fost aceea că au abuzat de 
-țningile înalte pe care jucătorii din 
’Arad, mai înalți și buni tehnicieni 
la cep, le-au cîștigal cu regulari
tate, destrămîild astfel cu ușurință 
«

----------- O

A.S. Cugir — Jiul
Așteptată cu viu interes, întîl- 

nlrea de fotbal diritre echipei* 
’A.S. Cugir și Jiul Petrila a satis
făcut numai în parte dorința spec
tatorilor de a viziona un maci de 
bună calitate. Cele două echipe, 
au prestat un joc de slabă factu
ră tehnică, cu multe faulturi, fă
ră o orientare tactică precisă.

Jocul a fost mai mult o hărțuie
li continuă între înaintarea local
nicilor și apărarea echipei Jiul. 
Raportul de cornere 11—1 pentru 

«A.S. Cugir este de altfel conclu
dent. Dacă linia da apărare a echi
pei Jiul a funcționat bine, iar 
mijlocașii au nnincit mult, linia de 
atac a fost inexistentă. La înain
tare nu s-a văzut nici un jucător. 
Ne punem următoarea întrebare: 
De ce, antrenorul C. Humis nu a 
folosit și la Cugir formula de atac 
utilizată în meciul cu Arieșul Tur
da» Poate va motiva că Gabor 
este bolnav. Este adevărat, dar in 
locul lui putea să introducă pe 
durdărescu și să lase pe cei doi 
4hteri Peronescu și Șardi pe pos
turile lor, nu să-i schimbe de la 
O etapă la alta, cînd extreme cînd 
la centru. Desigur că în acest fel 
echipa nu se va omogeniza nici
odată. In meciul de la Cugir, Șardi 
a fost utilizat numai 55 de minute 
fdeși se mișcă mai bine de cît 
Ghibea sau Melinte) dar nu ca in
ter, ci ce extremă, în locul lui 
Casandra care a fost schimbat nu 
știm pentru ce motiv că, în fața 
fundașului Niculescu. de la echipa 
locală, s-a descurcat destul de bi
ne. Foarte slab s-au descurcat pe 
teren Ghibea și Melinte. Nici pe 
Martinovici nu l-am văzut desiă- 
Șurîndu-și cursele sale spectaculoa
se pe extremă, iar Peronescu a 
fost strict marcat de stoperul e- 
chipei locale. Echipa A.S. Cugir în
curajată cu entuziasm de către pu
blicul spectator a forțat jocul pen
tru a cîștiga două puncte.

Și acum cîteva aspecte din tim 
pul meciului. Primele minute de 
joc aparțin jiuliștilor. In minutul 
3 Martinovici execută o lovitură 
de colt și Peronescu preia cu ca* 
pul... peste bară. După această fa- 
aă tniacea se plimbă dintr-o parte

trecut pe lingă victorie
atacurile insistente ale înaintașilor 
dbn Lupeni.

Curios este faptul că jucătorii de 
la U.T.A., deși clștigau cu regula
ritate duelurile aeriene, au folosit 
pasele pe jos și jocul pe extreme 
dlnd la rîndul lor mult de furcă 
apărătorilor de la Minerul. Consi
derăm că atlt antrenorul cît șl mal 
ales jucătorii trebuiau să observe 
superioritatea la jocul cu capul al 
arădenilor și ca atare să schimbe 
tactica de joc. Acest lucru însă nu 
l-au făcut și ca urinare... Cît pri 
vește capitolul precizie în șuturi, 
este destul să arătăm numai cele 
două lovituri de la 11 m. ratate de 
Drăgoi și Costln, plus alte ocazii, 
ca să ne dăm seama cît de defi
citari sint jucătorii de la Minerul 
din acest punct de vedere. Iată 
așa dar două cauze principale ca
re au contribuit ca echipa dih Lu
peni să fie privată de un punct 
prețios, punct pe care dealtfel sub 
aspectul jocului din repriza a doua 
îl merita pe deplin. Credem că 
meciul de duminică a constituit un 
duș reee pentru echipa Minerul, 
duș din care au tras concluziile și 
învățămintele necesare.

Iată acum pe scurt filmul me
ciului.

Cei care iau inițiativa la început 
sînt jucătorii de la Minerul. In mi
nutul 5 primul corner pentru ju
cătorii din Lupeni. Bate fCotroază, 
mingea ajunge la SzOke, acesta șu-

Petrila 1-0 (0-0) 
în alta a terenului. In repriza I-a 
a meciului, Jiul a făcut un joc de 
apărare și a tras timpul (mai ales 
Gram) pentru a menține un rezul
tat de egalitate. Masați în careul 
de 16 m. jiuliștii sînt obligați să 
acorde cornere în minutele 5, 18, 
19 și 25. Munteanu și Burtea din 
echipa locală încearcă mereu poar
ta apărată de Gram. In această 
parte a întîlnirii echipa Jiul nu a 
reușit să închege nici măcar o 
acțiune mai periculoasă și în con
secință nu a șutat de cît de trei 
ori la poarta adversă.

Partea a doua a jocului este par
tea ratărilor. Burtea, Bulbucan, Ni- 
țu trag fulgerător, dar Gram bo- 
xează mingile. Jocul devine din ca 
in ce mai dirz. Echipa Jiul se stră 
duiește să înscrie, lucru pe care 
trebuia să-i facă de la începutul 

partidei. In minutul 28 mingea a- 
junge la Martinovici care se în
dreaptă spre poarta apărată de 
Schady. Acesta iese să-i micșore
ze unghiul, Martinovici îl driblea
ză și de la 2 metri trage alături de 
poartă. A fost cea mai mare și 
mai clară ocazie de a înscrie. Și 
dacă Martinovici nu s-ar fi pripit, 
victoria era de partea echipei 
noastre.

Gazdele, pornesc la atac. Apă
rarea Jiului comite fault după 
fault. Astfel în minutul 35, Cazan 
faultează un jucător de la Cugir. 

Niculeseu execută lovitura de pe
deapsă (de la 20 metri), mingea 
revine la Munteanu și acesta cu 
capul o introduce ih poar
ta goală. Dacă Gram nu 
ieșea din poartă, situația pu
tea fi salvată. Scor 1*0 pentru echi
pa din Cugir, rezultat cu care se 
încheie partida. După aceasta cițl- 
va înaintași de la Jiul încearcă să 
șuteze la poarta localnicilor, dar 
șuturile lor sînt anemice și apă
rate ușor de portar.

După aspectul jocului și după 
perioadele de dominare un rezul
tat de egalitate ar fi fost mai 
echitabil. In acest meci oamenii 
de bază de la echipa Jiul au fost 
Csutak, Molnar (care a jucat foar
te bine ea stoper), Frank și Cazan.

. Z. ȘUȘTAC

tează puternic și Sîrbu scoate în 
ultima instanță în corner. După cel 
de-al doilea corner, jocul se tem
perează, jucătorii de la U.T.A. ies 
și ei la atac dar nu se apropie 
prea mult de careul de 16 m. Ace
lași luctu îl fae și jucătorii de la 
Minerul, astfel că jocul se desfă
șoară destul de lent, mai mult la 
mijlocul terenului, fără a pune 
prea mult în pericol cele două porți.

In această repriză, jucătorii am
belor echipe greșesc foarte mult, 
trimițînd pase la adversar și șuturi 
puține pe poartă. De la Minerul 
am reținut 2 șuturi pe poartă și 5 
în afara porții, iar de la U.T.A., 2 
șutUti pe poartă și 6 tnafara por
ții. Raport de cornere 3—1 pentru 
Minerul.

In repriza a doua în schimb jo
cul a fost mult mai vioi, mal plă
cut, inițiativa aparținînd aproape 
în întregime jucătorilor de la Mi
nerul. Un 11 m. clar în minutul 59 
rămîne nesancționat de către ar
bitrul Bentu Aurel (oare a condus 
curajos această partidă dificilă) ca 
numai după 6 minute de joc, ar
bitrul să sancționeze un II m. de 
data aceasta discutabil. Bate Drăgoi 
destul de slab și portarul Ion Va
sile, bine plasat, respinge în cor
ner.

Cel de-al doilea 11 m. este sanc
ționat în min. 88 cînd Nicolau ca
re l-a înlocuit pe Drăgoi, țîșnește 
singur și Koszka nu mai poate 
opri mingea decît în careu cu mi
na. De data aceasta execută Cos- 
tin dar din nou deziluzie. Șutul Iul 
puternic întîlnește bara transver
sală și de acolo iese afară. Deși în 
continuare Minerul atacă totuși nu 
mai poate fructifica fie din cauza 
greșelilor arătate mai înainte, fie 
datorită apărării ferme și sigure a 
echipei din Arad. Și jucătorii de la 
U.T.A. au cîteva ocazii bune prin 
Țîrlea, Fioruf, Sasu și Cszako, dar 
din cauza pripelii ratează-

Formațiile : MINERUL : Sziklal — 
Staudt, COSTIN, Izghireanu — 
SZOKE, Dan II — Cotroază, Ion C. 
Ion, SIMA II ,Băluțiu, Drăgoi (NI
COLAU). U.T.A. : ION VASILE — 
SzUcs, CAPAȘ, Neamțu — SÎRBU, 
KOCZKA — Leac, Sasu, Țîrlea, Fio 
ruț, CSZAKO.

C. COTOȘPAN

instituții și școli.
In scopul popularizării și cu

noașterii regulamentului acestei
competiții, olubul sportiv orășenesc

atragerea tinerilor la întrecerile ea 
urmează să fie organizate în cel 
mei scurt timp .

POPICE

$. BALO. j

Rezultatele puteau fi mai bune
In cadrul etapei a doua a retu

rului campionatului pe echipe la 
popice masculin, s-au obținut ur
mătoarele rezultate:

Parîngul Lonea — Minerul Vul
can 4 806—4 509 popice dobOrîte. 
Merită evidențiată comportarea po
picarului Bălărie Dumitru de Ia Pa
rîngul Lonea care a obținut cea mai

---- Ѳ-----  ——

ȘAH

Pârlitul lonea s-a tomportai 
mut ni pwiiiiiiiăti

Faza regională a campionatului 
republican de șah a întrunit cele 
mai bune echipe din regiune. La 
această competiție. Valea Jiului a 
fost reprezentată de Parîngul Lo
nea:

In prima rundă, ion inii au avui 
ca adversari, puternica echipă a 
siderurgiștilor din Hunedoara care 
a cîștigat intîlnirea cu scorul do 
6—0. Cu același scor au pierdut sl 
în fața echipei Mureșul din Deva 
ваге a cîștigat titlul de campioa
nă regională. Echipa din Lonea a 
obținut singura victorie în fața 
reprezentativei raionului Brad

Comportîndu-se mult sub posibi
lități, echipa din Lonea a ocupat 
abia locul patru în clasament.

în patru rînduri
In meciul cu U.T.A., Minerul

; a ratat două lovituri de la
11 metri.

Ratind asemenea ocazii 
Au zis molfuzi doi spectatori: 
<— Ca-ți fi marcat un gol la sigur, 
Dacă trăgea-ți de 11 ori I 
De la „unsprezece metri*'
Eu nu zic să vă acuz 
Dar balonul tras Ia poartă 
A fost tras în unghi... obtuz.

bună performantă din actualul cam
pionat — 876 p. d. S-au mai evi
dențiat Aibu Zoltan cu 807 p. d., 
TOrok Mihai cu 795 p. d., iar de la 
oaspeți Tunsoiu Manea cu 803 $1 
Adam Petru cu 801 p. d.

Pe arena Utilajul din Petroșani, 
echipa gazdă, deși a obținut vic
toria în fața echipei Minerul Lu
peni, comportarea ei trebuie să 
dea de gîndit întruclt rezultatul de 
4 183 p. d. este cu mult sub posi
bilitățile jucătorilor. Oaspeții au 
realizat și ei un rezultat sub po
sibilități — 4 136 p. d.

La Lupeni, echipa Viscoza a în
trecut echipa Voința din Petroșani 
cu 4 258 p. d. fată de 4 104 p. d. dt 
au realizat oaspeții. S-au evidențiat 
Hribal Augustin cu 766 p. d., Gu- 
șatu Nicolae cu 725 de la gazde, 
iar de la oaspeți, Popescu Dumi
tru și Ghirciș Eugen cu 703 și, 
respectiv, 704 popice doborîte.

„Mondialele" 
de tenis de masă
PRAGA (Agerpres). — La cam

pionatele mondiale de tenis de 
masă de Ia Praga ecffipa femi
nină ‘ ă R. P. Romine a repurtat 
o nouă victorie în „Cupa Cor- 
billon'’, întrecînd cu scorul de 
3-0 reprezentativa S.U.A. ; In cupa 
„Swaythling" echipa masculină a 
tării noastre a cîștigat cu 5—0 
meciul cu Franța, dar a pierdut 
cu 2-—5 la R. P. Ungară șl eu 
3—5 la R. F. Germană. In mediul 
cu R. P. Ungară, Dorin Giurgiucă 
a realizat cele două victorii ale 
echipei noastre, învingînd cu 
2—0 (10; 10) pe Rozsas și cu 2—1 
(18; 19,- 23) pe renumitul campion 
Berczik.

------------------------- . ----------------------------- —«АДДМ1

CAMPIONATUL REGIONAL DE FOTBAL
Liderul campionatului a „lăsat" aninosenilor 

ambele puncte puse în joc
Timpul frumos, terenul foarte 

bun și dorința de a vedea la lucru 
pe fruntașa clasamentului regional, 
au atras duminică pe stadionul a- 
ninosean peste 1300 de spectatori. 
Speranțele acestora de a asista la 
un spectacol fotbalistic de bună ea- 
litate nu au fost înșelate.

Jccul începe într-o ușoară notă 
de dominare a oaspeților care în 
minutul 2 au ocazia de a Înscrie. 
Treptat, apărătorii arunoseni își re
găsesc siguranța în intervenții și, 
cu desehideri lungi pe extreme 
reușesc să-și pună coechipierii de 
la înaintare în situații favorabile 
de atee. Unul din acestea, cel din 
minutul 14, se soldează cu o bară. 
Aninosenil continuă să forțeze des
chiderea scorului și In minutul 21, 
la o centrare de pe partea dreaptă, 
Butca șutează de aproape pe jos 
expediind mingea în plasă. Sur
prinși de acest gol, oaspeții trec 
la ataa însă Matyaș, Varhonic și 
îndeosebi Ștocher sînt la poet, ani- 
hilînd cu calm intențiile oaspeților 
dă a-și crea situații favorabile de 
șut

La reluare, jucătorii din Călan 
par convinși că nu vor mai putea 
egala (singur Voinescu «are mei

insistă la mingi fiind cînd pe-o par
te cînd pe alta a terenului) poetîn- 
du-se mai mult în apărare pentru 
a evita majorarea scorului, intenție 
care de altfel le reușește. Deși a- 
proape întreaga repriză are un aa- 
racter de luptă între Înaintarea 
gazdă și apărarea oaspe, scorul nu 
mai poate fi modificat, astfel că 
intîlnirea ia sflrșit cu rezultatul de 
1—0 în favoarea aninosenilor. La

CLASA
~---------- -- r-țț

1. Victoria Călan
2. Mineral Deva

i’ 3. Siderurglstul Huntfos№
4. Mineral Vulcan
5. Minerul AnlnoaM

6. C.FJL SImeria 
i' 7. Dinamo Barza

8. Parîngul Lonea
< 9. Sebeșul Sebeș

10. Dacia Alba lulia
11. Minerul Ghelar
12. Dada Orăștie
13. Jiul II Petrila
14. Constructorul Hunedoara
15. C.F.R. Teiuș

s 16. Retezatul Hațeg

cîștigarea celor două punnte șî*a 
adus contribuția Întreaga echipă a* 
ninoseană, din care au excelat 
Ștocher, Matyaș, Vathonie și Butca.

Alte rezultate
Sebeșul Sebeș — Retezatul Ha

țeg 4—0; Dacia Orăștie — Cons- 
tiuctorul Hunedoara 1-11 C.F.R. 
Teiuș — Dacia Alba îulla 1—-3i 
Minerul Deva — Dinamo Barza 
2-0; C.F.R. SImeria — Mineral 
Vulcan 1—0; Minerul Ghelar 
Siderurgistul Hunedoara 0-0.

M E N T u L
—

17 12 3 2 39:12 27 >
18 12 2 4 47:22 26
18 8 5 5 21:18 21
17 10 0 7 39:28 20 s
18 7 5 6 30:28 19 i
18 0 0 9 36:31 18 >
18 8 2 8 35:31 18
16 7 3 6 34:25 17
18 8 1 9 28;29 17
18 7 3 8 19:35 17 )
18 6 3 9 31:33 15 s
18 6 3 9 29:35 15
18 5 5 8 18:28 15 г
18 4 6 8 18:35 14
18 5 3 10 24:35 13 s
18 4 4 10 22:45 12
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raid Prin unitățile 
^Я£Г4 t publica din

de alimentație 
Valea Jiului

ol mal aproape dc exigentele consumatorilor ИШііі «ііііііііі
Redacția a organizat un raid an- 
?tă prin unele unități de deser- 
e a populației din Valea Jiului 
scopul de a cunoaște felul în ca- 
unitățile T.A.P.L. răspund exi- 

îțelor mereu crescînde ale popu- 
iei in ceea ce privește alimenta- 

publică.
n primul trimestru din acest an 

(i obținut succese în îmbunătă- 
ea activității unităților atit în 
vința deservirii, aprovizionării, 

și a prezentării produselor. In 
sst sens ne-am adresat tovarășu- 

Cosma Alexandru, directorul 
VP.L. Petroșani, rugîndu-I să-și 
mă părerea despre rezultatele 
linute în acest an și sarcinile de 
:or care stau in fața colectivu-
T.A.P.L.

— In Valea Jiului funcționează 
70 de unități pentru deservirea 
populației. Deși am avut unele greu
tăți în privința spațiului șl a am
plasării teritoriale a unităților am 
reușit ca in acest an să îndeplinim 
planul trimestrial și chiar să-l de
pășim. Subliniez faptul că față de 
aceeași perioadă a anului trecut noi 
am vindut populației produse pro
prii mai multe în valoare de a- 
proape un milion de lei. La acest 
rezultat contribuția cea mai de sea
mă au adus-o cele 3 unități „Gos
podina" care desfac produse prepa
rate și semlpreparate proprii, mult 
apreciate de cumpărători.

La succesele obținute au contri
buit $1 măsurile luate pentru reno
varea unor unități. Aceste unități 
au fost reparate și dotate cu mo
bilier și aparate moderne pentru 
prezentarea și păstratea in condi-

țiuni igienice a produselor noas
tre. In același timp nu am scăpat 
din vedere preocuparea pentru e- 
ducarea lucrătorilor din comerț in 
spiritul întăririi disciplinei in mun
că și a unei deserviri tot mai civi
lizate. In acest sens, am folosit 
consfătuirile de producție, organi
zarea unor ședințe operative de lu
cru pe unități șl îndeosebi ținerea 
cu regularitate a unor conferințe 
cu caracter educativ.

Pe baza experienței de pînă a- 
cum, a rezultatelor obținute, 
tivul nostru este hotărît să 
ceașcă și mai bine pentru a 
face în măsură tot mai mare 
fele consumatorilor.

Vom acorda toată atenția punerii 
la dispoziția populației din Valea 
Jiului a unor cantități sporite de 
produse proprii de calitate superi
oară, îngrijindu-ne in același timp 
ca unitățile T.A.P.L. să aibă un as
pect cit mai atrăgător, iar perso
nalul de deservire să se comporte 
într-un mod cit mai civilizat.

In curind vom mal deschide două 
unități „Gospodina" In Petrila și 
Vulcan, iar patru localuri vor intra 
în renovare și vor fi înzestrate în 
continuare majoritatea unităților cu 
mobilier corespunzător.

colec- 
mun- 
sath- 
cerin-

Curăfenia și 
cartea de vizită a unității

(iiiilie инііііі 
a iiftgllilrii uriliiloi ее Blau

pe- 
ore 
sa- 
ali-

din

mea cerințelor puse in fața lucră
torilor din comerțul nostru socia
list.

In categoria restaurantelor ară
tate mai sus se înscrie și restau
rantul „Cina" din Lupeni. Și aici 

oamenii muncii au toate condițiile 
ca să-și petreacă o seară plăcută 
și să servească o masă gustoasă. 
Aprovizionarea acestui local se 
face în condiții bune, iar produ
sele din producție proprie gătite 
în laboratorul restaurantului sînt 
căutate și apreciate de 
tori.

Pentru cei dornici să 
un pahar de vin bun din

redeschiderea cra- 
a fost

Complet 
obiecte

Specificul industrial al Văii Jiu- 
Jui, creșterea continuă a popu
lației, ca urmare a dezvoltării eco
nomice continue fac ca unităților 
T.A.P.L. să le revină sarcini deo
sebit de importante in ceea ce 
privește deservirea oamenilor mun
cii.

Zilnic unitățile de alimentație 
publică sînt frecventate de mii de 
oameni ai muncii. In acest sens 
șînt elocvente rezultatele obținu
te de către colectivul T.A.P.L. Pe
troșani în primul trimestru al a- 
cestui an.

Deși sarcinile de plan pe aceas
tă perioadă sînt mult sporite fa
ță de anul trecut, datorită îmbu
nătățirii activității desfășurate în 
domeniul deservirii, punerii la dis
poziția consumatorilor a unor can
tități sporite și în sortimente tot 
mai felurite de produse alimenta
re 
Șit 
fie 
la

produse gătite cu 
intr-un mod alră-

acestor unități, pe

consuma-

din producție proprie, s-a reu- 
ca pe trimestrul l planul să 
realizat în 

sută.
Unele unități

proporție de sută

cum slot „Carul cu

oeuitorii orașelor Petroșani, Pe- 
i și Lupeni au constatat cu sa- 
acție că în ultima perioadă a 
fit grija sfaturilor populare, a 
ducerii T.A.P.L. pentru a pune 
dispoziția celor ce muncesc d- 
a unități de deservire publică 
5 să fie* la nivelul cerințelor ac- 
le. In aceste unități renovate 
iplet, înzestrate cu mobilier mo- 
n și cu un aspect plăcut, attă- 
>r, oamenii muncii pot să-și 
acă în chip plăcut cîteva
timpul lor liber și să Ii se 

acă cerințele în domeniul 
itației publice, 
a restaurantul „Minerul"
-oșani (responsabil Groza Iuliu) 
mimatorii sînt plăcut impresio- 

de —Tățenia care domnește, 
aranjarea cu mult gust a loca
li și în bună măsură de felul 
sare se asigură deservirea. Aici 
sționează un bufet bine aprovl- 
lat unde preparatele sînt expu- 
în mod atrăgător, iar mincăru- 
gătite la bucătăria acestui res
ent sînt mult apreciate prin ca- 
ea, sortimentele bogate care sa- 
ae și pe consumatorii cu gus- 
le cele mal exigente. Toate a- 
ea, dacă adăugăm programul 
deal (șeful orchestrei Muntean 
ideriu) ne îndreptățesc să apre- 
1 după merite acest restaurant. 
IuK timp locuitorii orașului Pe- 

au fost lipsiți de posibilitatea 
a putea frecventa în orașul lor 
local de alimentație publică ca- 
ă fie pe măsura exigențelor ac- 
в. ' Restaurantul „Transilvania" 
« a fost deschis în vara anului 
lit dă posibilitate petrilenilor să 
mai invidieze pe cei din alte 

ie, din acest punct de vedere, 
majat într-un local nou, spațios, 
strat cu mobilier modern, aran- 
cu gust și fantezie, curățenia 

i te întîmpină încă de la intra- 
— toate arată că colectivul a- 
ui restaurant (responsabil Pul- 

loan) caută să fie la înălți-

servească 
podgoriile

intimpinată 
renovată, 

pe motive 
frumoasele

patriei noastre, 
mei „Odobești" 
cu satisfacție, 
ornamentată cu
naționale, curățenia și 

costume naționale ale personalului 
de deservire, fac ca această unitate 
să fie frecventată zilnic de un în
semnat număr de oameni ai mun
cii. Alături de un pahar de vin, 
consumatorii găsesc aici felurite 
specialități specifice cramelor.

O unitate modernă, frecventată 
de consumatori de diferite vîrste 
— începînd de la copii de vîrstă 
școlară și pînă la părinții și bu
nicii lor — este cofetăria „Liber
tății" din centrul orașului Petro
șani. In vitrinele din interiorul co
fetăriei pot fi admirate 15—20 sor
timente de prăjituri executate cu 

mult gust și fantezie in laboratorul 
propriu al acesteia. Numărul mare 
de amatori ai dulciurilor, care este 
în continuă creștere, găsește în 
ceastă unitate produsele dorite 
o deservire civilizată.

Acestea slnt doar cîteva din
nitățile T.A.P.L. din Valea Jiului 
care prin activitatea lor oglindesc 
preocuparea care există pentru ca 
oamenii muncii să fie serviți po
trivit cerințelor lor și la nivelul 
corespunzător.

a-
și

u-

•«

Producția proprie trebuie să stea 
î<i atenția tuturor unităților

continuă a nivelului 
poporului nostru pune 
și în fața unităților 
a aduce o contribuție

de prepa- 
și trebuie 

bună apro

Creșterea 
de trai al 
ca sarcină 
T.A.P.L. de
tot mai mare la satisfacerea cerin
țelor sporite ale celor ce muncesc. 
Dezvoltînd continuu producția pro
prie, sporind numărul 
rate, T.A.P.L.-U1 poate 
să asigure o cît mai 
vizionare a populației.

Pe lîngă faptul că cele cinci la
boratoare de preparate din Valea 
Jiului asigură aprovizionarea tu
turor bufetelor și restaurantelor cu 
produse din producție proprie, o 
măsură bună este Înființarea uni
tăților „Gospodina". In prezent 
funcționează trei asemenea unități, 
două în Petroșani și una în Lu- 
peni. Prin aceste unități se vînd 
populației preparate și semiprepa- 
rate. Astfel, aici se pot găsi săr
măluțe, șnițele, chiftele, clrnăclori 
și alte produse Care constituie un 
mare ajutor pentru gospodinele 
care sînt în cîmpul muncii.

Faptul că în primul trimestru al 
acestui an, planul la producția 
proprie al TA..P.L.-ului a fost rea
lizat în proporție de 106 la sută 
dovedește rentabilitatea acestor u- 
nități.

Deși laboratoarele existente

asigura aprovizionarea cu produse 
a tuturor unităților, există zile 
cînd în unele bufete cum sînt nr. 
18 din Vulcan, 28 din Aninoasa 
nu se găsesc produse din producție 
proprie, ci doar eventual salam, 
brînză și conserve.

Ar fi песеваг ca organele d* 
control și Îndrumare (merceologii) 
de la T.A.P.L. să se ocupe mai în
deaproape de aceste unități, iar 
serviciul aprovizionării să asigure 
în aceeași măsură aprovizionarea 
tuturor unităților și să nu le negli
jeze pe 
slnt de
Wricant

I

pot

ceh de la periferii, cutn 
exemplu cele din Jleț si

Clteva рйгегі despre restaurantul pensiune „Сагра(і“ 
isfolnd condica de sugestii și 
imații a restaurantului ..Car- 
‘ din Petroșani și stlnd de vor- 
:u unii consumatori permanent! 
atest local, iți poți da seama 
bine cit de necesară a fost

^filarea acestui restaurant.
și nu funcționează de timp 

îndelungai, restaurantul pen- 
î și-a cîștigat multi consuma
ta majoritate permanent!, Zil-

200 de persoane servesc masa 
prînz la acest local, unde la 

preț accesibil li se oferă 3 
uri. însuși acest număr de 
amatori demonstrează că res- 
mtul pensiune este o unitate 
Jiatfi ștîț ca aprovizionate Cil

slnt serviți tn

restaurantului 
măsură cit se

acest

pen- 
poate

și din punct de vedere al deser
virii,

Iată clteva păreri ale Unor con
sumatori exprimate in legătură cu 
felul în care 
restaurant.

„Înființarea 
siune este o
de bine venită. Consumatorul gă
sește alei un bogat sortiment de 
mîncăruri, gustoase și servite bi
ne. Merită laude personalul loca
lului pentru deservirea exemplară" 
— I. Popa, miner.

Un grup de sludenți de la I.M.P. 
scriu următoarele In cartea de 
gestii:

„Atu fost plăcut impresionați 
felul de deservite precum și 
meniul bogpt de șpînă|t(|H".

su-

de 
de

de laudă adresează 
acestui restaurant și

co- 
di-
e-

Cuvinte 
Jectivului 
ferite grupuri de sportivi sau 
chipe artistice care ne-au vizitat
și au servit masa la acest local. 
Așa de exemplu un grup de spor
tivi de Ia asociația „Voința" din 
Sibiu își exprimă mulțumirea pen
tru faptul că a fost servit în mo
dul cel mai plăcut. Aceeași apre
ciere o fac și cîțiva artiști al Fi- 
larmonicii de stat din Oradea și 
de la Radioteleviziunea București.

Tot în 
clamațli 
prețioase 
tui local
pentru a-și îmbunătăți și mai mult 
activitatea în viitor.

condica de sugestii și re- 
se fac unele propuneri 
de care colectivul aces- 
este bine să țină seama

bere", „Jiul" din Petroșani și bu
fetul nr. 15 din Lupeni (responsa
bili tov. Tirea Ioan, Szabo Ladis- 
lau și Abraham Vasile) au reușit 
ca, lună de lună, să obțină de
pășiri de plan între 20—30 la 
sută, iu special la desfacerea pro
duselor din producție proprie. In 
aceste unități consumatorii găsese 
zilnic diferite preparate de carne 
precum și alte 
gust și expuse 
gător.

Responsabilii
lîngă faptul că se preocupă de , 
aprovizionarea cît mai bună a uni- | 
tăților pe care le conduc, șe stră- . 
duiesc să asigure și o deservire : 
cit mai corespunzătoare. Aprovi
zionarea din abundență cu cele ne
cesare atrage un număr tot mai 
mare de consumatori la aceste u- 
nități.

O activitate bună se desfășoară 
și în unități ca „Restaurantul popu
lar" din Aninoasa și altele.

Ar fi de dorit ce și în celelalte 
unități de alimentație publică din 
Valea Jiului să se acorde aceeași 
atenție aprovizionării lor cu cele 
necesare și asigurării unei 
viri cît mai civilizate.

Trebuie arătat însă faptul 
mai intilnesc 
bufete ca de 
nea și nr. 40 
torii găsesc
se, deși ele au aceleași 
de aprovizionare ca și 
fruntașe.

Responsabilii acestora
să acorde o mai mare atenție asi
gurării unei cît mai bune aprovi
zionări și funcționări a unităților 
respective pentru ca astfel să-și 
poată realiza sarcinile de plan și 
să mulțumească consumatorii.

deser-

că se 
unelecazuri cînd în 

pildă nr. 48 din Lcfe 
din Uricani consuma- 
foarte puține produ* 

posibilități 
unitățile

au datoria

—— * X

Probleme care nu trebuie scăpate 
din vedere

*

Rezultatele obținute în acest an 
de Către colectivul T.A.P.L. Pe

troșani dovedesc că în multe pri
vințe activitatea s-a Îmbunătățit. 
Tluindu.se insă seama de cerin
țele crescinde ale populației, de 
sarcinile sporite care stau în fa
tă comerțului socialist, unitățile 
T.A.P.L. au încă multe de făcut 
pentru satisfacerea exigențelor 
co nsu autorilor.

Unul din obiectivele de seamă 
trebuie să-l constituie ridicarea 
tuturor unităților la nivelul celor 
fruntașe atit in ce privește a- 
provhdonarea cit și in domeniul 
deservirii, al curățeniei pentru 
a nu mai avea unități rămase tn 
urmă și care nu atrag prin nimic 
consumatorii. Problema esențială 
in activitatea T.A.P.L. trșbule să 
o constituie preocuparea perma
nentă pentru educarea lucrători
lor in vederea asigurării unei de
serviri civilizate.

In această privință s-au Între
prins unele acțiuni bune însă a- 
cestea 
faptul 
racter 

iariați
atenția cuvenită muncii de edu
care. Preocuparea scăzută pentru

educarea lucrătorilor din cadrul 
T.A.P.L. face ca uneori să se în- 
tilttească cazuri cînd «numiți os
pătari sau alțl lucrători să alb* 
atitudini necuviincioase, să do
vedească lipsă de respect față de 
consumatori.

Mal există multe manifestări 
de indisciplină, de lipsă de grijă 
față de bunurile obștești. AStfeî 
de atitudini se 
tori ca: Vieru
rantul Minerul Petroșani, Căldă- 
raru Dumitru — Aninoasa și Ba- 
rabaș Ion din Uricani.

Este necesar să se intensifice
activitatea educativă pentru că ( 
numai astfel lucrătorii din T.A.P.L. 'i 
se vor achita în modul cel mal / 
corespunzător de sarcinile ce le ', 
revin.

Conducerea
o mai mare atenție, să îndrume 
și să controleze mai des unitățile

intilnesc la lucră- 
Titi de la restau-

T.AsP.L. să acorda

care nu-șl realizează planul, deși * 
unele dintre acestea dispun de ,

nu Sint suficiente. însăși 
că la conferințele cu ca- 
educativ o parte din sa- 

lipsesc arată că nu se dă

bate posibilitățile.
Populația Văit Jiului așteaptă 

ca conducerea T.A.P.L. Petroșani 
să ia toate măsurile in scopul îm
bunătățirii continue a deservirii 
in cadrul unităților de alimenta
ție publică.

-4." S"*-T
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A fost adoptată noua constituțieHerleaTurneul artistului Nicolae
Sovieticăîn Uniunea

de muzică de aici 
poporului Nicolae 
zi după interpre- 
Figaro din „Băr-

din Sevilla", ziarul „So- 
Sibir" din Novosibirsk 

„Pe scena teatrului nostru

MOSCOVA (Agerpres). Cores
pondență de la A. Stark :

Cu mult interes a fost așteptat 
de către iubitorii 
turneul artistului 
Herlea. A doua 
tarea rolului lui 
bierul 
vetskaia 
scria :
au cîntat numeroși artiști. Herlea 
însă nu poate fi comparat cu nici 
unul. Se pare că nu există un in
terpret mai bun al acestui rol".

fiarele din Tbilisi, capitala R.S.S. 
Gruzine, au publicat cronicile lor

sub titlul: „Măiestrie și farmec", 
„Un cîntăreț minunat, un actor 
inspirat". „Nicolae Herlea, se scrie 
în cronica muzicală a ziarului 
„Molodej Gruzii", este unul dintre 
cei mai buni baritoni ai contem
poraneității. El are o.vpgeyde o, 
rară frumusețe, cu un пцдеdia^ 
pazon".

Duminică seara Nicolae Herlea 
a interpretat la „Balșoi Teațr” di» 
Moscova rolul lui Germont din o- 
pera „Traviata" de Verdi. Specta
torii au aplaudat cu multă căldură 
pe Nicolae Herlea, care s-a bucu
rat de un frumos succes.

G-

TRATATIVELE TRIPARTITE 
CAIRODE LA

CAIRO 8 (Agerptes).
După două zile de consultări 

preliminare, la 7 aprilie au înce
put în mod oficial tratativele tri
partite în vederea constituirii unei 
uniuni federale între R.A.U., Siria 
și Irak. La tratative participă din 
partea R.A.U. președintele Nasser, 
din partea Siriei, El Atassi, preșe
dintele Consiliului național al co
mandamentului revoluției, iar din 
partea Irakului primul ministru El 
Bakr. Agenția Associated Press re
latează că „nu există nici un in
diciu în privința duratei tratative
lor și a rezultatului final pe care 
îl vor avea",

Observatei ii subliniază faptul că,, 
într-un articol publicat în ziarul 
egiptean „Al-Ahram" cu o zi îna
intea reluării tratativelor, cunoscu
tul ziarist Hassanein Heykal, care 
exprimă de obicei punctul de ve
dete al președintelui Nasser, a re-

luat o serie de afirmații în legătu
ră cu divergențele dintre conducă
torii R.A.U. și partidul naționalist 
arab Baas, care deține poziții do
minante în actualele guverne ale 
Siriei și Irakului. „Există o anumită 
neînțelegere între Baas și R.A.U., 
scrie el. Această neînțelegere a 
sporit în intensitate. Se poate spe
ra că ea se va atenua și că se va 
găsi un teren de înțelegere. Pînă în 
prezent nu. am realizat încă nimie. 
Aceasta ește deci problema care 
se va ridica de la sine în cadrul 
tratativelor, înaintea oricărei alte 
discuții de detaliu".

„SĂPTĂMINA PĂCII" 
IN GHANA

X,. ©

Vînătoare de negri" 
în Alabama

I NEW YORK 8 (Agerpres).
La 7 aprilie, în orașul Birmingham 

(statul Alabama) s-au produs gra
ve incidente în timpul unei de
monstrații pașnice organizate de 
cîteva sute de negri care cereau 
abolirea legilor cu caracter rasial. 

! După cum transmite agenția 
France Presse, manifestanții au fost 
atacați cu brutalitate de 
împotriva negrilor s-a 
furia unui mare număr 
din Birmingham care au 
lițîa în „vînătoarea de 
genția Reuter transmite
30 de negri au fost arestați numai 
pentru motivul că au încercat să se 
apere în fața atacurilor clinilor po
lițiști și rasiștilor.

După cum relatează agenția 
France Presse, sîmbătă cu prile
jul unei alte demonstrații a popu
lației de culoare din Birmingham, 

142 de negri au fost arestați.

poliție, 
declanșat 

de rasiști 
ajutat po
negri". A- 

că peste

©

In sprijinul eliberării 
deținuților politici din Peru

LIMA 8 (Agerpres).
In diferite orașe din Peru au a- 

vut loc demonstrații în sprijinul 
cererilor de punere imediată în li
bertate a deținuților politici ares
tați de junta militară în luna 
nuarie din acest an. La această 
țiune sau alăturat numeroase 
ganizații sindicale și culturale
capitala Perului, Lima. In provincia 
Cuzco s-a desfășurat o grevă ge
nerală pentru eliberarea deținuților 
politici.

ia- 
ac- 
or- 
din

☆

După cum s-a anunțat, junta mi
litară peruviană menține sub stare 
de arest peste 1 000 de oameni po
litici. Ei se află în lagărul de con
centrare „Sepa" de pe insula El 
Fronton.

8 (Agerpres).
Populară Federativă a

BELGRAD
Scupșcina

R.P.F.I. a adoptat în unanimitate la
7

constituție. Potrivit constituției, a 
fost proclamată Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia.

DIN ȚĂRILE 
SOCIALISTE

aprilie, într-un cadru festiv, noua

situajia se normalizează
t
Ș'

ACCRA 8 (Agerpres).
La 7 aprilie în Ghana a început 

„Săptămîna păcii", care se desfă
șoară în seopul intensificării lup
tei poporului ghanez pentru pace, 
împotriva cursei înarmărilor, pen
tru interzicerea experiențelor cu 
arma atomică și cu hidrogen.

Cu ocazia 
președintele
Nkrumah a adresat un mesaj po
porului în care se subliniază răs
punderea fiecărui om pentru soarta 
omenirii.

In întreaga țară se vor organiza 
mitinguri și adunări consacrate lup
tei pentru pace.

„Săptămînii păcii", 
republicii, Kwame

Un zăcămînt unseal 
de minereu de aramă

BUENOS AIRES 8 (Agerpres).
In Argentina situația se norma

lizează treptat după înfrîngerea re
beliunii declanșate de comandanții 
marinei militare. Potrivit relatări
lor agenției Reuter, la 7 aprilie s-a 
anunțat oficial că amiralul 
Kolungia a fost numit în 
de ministru al marinei ca 
a demisiei contraamiralului 
Garzoni. Aceeași agenție, 
șî diferite organe de
Buenos Aires, relatează că se 
teaptă o apropiată remaniere a 
vernului.

După cum transmite corespon
dentul din Buenos Aires al agen
ției Prensa Latina, contraamiralul 
Isaac Rojas, unul din cei trei con
ducători ai rebeliunii a fost ares
tat în noaptea de sîmbătă spre du
minică și transportat pe calea ae
rului în insula Martin Garcia în

Carlos 
funcția 
urmare
Carlos 

precum
presă din 

aș- 
gu-

așteptarea judecății sale. Ceilalți f 
doi conducători ai rebeliunii, gene- (J 
ralii Benjamin Menendez și Fede- 
rico Toranzo Montero, care sînt 
dați dispăruți, sînt urmăriți de a- \ 
genți ai siguranței și poliției mill- ) 
tare. Aceeași agenție relatează că ) 
a început constituirea completelor ? 
de judecată în fata cărora urmează t 
să fie traduși 50 de ofițeri și civili ( 
conducători ai rebeliunii, care au \ 
fost arestați. La Buenos Aires s-a 
anunțat că ședințele 
civile și curților 
secrete.

Citind surse 
Reuter transmite
din marina argentiniană au fugit 
în Uruguay și alți zece în Chile. 
Aceleași surse arată că ciocnirile 
dintre trupele guvernamentale și 
rebeli s-au soldat cu 40 de morți 
și 100 de răniți.

841
un
dej

ale

MOSCOVA 8 (Agerpres).
In ținutul Krasnoiarsk (in 

dul Siberiei) a fost descoperit 
zăcămînt unical de minereu 
aramă cu un bogat conținut,
cărei rezerve încă nu au fost cal
culate definitiv. In prezent Uniu
nea Sovietică a întrecut deja în 
ceea ce privește extracția mine
reului de aramă Rhodesia de Sud, 
Chile și Canada — 
gate țări din lume 
de aramă.

cele mai bo- 
în zăcăminte

vederea

tribunalelor 
marțiale vor fi

oficiale, agenția 
că 50 de ofițeri

©

Tulburări în Guyana Britanică
GEORGETOWN 8 (Agerpres).
Elemente aflate în slujba cercu

rilor de dreapta sprijinitoare a po
liticii colonialiste a Marii Britanii 
au încercat să provoace tulburări 
în Guyana Britanică. După cum se 
știe, Guyana Britanică urmează să 
capete independența, dar cercurile 
colonialiste caută prin toate mij
loacele să întîrzie data indepen
denței țării.

După cum transmit agențiile oc-

agenția 
primite 
Război

Efectivul Bundeswehrului 
vest-german

BONN 8 (Agerpres).
După cum transmite 

D.P.A., referindu-se la date 
din partea Ministerului de
de la Bonn, efectivul Bundeswehru
lui vest-german a crescut la 402 080 
oameni. Din acest efectiv 254 000 
oameni revin trupelor terestre, 
93 000 — forțele aeriene militare, 
28 000 flotei maritime militare și 
27 000 — așa-numitelor trupe ale 
„apărării teritoriale" — unități ale 
Bundeswehrului, eare în mod oficial 
nu sînt subordonate N.A.T.O.

Apelul comitetului permanent 
al F. N. E. din Vietnamul de sud

SAIGON 8 (Agerpres).
„De mai bine de un an ngo- 

dinhdiemiștii, în colaborare cu tru
pele americane, due un adevărat 
război chimic împotriva poporului 
sud-vietnamez", se spune într-un 
comunicat al comitetului perma
nent al Frontului național de eli
berare din Vietnamul de sud trans
mis de agenția de presă „Elibe
rarea".

Văzînd că nici prin manevre po
litice nici prin raiduri „de cură

țire" sau concentrarea populației 
în așa-zisele „sate strategice" nu 
pot înăbuși lupta poporului sud- 
vietnamez, se spune în comunicat, 
marionetele diemiste au dezlănțuit

cu ajutorul militariștilor americani 
războiul cu substanțe chimice eare 
a provocat mari distrugeri mate
riale și a pus în pericol sănătatea 
populației. Zeci de mii de cetățeni 
au fost afectați de substanțele to
xice aruncate de aviația america
nă, mulți dintre ei găsindu-și chiar 
moartea.

Comitetul permanent al Frontu
lui național de eliberare din Viet
namul de sud eheamă toate orga
nizațiile medicale și științifice din 
întreaga lume să sprijine cercetă
rile pentru demascarea acestor cri
me comise de ngodinhdiemiști și mi- 
litariștii americani împotriva popu
lației pașnice sud-vietnameze.

Acțiuni ale partizanilor vietnamezi
SAIGON (Agerpres).
Potrivit declarației unui purtător 

de cuvînt militar american, trans
misă de agenția U.P.I., în cursul 
ultimei săptămîni, între forțele pa
triotice și trupele diemiste au a- 
vut loc circa 39 de ciocniri mili
tare în cursul cărora trupele die
miste au înregistrat numeroși morți 
și răniți și au pierdut mari canti
tăți de arme și muniții.

Agenția Associated Press anun
ță că la 6 aprilie trei elicoptere 
americane au fost doborîte de par
tizanii sud-vietnamezi în regiunea 
muntoasă din nord-estul localității 
Pleiku. Opt militari americani au 
fost grav răniți. In același timp, 
potrivit relatărilor corespondentului 
agenției Reuter, partizanii au arun
cat în aer un eșalon militar la 50 
mile nord-est de Saigon.

REDACȚIA Și ADMINISTRAȚIA Petroșani, Str. Republiail ar. 56 TeL interurban 322, automat 268.

Pregătiri în 
construirii unor mart 

termocentrale electrice

vinerea trecută cînd, 
unor lideri sindicali 
grupuri de huligani au 
incendiat magazine și

au 
la 

de 
a- 

lo-

SVERDLOVSK 8 (Agerpres).
In Ural au început pregătirile 

în vederea construirii unor mari 
termocentrale electrice. Una din
tre ele va fi construită în apret 
pierea orașului Asbest și va func
ționa pe bază de cărbune și gaze 
naturale, aduse de la zăcămîntul 
Berezovka, regiunea Tiumen, Pu. 
terea acestei termocentrale va f 
de trei milioane kW.

Aproape simultan vajs, începi 
construcția unei termocefatrale a 
naloage nu departe de Celea 
binsk. Mari termocentrale vor f 
construite în 
Bașkiria.

cidentale de presă, tulburările 
început 
ordinele 
dreapta, 
tacat și
cuințe particulare pe străzile ora
șului Georgetown. Poliția a fost ne
voită să intervină.

Agenția France Presse transmite 
că primul ministru al Guyanei Bri
tanice, Cheddi Jagan, a declarat la 
7 aprilie în cadrul rinei conferințe t 
de presă că este hotărît ca ordinea j 
și legea să fie respectate în țară. J 
El a condamnat actele de „vanda-) 
lism" și a declarat că guvernul va ( 
lua măsurile cele mai severe pen- /' 
tru a împiedica continuarea unor 
asemenea acte. In același timp, d-na 
Janet Jagan, președinta Partidului 
progresist al poporului, a dat pu
blicității o declarație în care subli
niază că „anumiți politicieni și li
deri sindicali, ostili guvernului, au 
încercat pe calea provocării de in
cidente să frîneze dezvoltarea eco
nomică a țării și să agraveze șo
majul". Ea a acuzat în același timp 
cercurile de dreapta că intențio
nează să creeze în țară o situație 
care să ofere Marii Britanii prile
jul de a amina acordarea indepen
denței Guyanei Britanice.

Potrivit agenției France Presse, 
unitățile militare engleze din а- и 
ceastă țară au fost puse sub stare ij 
de alarmă.
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regiunile Perm ș

Sâplămîna sădirii pomilor
VARȘOVIA
Intre 1 și 7 aprilie în R. P. Po 

lonă ș-a desfășurat săptămîna pă 
pomi 

mi. 
suc 

î

8 (Agerpres).

durii — săptămîna sădir1 
lor. Pînă la mijlocul 1/ 
în voievodatele Silezia 
Varșovia, Kielce, Lublin 
alte regiuni ale tării vor fi si 
diți aproximativ 7 milioane pon 
fructiferi și 6 milioane arbuști.

n.->. ’ i
de
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Ext'mderea rețelei 
cinematografice 

în R. P. Mongolă
ULAN BATOR 8 (Agerpres).
Peste 400 de caravane cinem. 

tografice deservesc în prezei 
populația sătească a R. P. Moi 
gole. Cinematograful pătrunc 
tot mai mult în cele mai înd 
părtate colțuri ale țării. In afai 
de aceasta, majoritatea gospod 
riilor agricole de stat și uniui 
lor agricole ale araților poser 
instalații de cinematograf propr

PROGRAM DE RADIO
10 aprilie

interpretată de soliștii teatrelor 
zicale din țară, 18,05 Melodii p 
lare, 19,00 Din creația de mi 
ușoară romînească, 19,30 Lecți. 
limba rusă (pentru avansați). 
Arii și duete din opere interpr 
de cântăreți romîni, 20,30 Tri 
radio, 21,15 Interpreți de mi 
ușoară (reluare), Ciclul „Pagin 
muzica preclasică". Cîntecul 

cez în epoca Renașterii, 22,30 
zică de dans.

me- 
cen- 
Co- 

10,00 
„Prietena mea

PROGRAMUL L 7,30 Sfatul 
dicului, 8,00 Sumarul presei 
trale, 8,08 Muzică ușoară, 8,30 
ruri și dansuri din operete, 
Teatru la microfon :
Pix". Scenariu radiofonic de V. Em. 
Galan, 11,37 Concert interpretat de 
Corul U.T.M., 12,00 Dansuri de es
tradă, 14,00 Concert de prînz, 15,00 
Muzică populară din Banat, 15,30 
Coruri din opere și operete, 16,15 
Vorbește Moscova 1 16,45 Muzică
ușoară de Ștefan Kardoș, 17,10 
Cîntece și jocuri populare din țări 
socialiste, 18,30 Lecția de limba 
engleză, 18,40 Qntă Paul Robeson. 
19,25 Album de romanțe, 19,45 Mu
zică ușoară, 20,40 Din viața de con
cert a Capitalei, 21,15 Medalion : 
Artistul poporului, Jules Cazaban, 
21,45 
MUL 
relor, 
14,30 
zică ușoară, 16,10 
de estradă, 16,30 
romînească și a 
ționale, 17,00 Muzică din operete

Muzică populară. PROGRA- 
II. 12,43 Din folclorul popoa- 
13,25 Mici piese de estradă 

Concert din opere, 15,00 M’J- 
Suite și fantezii 
Muzică populară 
minorităților na-

— — 0

CINEMATOGRAFE
10 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEME 
Divorț italian; AL. SAHIA : 
tea unei 
Cavalerii 
Dragostea 
Milionul,
grefelor Lonea, 
Paroșeni, Vulcan. Lupeni și В 
teni n-au trimis programare 
melor pe luna aprilie).

P. 
nopți stranii; PETR 

teutoni; ANINOi 
lui Alioșa; URIC 
(Responsabilii cinei 

Livezeni, Is<

Tiparul: „6 August" Petr


