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Pe teme de construcții

Calificarea muncitorilor - factor important 
in îmbunătățirea calității lucrărilor

Organ af Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și a! Sfatului popular orășenesc

Pentru binele 
minerilor petrileni 

La odihnă și
De la începutul acestui 

an și pînă îq prezent, 
comitetul sindicatului mi
nei Petrila a distribuit oa
menilor muncii de la a- 
ceastă exploatare 234 bi
lete pentru odihnă și tra • 
tament. Din totalul bilete
lor, 129 au fost date mi
nerilor care au solicitat 
să-și petreacă concediul 
de odihnă în diferite sta
țiuni, iar restul

tratament
Printre minerii 

beneficiat pînă a- 
bilete pentru sta- 
balneo-climaterica

pentru tra-

t ament.
care au 
cum de 
țlunile
sînt tov. Neagu Gheorghe 
și Peter Victor din secto
rul I, Bereș Ștefan din sec
torul II, Kurta Mihai, Mun- 
teanu Petru 27 și Purda 
Constantin din sectorul III, 
Pali Gheorghe din secto
rul IV, Albert Anton din 
sectorul VII și alții.

Blocul C a fost dat în lolosinfă 
lolosință, este prevăzut 
cu încălzire centrală. Ma
joritatea din cei care au 
primit locuințe în blocul 
C sînt mineri care lună 
de lună s-au evidențiat în 
procesul de producție

fost termi-La Petriia a
nit și dat recent în folo
sință un nou bloc cu 27 
de apartament a. Noul blo' 
C, la fel ca blocurile A 
și В date nu de mult în

Condiții optime de lucru
Grija față de îmbunătă

țirea.! necontenită a con
dițiilor de lucru ale mi
nerilor stă mereu în a- 
tenția comitetului sindica 
tului și a conducerii teh
nico- administrative a mi
nei Petrila. In acest scop 
3 fost prevăzută în anul 
X963 suma de 2 056 000 lei.
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extinderea rețelei 
potabilă la orizon- 
și continuă lucră- 
montare a conduc-

Biblioteca mobilă a preparației Lupeni numără mai 
bine de 200 cititori. Iată unul dintre ei, tînărul pre
parator Verdeș Petru, stînd de vorbă 
Szilăgyi Elisabeta, despre noile cărți 
bliotecă.

cu bibliotecara 
primite la bi-
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Manea Florian, Forgo Iosif, ing. 
lonescu Nicolae și alții. In planu
rile tematice ale cursurilor de ri
dicare a calificării s-au prevăzut 
lecții legate de buna organizare' 
a procesului de producție, îmbună
tățirea calității lucrărilor, folosi
rea metodelor noi de muncă, desco
perirea și valorificarea rezervelor 
pentru creșterea productivității 
muncii și reducerea prețului de cost 
etc. Cursurile de calificare iși des
fășoară activitatea pe baza progra
melor analitice trimise de la T.R.C.H. 
Deva. Frecvența la cursuri este de 
sută la- sută, toți tinerii marrffes- 
tind interes pentru a-și însuși cît 
mai bine meseria aleasă.

Dintre muncitorii care participă 
la cursurile de ridicare a califică
rii se evidențiază prin interesul ce 
și-l dau 
predate 
Palivan 
zugravii
Gheorghe, 
Gheorghe, Carlaonț loan, parche- 
tarii Ilie loan, Dumitru Aurel, tîm- 
plarul Рога Constantin, instalato
rul de apă Istodor Vintilă și alții. 
Interes deosebit manifestă pentru 
îmbogățirea cunoștințelor tehnico- 
proiesionale și maiștrii și tehni
cienii care frecventează cursurile.

Prin înființarea acestor cursuri, 
conducerea șantierului este con
vinsă că se va face un pas impor
tant pe calea Îmbunătățirii calită
ții lucrărilor, capitol Ia care am 
fost deficitari în anii precedenți. 
Totodată, absolvirea de către cei 
83 de elevi a școlii de calificare, 
va asigura, în parte, și necesarul 
de muncitori calificați pentru vo
lumul mereu crescind de lucrări.

Directivele C.C. al P.M.R. cu 
privire Ia criteriile principale ale 
întrecerii socialiste, pun în iața 
colectivelor de muncă din iabrici 
și Uzine, din mine și de pe șantie
re, sarcina de a desfășura o sus
ținută activitate pentru obținerea 

produse de calitate superioară, 
nivelul celor mai bune produse 
pe piața mondială. Constructo- 
trebuie să lupte pentru îmbu

nătățirea nivelului calitativ al con
strucțiilor, îmbunătățirea substan
țială a calității finisajelor la locu 
ințe, construirea de apartamente 
durabile, frumoase, confortabile.

Lucrări de calitate pe șantiere 
se pot realiza numai cu muncitori 
constructori bine calificați. De a- 
ceea, conducerea șantierului 7 Lu
peni Împreună cu comitetul sindi
cal și sub Îndrumarea organizației 
de partid a trecut la organizarea 
unor cursuri de calificare și de ri
dicare a calificării, precum și a 
unui curs de informări 
maiștrii și tehnicienii de 
curs condus de șeful 
Pen'ru cursurile 
fost recrutați 83 
tori necalificați: 
urmează cursul 
pentru zugravi vopsitori, iar 
cursul de timplari-parchetari.
cursurile de ridicare a calificării 
participă un număr de 165 
tori cal'ficați din care: 73 
22 dulgheri, 8 parchetari, 
gravi vopsitori, 18 timplari, 
stătători sanitari, 11 instalatori 
călzire și 6 electricieni, iar la cursul 
de informări tehnice participă un 
număr de 18 maiștri și tehnicieni.

■ Pentru muncitori, predările le fac 
ihginerl, tehnicieni șl ’’ maiștri din
tre căi mai bine pregătiți, од Cu- « 
noștințe profesionale ridicate și cu CORNEL VASIAN
practică îndelungată in ramura de șeful serviciului organizarea muncii 
construcții ' № Mandero Romeo șantierul Lupeni

Și 
tehnice cu 
pe șantier, 
șantierului, 

calificare au 
tineri munci- 
de muncitori

de
de
38

pentru zidari, 30 
15 
La

raunci- 
zidari, 

19
12

zu- 
in* 
în-

pentru а-și însuși lecțiile 
zidarii Stoica Constantin, 
Petre, Piscureanu Pavel, 

Ferestreu Ion, Berciu 
dulgherii Catrinoiu

Noua conductă de apă
-=©=

întreținerea în stare 
tionare a betonierei de 
constituie o preocupare de seamă 
a motoristului Samson Iordache, 
(în clișeu) de pe șantierul fabricii 

,. de produse lactate din LivezenL 
I Iată-1 făcînd revizia utilajului 
( pe care. îl are în păstrare.

de func- 
mortar

ѳ = —

Merită laude
dispensarul medi- 

cunoscut o anima- 
Gospodinele Gado 
Ioana, Szengei E-

Zilele trecute 
cal din Dîlja a 
tie neobișnuită. 
Valeria. Anghel
lena și alte femei trebăluiau de 
zor în localul destinat pentru con
sultații și tratamente medicale.

Periodic cîte un grup de femei, 
■ din îndemnul comitetului sătesc al 

femeilor vizitează dispensarul, 
constată ce este de făcut ca aici 
să domnească o curățenie ехепь 
piară și 
întreține 
au făcut 
pod inele
re merită cuvinte de laudă.

AMBROZIE BAN
pensionar

prin muncă patriotică se 
curățenia localului. Așa 
și în zilele trecute gos- 

amintite, fapt pentru ca-

o-
au

din care 480 000 lei pen
tru protecția muncii. Pe 
baza prevederilor din noul 
contract colectiv, s-a tre
cut la 
de apă 
tul XII 
rile de
tei pînă la cel mai în
depărtat loc de muncă din 

sectorul IV. De 
asemenea, s-a ex
tins iluminatul e- 
lectric pe galeriile 
principala de tran
sport de la 
rizontul XIV,
fost amenajate uși 
și paravane pentru 
îmbunătățirea ae- 
rajului.

Suma de 120 000 
lei a fost alocată 
pentru procurarea 
de echipament de 
uzură, iar alte 
25.000 lei pentru 
alimentație specia-

Muite luni de zile au 
lucrat constructorii șantie
rului Petroșani la noua 
conductă de apă Jieț-Pe- 
troșani. Kilometri întregi 
de țeava au fost montați 
prin t“renuri grele, pe sub 
cursuri de apă, șosele, li
nii ferate, de-a lungul 
căilor de circulație cu tra
fic intens.

Toate acestea au pus 
probleme grele brigăzilor 
de muncitori săpători, su
dori, de izolări anti-coro- 
sive etc. Dar, prin munca 
însuflețită a colectivului 
de instalatori condus de

punctele mai însem- 
de lucru au rămas 
traversările de la 
— Petrila, podul 
Dărănești și podul 
dracului — Petrila 
se fac montaje și 

solicită o

ЧЭ

Pe scurf de ia corespondenții no;irJ

Fața nouă a casei cazanelor
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Brigada calității"
„De treci matca învolburată 
vezi atîtea împliniri.
Mărturii a muncii noastre - 
turnuri, coșuri și zidiri".

maistrul Anghel Constan
tin și îndrumat de ing, An- 
dreescu Marin, acesle pie
dici au fost învinse, iar 
lucrarea respectivă se i- 
propîe de sfÎTțlfi In pre
zent, 
nate 
doar 
tunel 
C.F.F. 
Pîrîul 
unde
instalații care 
atenție deosebită.

Instalatorii șantierului 
Petroșani sînt hotărîți ca 
în acest trimestru să în

cheie complet lu
crările la noua 
conductă prin ca
re se va asiguta 
o mai bună apro
vizionare cu apă 
a noilor blocuri

cazanelor din 
la începutul 

a devenit o 
a preparației.

Casa 
Lupeni 
anului 
secție
De atunci au pornit 
și pregătirile pentru 
punerea la punct a 
instalațiilor și a da

dirti casei cazanelor.
Harnicul colectiv 

al casei cazanelor în 
frunte cu maistrul 
Florescu Dumitru și 
cu echipele conduse 
de Petroșeanu loan, 
Bălașea Constantin și

Molnar Anton i-au 
dat casei cazanelor o 
înfățișare plăcută, Iar 
instalațiilor le asigu
ră o funcționare nor
mală.

MARIA BARTHA 
planificatoare

Au colectat 6000 kg. fier vechi

privirile de

Cînd treci dincolo de 
Jiu, nu se poate să nu-ți 
fie atrase 
grupul de construcții ce
s-a ridicat în ultima, vre
me pe dealul Dîljei, do
minat de dantelăria, pu
țului 1 și de silueta 
zveltă a coșului noii 
centrale termice.

Aici lucrează una din 
brigăzile fruntașe ale zi
darilor de la l.C.M.M. — 
brigada comunistului Co
vacs Nicolae

Lozinca brigăzii e ca
litatea. Iți dai seama de 
acest lucru dacă pri
vești rosturile de zidărie 
de Ia coșul centralei ter
mice— îmbinarea per
fectă de linii paralele 
și perpendiculare, ori 
privind tencuielile exe
cutate de această briga
dă la clădirea centralei.

La halele de la URUMP 
ori ф școala profesiona
lă, ia Dîlja ori la Ani- 
noasa peste tot pe unde 
au pus mina oamenii iui 
Covacs calitatea lucrări-

lor e la iei de bună.
Da, brigada își duce 

peste tot faima ei. Lasă 
în toate lucrările pe care 
le execută ceva din su
fletul ei.

JVu-i vorbă, cind vine 
cite unui nou în brigadă 
nu e ușor să se înca
dreze in ritmul ei fără 
săli strice armonia, dar 
priceperea „celor cu sta
giu" îi educă și pe ei.

A devenit un obicei 
ca această brigadă să-și 
realizeze sarcinile de 
plan în medie cu 110 la 
sută. Deci nu numai ca
litate ci și randament 
sporit în muncă.

In prima decadă a lu
nii aprilie Covacs Nico- 
iae. Vilceanu Ioan. Mol
dovan Augustin, Buică 
Alexandru și ceilalți din 

brigada calități: au mai 
Înscris o realizare : ter
minarea unor lucrări im
portante cu 5 zile înainte 
de termen.

I. CIOCLEI
tehnician I.C.O. Petroșani
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In consfătuirea 
producție ținută 
sectorul VI aeraj, 
la mina Lupeni, 
făcut 
a se 
vechi
tul 480. 32 sfilariați

propunerea 
colecta 
de la

de 
la 
de 
s-a 
de

fierul 
orizon-

ai sectorului au par
ticipat la 
întreprinsă 
făptuirea 
scoțînd la 
6000 kg.

La colectarea aces
tei cantități de

acțiunea 
pentru în- 
propunerii 

suprafață 
fier vechi.

vechi s-au evidențiat 
tovarășii Șerban loan, 
Neguț loan, Napiău 
Ioan, Nagy Carol și 
Neagu Ioan.

VASILE SABAU
miner

din Petrila și Li-
v ez эпі—Petroș ani.

s
8
8
8

Datorită grijii pentr». întreținerea lămpilor în perfectă stare de funcționare, tînăra 
Cocman Maria și-a cîștigat o bunj apreciere din partea colectivului de muncitori de la 
mina Aninoasa. Ca interpretă dt muzic’ populară în formația de estradă a clubului 
aninosean, Mana și-a cîștigat aprecieri și dft» uartea publicului.

Clișeul ne-o reprezintă pe tînăra Cocman la locul ei de muncă.
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goluri ale

POPICE: Scoruri sfrînse

Campionatul orășenesc

Au luat bine 
staptul

După o vacantă destul de lun
gă, echipele de fotbal ce activea
ză in campionatul orășenesc s-au 
prezentat din nou la start. O zi 
frumoasă de primăvară, cu soare 
mult a dat parcă un plus de pros
pețime gozoanelor, iar fotbaliștilor 
multă voie bună și dispoziție de 
joc.

Dintre întîlnirile din prima eta
pă a returului, merită a fi subli
niată aceea dintre echipele Ener
gia Paroșeni și Unirea Bănită, dis
putată pe stadionul din Vulcan. 
Ambele echipe au desfășurat un 
joc curajos, în viteză, presărat cu 
multe faze interesante 
s-au și marcat cele 6 
partidei.

Superiori din punct
fizic, mai robuști și mai tehnici, 
energeticienii au practicat un joc 
omogen, organizat, pe toată supra
fața terenului, reușind să cîștige 
partida cu scorul de 4—2. Pripeala 
In fața porții și imprecizia 
turi a înaintașilor săi, a 
formația din Paroșeni să 
la un scor mai mare.

Echipa din Banița s-a 
în primul său meci din 
zon mult sub posibilități, 
suit prea mult jocul 
unde apărarea sigură 
anihilat cu ușurință 
rile și așa destul de

Cele 4 goluri cu care Energia a 
cîștigat partida au fost marcate 
Lupaș P. (2), Drenovschi G. 
Niță C.

Și... pentru> că energeticienii 
luat bine startul, am dori să-i 
ved „funcționînd" tot așa, pe... 
rent continuu. Redresarea în...
ternativ nu-i economică în fotbal.

în șu- 
privat 

cîștige

prezentat 
acest se- 
a înghe- 

pe centru,
a gazdelor a 
toate atacu- 

sporadice.

de
Si

au 
ve- 
cu-
al-

ALTE REZULTATE: Retezatul U- 
ricani — Preparatorul Petrila 3—0, 
I: M. Petroșani — C.F.R. Petroșani 
2—1, Sănătatea Petroșani — Pre
paratorul Lupeni 1—1.

-o

In cadrul campionatului repu
blicau de juniori, duminică 14 a- 
prilie a. c„ pe stadionul Minerul 
Lupeni, echipa gazdă a întîlnit e- 
•bipa Progresul Timișoara.

Deslășurînd un joc bun, echipa 
gazdă a înscris 4 goluri prin A- 
runcuteanu (2), Grofu și
obținînd victoria cu 4—2, la 
ză 4—1.

S-au evidențiat din echipa 
nerul Aruncuteanu, Marin și 
net.

A arbitrat corect Cornel Sîrbu 
(Petroșani).

Poenar
pau-

Mi- 
Bră-

Campionatul regional
CLASA

Pe arenele de popice Voința din 
Petroșani, Minerul Vulcan și Mi
nerul Lupeni s-a desfășurat cam
pionatul orășenesc pe echipe, 
zervat echipelor masculine.

La Vulcan, echipa locală a 
minat la egalitate cu echipa 

din Lupeni; 4504—4504 
doborîte.
Lupeni, 
victoria

re

ter-
Vts-
po-

ob-
Pa-

echipa gazdă a 
în fața echipei
Rezultat final: 4407

1. Victoria Călan
2. Minerul Deva
3. Siderurgiatul Hunedoara
4. Minerul Vulcan.
5. Minerul Aninoasa
6. Dacia Alba Iulia
7. Dinamo Barza
8. C.F.R. Slmerla
9. Sebeșul Sebeș

Parîngul Lonea
Jiul II Petrila
Minerul Ghelar 
Constructorul Hunedoara 
Dacia Orăștie
C.F.R. Teiuș
Retezatul Hațeg

Minerul Vulcan

18
10
10
18
19
19
18
19
19
17
19
19
10
19
18
19

13
12
9

11
7
8
8
9
8
7
6
6
5
8
5
4

3
2
5
0
5
3
2
0
2
3
5
4
6
3
3
4

41:12 
47:24 
25:18 
40:28 
30:29 
21:36 
35:31 
37:34 
29:30 
34:29 
21:29 
32:34 
23:30 
30:37 
24:35 
23:50

29
26
23
22
19
19
18
18
18
17
17
16
16
15
13
12

Minerul Aninoasa 1-0

era 
pre

să 
re-

Cea de-a patra etapă a returu
lui campionatului regional de fot
bal a pus față în față echipele 
minerilor din Vulcan și Aninoasa. 
Timpul excelent și faptul că 
unicul spectacol fotbalistic ce 
zenta interes, întrucît urmau 
se confrunte două echipe cu
putație în campionatul regional, a 
atras duminică spre stadionul din 
Vulcan peste 1600 de spectatori 
dintre care aproape 300 veniți de 
la Aninoasa.

Verva mare cu care au început 
vulcănenii jocul dădea speranțe 
suporterilor că echipa lor va cîș- 
tiga la scor, 
și de soare, 
în jumătatea 
nilor, punînd 
părarea și pe
pă cîteva atacuri periculoase, ca
re ' au făcut ca suporterii vulcăne- 
nilor să „vadă" 
moment mingea
„cade" tocmai cînd 
aștepta. In minutul 
trare de sus, spre
dreaptă doi apărători 
care se... jenează reciproc, 
ajungînd în picioarele lui 
care, fără să mai ezite,

Avantajați de vînt 
gazdele se postează 
de teren a aninose- 
la grea încercare a- 
portarul Danciu. Du-

din moment în 
în plasă, golul 

nimeni nu se 
31, la o cen- 
minge se In- 

aninoseni, 
mingea 
Racolța 
șutează

spre poartă de la aproximativ 
de metri. In traiectorie, mingea 
lovește de muchia interioară 
barei transversale, căzînd 
porții, după care revine 
fiind prinsă de portarul 
sean. Arbitrul, care de
stăpînit cu autoritate întreaga par
tidă, a acordat just golul.

In continuare, mulțumiți parcă 
de acest minim avantaj, vulcăne-

25
se
a

pe linia 
în teren 

anino- 
altfel a

------ - -----......................... =-------

Programul campionatului 
de calificare la volei

Etapa l-a, 17 aprilie 1963: 
Voința Petroșani — CCV.J. Petro
șani; Energia Paroșeni — Minerul 
Lupeni; Minerul Aninoasa — Ști
ința Petroșani; Etapa Il-a, 21 a- 
prille 1963: CCV.J. Petroșani — 
Știința Petroșani; Minerul Lupeni
— Minerul Aninoasa; Voința Pe
troșani — Energia Paroșeni; Etapa 
Ш-а, 24 aprilie 1963: Energia Pa
roșeni — CCV.J. Petroșani; Mi
nerul Aninoasa — Voința Petro
șani; Știința Petroșani — Minerul 
Lupeni; Etapa IV-a, 28 aprilie 
1963: C.CV.J. Petroșani — Mine
rul Lupeni; Voința Petroșani — 
Știința Petroșani; Energia Paroșeni
— Minerul Aninoasa; Etapa V-a, 
2 mai 1963: Minerul Aninoasa — 
C.CVJ. Petroșani; Știința Petro
șani — Energia Paroșeni; Minerul 
LupeDi — Voința Petroșani; Etapa

Vl-a, 5 mai 1963: C.C.V.J, Petro
șani — Voința Petroșani; Mine
rul Lupeni — Energia Paroșeni;

Petroșani — Minerul Ani-
Etapa Vil-a, 8 mal 1983;
Petroșani — CCV.J. Pe- 
Minerul Aninoasa — Mi-

Știința 
noasa; 
Știința 
troșani;
nerul Lupeni; Energia Paroșeni — 
Voința Petroșani; Etapa ѴТП-а, 12 
mat 1963: GC.V.J. Petroșani —- 
Energia Paroșeni; Voința Petro
șani — Minerul Aninoasa; Mine
rul Lupeni — Știința Petroșani; 
Etapa IX-a, 15 mal 1963: Minerul 
Lupeni — C.CVJ. Petroșani; Ști
ința Petroșani — Voința Petro
șani; Minerul Aninoasa — Energia 
Paroșeni; Etapa X-a, 19 mai 1963: 
CCV.J. Petroșani — Minerul A- 
ninoasa,- Energia Paroșeni — Ști
ința Petroșani; Voința Petroșani 
— Minerul Lupeni.

ținut 
ringul Lonea.
fată de 4405 popice doborîte. S-au 
evidențiat Daczo Francîsc cu 777 
p.d., Vamoș Sigismund — 738 și 
Naprodean Vilhelm — 750 p. d. iar 
de la oaspeți Torok Mihai cu 778,

Albu Zoltan — 793 și Bălărie Du
mitru — 750 popice doborîte.

Pe arena Voința din Petroșani, 
echipa cooperatorilor a întrecut 
formația Utilajul Petroșani cu pes
te 100 p. d. aceasta fiind prima 
înfrîngere a liderului. Despre sla
ba comportare a echipei Utilajul 
am mai scris și în pagina din săp- 
tămîna trecută și se constată eă 
jucătorii echipei Utilajul continuă 
să joace superficial, dau dovadă de 
multă 
multe 
secția
scurt timp măsurile care se impun.

îngîmfare ceea ce aduce 
nemulțumiri. Este cazul ca 
popice, să ia în cel mai

S. BALOI
corespondent

©

Handba|; S.S.E. Petroșani
Sibiu 5-8 (4-3)

o echipă mai bună, localni- 
au trebuit să părăsească te- 
învinse.
început, gazdele se apără

Duminică a început campionatul 
republican de handbal în 7. Intîl- 
nind 
cele 
renul

La
foarte bine și atacul funcționează, 
de asemenea satisfăcător. Eisler și 
Kelner înscriu pe rînd și în mi
nutul 15, S.S.E. Petroșani conduce 
cu 4—1. Sibiencele își revin și cu 
o bună circulație a mingei în fața 
semicercului advers, reușesc să se 
apropie 
care se

la un punct: 4—3, scor cu 
termină repriza.

După pauză, gazdele greșesc 
mult și permit sibiencelor, evident 
mai bune, să preia conducerea și 
să cîștige în final cu 8—5.

De-a lungul meciului, s-au re
marcat Dandler, Walzer și Schuster 
(C.S.M. Sibiu), Eisler și Kelner 
(S.S.E. Petroșani).

Au marcat: Eisler (3), Kelner 
(2) pentru localnice și Schuster 
(2), Kilci (2), Walzer, Birthelmer, 
Draser și Dandler pentru oaspeți.

A arbitrat corect Baumel Iacob 
(Timișoara).

nii nu mai insistă, dînd posibili
tate aninosenilor să-și intensifice 
atacurile. Avînd însă o înaintare 
de nerecunoscut, (îndeosebi Foca 
și Broască) intenția oaspeților de 
a egala rămîne fără rezultat. Pînă 
la sfîrșitul partidei mai remarcăm 
trei ocazii clare ale gazdelor, care 
de două ori șutează de la 2 și 5 
metri peste poartă, iar o dată por
tarul aninosean ,.suflă" mingea 
dintre doi atacanți vulcăneni, pre
cum și sfîrșitul partidei în care 
aninosenii au dominat cu autorita
te, însă Butca de două ori și Gol- 
goțiu M. ratează de aproape.

Rezultatul de 1—0 în favoarea 
gazdelor reflectă just situația ds 
pe teren. S-au remarcat Racolța, 
Lupulescu, Nicola și Pali de la 
gazde, Matyaș, Furnea și Golgoțiu 
A. de !a oaspeți.

ALTE REZULTATE: Siderurgistul 
Hunedoara — Parîngul Lonea 4—0; 
Jiul II Petrila — C.F.R. Simeria 
3—1; Minerul Ghelar — Sebeșul 
Sebeș 1—1; Victoria Călan — Mi
nerul Deva 2—0; Dacia Alba Iulia 
— Dacia Orăștie 2—1; Constructo
rul Hunedoara — Retezatul Hațeg 
5—1; Dinamo Barza — C.F.R. Teiuș 
1—2 (întrerupt prin părăsirea te
renului de către C.F.R. Teiuș. In 
clasament meciul nu figurează).

turistica 
Zakopane 
P. Polonă 

dintre

la 
R.

una
mai frumoa- 
din Europa, 

care

C.S.M.S. lași 9-3 (6-3)

de 
din 
este 
cele 
se
Telefericul 
se vede în clișeu 
face urcușul plă
cut. Cu acest 
mijloc comod, au 
urcat spre înăl
țimi și studenții 
de la I.M.P. ca
re au vizitat R. P. 
Polonă

ШГ Știința Petroșani

fost cu- 
plin că

echipă

și a știut să profite de 
adversarilor, impunin- 

fața buturilor ieșene, 
jucătorii au rămas datori,

Inimoșii suporteri ai echipei de 
rugbi Știința Petroșani iu fost, în 
sfîrșit răsplătiți. Duminică, echipa 
lor favorită pe care au incurajat-e 
tot timpul meciului, realizînd un 
joc bun a obținut o victorie fru
moasă : 9—3 (6—3) cu C.S.M.S.
Iași. Jocul desfășurat duminică 
de studenții petroșăneni se deo
sebește complet de cele prece
dente. S-a jucat mai clar, mai le
gat, uneori cu frumoase acțiuni 
pe treisferturi. înaintarea a mun
cit mult 
greșelile 
du-se în

Totuși,
In special Dulce, Dijtnărsscu și 
Constantin care nu au reușit să 
culeagă de cit prea puține baloa
ne. E adevărat însă că ei au fost 
lipsiți de ajutorul lui Dumitrescu, 
accidentat în minutul 46. De data 
aceasta putem face aprecieri bune 
la adresa liniei de treisferturi. La 
deschidere, Georgescu și Ureche 
s-au „înțeles" foarte bine. Geor
gescu trebuie să fie mai atent la 
introducerea baloanelor în grăma
dă unde a greșit destul de mult. 
Noua pereche de centri, Iliescu— 
Drăcea s-a remarcat mai ales în 
apărare, iar noul centru, Iliescu

se dovedește un bun jucător, dînd 
speranță refacerii liniei de trei- 
sferturi. Trebuie, de asemenea, 
evidențiat Chiriac care a 
rajos și a dovedit din 
posedă o mare viteză.

Ieșenii au prezentat o
masivă, evidențiindu-se în special 
înaintarea care a cîștigat majo
ritatea baloanelor în tușă și gră
madă. S-a evidențiat jocul complet 
a lui Drobotă, excelent coordona
tor. De Ia oaspeți, în afară de 
Drobotă, s-au mai remarcat Dăs- 

călescu, Roibașu, Gîdei și Vizitiu.
începutul meciului este echili

brat, Ieșenii sînt cei care des
chid scorul. In minutul 5 Galdea 
(Știința) Intîrzie să degajeze și 
este nevoit să culce balonul în 
propriul teren de țintă I Grămadă 
la 5 m. de but și mingea talonată 
da oaspeți ajunge la Gîdei 
(QS.M.S.) care reușește o lovitură 
de picior căzută: 
C.SM.S. Iași. Nu 
și în minutul 14 
larea : Georgescu 
grămada ieșeană
care a urmărit atent faza, culcă 
balonul. Dintr-o poziție favorabilă 
Manolache ratează transformarea:
3—a.

In continuare. Știința domină au
toritar și își concretizează superio
ritatea în minutul 23, cînd Chiriac 
realizează o nouă încercare, la 
centru. Transformarea este ratată 
de Galdea. Scorul este acum в—3 
pentru Știința Petroșani.

După pauză, tot jucătorii gazdă 
sînt cei care domină și în minu
tul 45 Chiriac are ocazia să ma
joreze scorul, dar neatent iese cu 
balonul în spatele terenului de 
țintă. In minutul 73, Manolache 
transformă o lovitură de pedeap
să de ’ ■ 30 m., stabilind scorul fi
nal 9—3 în favoarea Științei Pe
troșani.

Arbitrul Witting (București) 
condus bine următoarele 
ȘTIINȚA PETROȘANI: 
che, Rîmniceanu — Dulce 
tantin — Dijmărescu —
— Dumitrescu (Chiosea), Grigoriev
— Georgescu — Ureche ■— Moi- 
seanu — Iliescu — Drăcea, Chi
riac și Galdea. C.S.M.S. IAȘI : Oar- 
ză — Pândele — Herghalejiu, Dro
botă — Dăscălescu, Florescu — 
Dorin, Della Pupa -— Roibașu — 
Gîdei — Vizitiu, Balcan — Matev- 
schi — Cîrhodaxu — Rosemberg.

a
formații:
Manola- 

— Cons- 
Modrean

3—0 pentru 
trece mult timp 
se produce ega- 

șutează peste 
și Rîmniceanu,

N. TAUTU 
corespondent



3steaguii roșu

Un cerc de studiere a Statutului P.M.B. 
cu activitate bună

Organizațiile de bază de partid 
de la exploatarea minieră Ani- 
noasa acordă atenția cuvenită e- 
ducării partinice, pregătirii cît mai 
temeinice a candidaților și noilor 
membri de partid. A cast lucru re
iese din faptul că la mina Ani- 
noasa există preocupare susținută 
pentru buna funcționare a cercu
rilor de studiere a Statutului 
P.M.R. in care sînt cuprinși aproa
pe toți candidații și noii membri 
de partid.

Unul dintre cercurile de studii- 
re a Statutului P.M.R. de la mina 
Aninoasa care are o activitate bu
nă aste cel din sectorul VI al 
cărui propagandist e tov. Nagy 
Eugen.

In iot cursul anului școlar, pro
pagandistul cercului n-a lipsit de 
la nici o ședință de pregătire. El 
iși întocmește în mod conștiincios 
planurile de expunere și de se- 
minarii, caută să exemplifice și să 
actualizeze fiecare lecție. Datorită 
acestui lucru cursanții participă 
in mod activ la discuții. Pentru д 
putea desfășura un studiu indivi
dual rodnic, toți cursanții au ma
nuale și caiete.

Zilele acestea a avut loc o con
vorbire a acestui cerc. In cadrul 
convorbirii s-a făcut seminar la te
ma : „Conducerea de către partid 
a organizațiilor de masă*' și s-a 
expus tema „Educarea comunistă

а membrilor și candidaților de par
tid'.

Întreaga desfășurare a convor
birii a confirmat faptul că propa
gandistul și cursanții privesc cu 

Seriozitate sarcina de a munci cu 
stăruință pentru ridicarea nivelului 
lor politic și ideologic.

La prima problemă pusă în dis
cuție, referitoare la org anizațiila 
de masă, la creșteraa rolului a- 
cestora in etapa actuală, cursan- 
ții care au participat la dezbate
re au tratat în lumina documen
telor partidului nostru, cele mai 
principale probleme legate de ac
tivitatea organizațiilor de masă.

Iată cîteva exemple. Tov. Cioi- 
<qșca Nicolae, vorbind despre sfatu

rile populare, despre rolul lor ca 
organe locale ale puterii di stat, 
a arătat oîrghiite prin care aces
tea antrenează în jurul lor maseie 
largi de oameni ai muncii la di
ferite acțiuni de interes general, 
subliniind rolul daputaților în ca
drul sfaturilor populare și sarci
nile ce le revin

Tov. Sortan Viorel, Rădoi loan. 
Sabin Constantin și alții au vor
bit pe larg despre sindicate. Ei 
au scos în evidență importanța 
sindicat-lor în etapa actuală, ro-

(Шіи шшй: „P o r f r e t и Iй
Piesa „Portretul" constituie o 

aprofundată analiză psihologică. 
Ea dezbate probleme de etică nouă, 
strîns legate de menirea omului 
în societatea noastră. Impresionea
ză prin finețea observației, pătrun
derea în lumea cea mai tainică a 
gîndurilor. Dezvăluie în mod preg
nant rolul femeii în societatea so
cialistă, faptul că ea se eliberează 
treptat de concepțiile vechi, devi
ne stăpînă asupra soartei sale.

Cele trei personaje ale piesei 
sînt caractere bine conturate, oa
meni ai zilelor noastre care gîn- 
desc în chip nou, rezolvă în chip 
nou problemele cele mai compli
cate pe care le ridică viața. Lu
cia, profesoară, este tipul femeii 
libere, care gîndește și muncește 
cinstit și care înțelege pe deplin 
necesitatea de a trăi cinstit. In 
multiplele sale frămîntări deter
minate de neînțelegerile cu soțul 
ei, Grigore, care este actor și de 
apropierea sa față de pictorul Pa
vel, prieten al familiei, Lucia își 
dă limpede seama că sînt încă 
posibile unele greșeli în gîndire 
și fapte, deoarece „viața noastră 
s-a innoit mai repede de cît noi 
înșine".

Grigore, soțul, iși pierde memo
ria, fapt ce-1 împiedică să-și des
fășoare mai departe activitatea 
profesională. Lucia încearcă din 
toate puterile să-l ajute, să-1 facă 
să-și recîștige încrederea în sine, 
Grigore înșă devine susceDtibii, 

Iul lor în înfăptuirea sarcinilor 
desăvîrșirii construcției socialiste. 
In cuvîntul lor, cursanții s-au re
ferit la consfătuirile de producție, 
ia întrecerea socialistă dînd exem
ple concrete din activitatea orga
nizației sindicala, din sectorul din 
care fac parte. De asemenea, au 
dezbătut temeinic problemele acti
vității organizațiilor U.T.M.

La un nivel corespunzător s-a 
discutat și la problema a doua pu
să în discuție, eu privire la me
todele prin care organizațiile de 
partid conduc organizațiile de ma
să.

Tov. Gyorgy Paraschiva, Bugir 
Ioan și alții au vorbit despre im
portanța conducerii de către par
tid a organizațiilor de masă și s-au 
referit la modul concret în care 
organizația de bază de partid din 
care fac parte conduce și îndru
mă activitatea organizației de sin
dicat, U.T.M. și a celorlalte or
ganizații de masă. S-au subliniat 
în cadrul discuțiilor sarcinile ce 
revin membrilor și candidaților de 
partid care fac parte din diferite 
organizații de masă.

Discuțiile purtate au avut un 
caracter viu, combativ, dovedind 
că acolo unde se dă importanță 
cuvenită studiului, învățămîntul de 
partid se desfășoară la nivelul ce
rințelor.

P. UNGUR
------- — —

In atelierul de reparat auto al I.P.I.P. Livezeni numeroase auto
camioane folosite pe șantierele de construcții sînt supuse unor repa
rații curente menite să le prelungească durata de funcționare.

IN CLIȘEU: Tovarășul Tomescu Oprea, șeful echipei de meca- 
nici-auto, ajutat de Belciu Dumitru, se îngrijește de repararea unui 
motor de autocamion.

se înahide în sine. Privțește ajuto
rul Luciei ca fiind izvorît din com
pătimire și în consecință îl res
pinge; se depărtează de soția sa 
și, în același timp, o depărtează 
si pe ea. Implicit cu această în
depărtare, Lucia se apropie tot 
mai mult de Pavel, căutind să gă
sească în preajma acestuia ferici
rea pe care o dorește. Lucia își 
dă însă seama că a sfărîma o căs
nicie trainică datorită unor încer
cări grele nu înseamnă a trăi în 
chip nou, cinstit, ci este necesar 
să conținute lupta pentru ferici
re, readucîndu-1 pe Grigore pe 
calea cea bună. De aceea, ea îi 
dezvăluie lui Pavel frămîntările 
saie, pune capăt îndoielilor și se 
hotărăște să-l readucă pe Grigore 
în sfera creatoare a muncii, fapt 
ce-1 va face să-și recapete încre
derea în sine, în forțele sale.

Pavel, cu toate că o iubește pe. 
Lucia, înțelege justețea hotărîrii 
ei și procedează în mod demn: o 
ajută în realizarea dorinței de 
e-1 face pe Grigore să muncească. 
Această acțiune comună își arată 
roadele: Grigore, antrenat într-o 
muncă nouă, iși recapătă încrede
rea în viată, în puterea sa crea
toare.

Portretul este un simbol, el a- 
vînd darul să înfățișeze transfor
mările prin care trece Lucia, să 
redea profilul moral al omului nou. 
In desfășurarea piesei se con
fruntă oameni autentici în situații

In munca cu filmul sau obți
nut rezultate bune. Astfel, la cefe 
3 cinematografe de sînt din Pe
troșani și Lonea în perioada de 
iarnă au rulat 85 de filme artis
tice și documentare vizionate de 
peste 325 000 de spectatori, iar 
la cele 10 cinematograie sindica-

Acțiuni cît mai multe 
cu filmul

le au fost prezentate 350 de filme 
vizionate de peste 450 000 de 
spectatori.

Cea mai mare acțiune cu fil
mul organizată în această pe
rioadă a fost premiera filmului 
„Lupeni 29" care a lost vizionată 
de peste 37 000 de spectatori.

In munca cu filmul s-au mani
festat și unele deficiente. S-au or
ganizat prea pupne acfiuni ca re
cenzii, prezentări, vizionări co
lective, discu(ii pe marginea fil
melor. Este necesar deci ca pe 
viitor să se organizeze cit mal 
multe acțiuni cu filmul care sd 
contribuie la educarea oamenilor 
muncii.

de Al. Voitin
date de viață. Ciocnirile între pă
rerile Luciei și ale lui Grigore, 
apoi între cele ale lui Grigore și 
Pavel și, în sfîrșit, între cele ale 
Luciei și ale lui Pavel, au meni
rea să elucideze lupta pentru fe
ricire, pentru adevăr și cinste, 
dusă de pe poziții cu totul noi, 
caracteristice moralei comuniste.

Ideile din piesă sînt limpezi. 
Dialogul și conflictul au calitatea 
de a solicita în permanență aten
ția spectatorului, îl faa să pă
trundă, dincolo de cuvinte, , sensul 
profund educativ al evoluției per
sonajelor.

Cu toate că pe alocuri în rolul 
Luciei își fac loc unele accente 
didacticiste, iar în replicile lui 
Pavel se întîlnesc unele monoto- 
neități, piesa lui Al. Voitin con
stituie o realizare valoroasă atît 
prin subiectul abordat, cît și prin 
construcția deosebit de riguroasă.

Regia (Sa va Petre Băleanu de 
la Studioul de televiziune Bucu
rești, asistat de Dumitru Căpitanul 
s-a străduit să evidențieze ideile 
esențiale ale piesei, punînd accent 
pe acele laturi care au menirea să 
reliefeze concepția nouă despre 
viată a omului societății noi, con
cepție ce se reflectă în acțiunile 
sale. Dacă în privința redării me
sajului regia a izbutit să meargă 
pe o linie clară, se pare că în 
privința omogenizării spectacolului 
a rămas tributară unor nuanțe de 
schematism, care au făcut ca pe

Gospodăririi localităfilor — 
atenție sporită

In fiecare an, prima lună de 
primăvară este consacrată de gos
podarii localităților noastre acțiu
nilor de înfrumusețare a orașelor, 
cartierelor, așezărilor muncitorești 
din bazinul nostru carbonifer.

Timpul vitreg — cu mai multe 
ploi decît zile însorite — a frtnat 
însă această acțiune. Sînt mult 
rămase în urmă lucrările de zu
grăviri și vopsitorii la fațadele 
clădirilor — atît în Petroșani cît 
și în alte loealități — pentru că 
sectoarele Ш-. au tot așteptat... 
zile însorite, Același lucru se 
poate spune și în ce privește cu
rățirea cenușei rămase prin car
tierele de blocuri încă din timpul 
iernii. Slab se stă cu această cu
rățenie mai cu seamă în cartierul 
de blocuri din Lonea, unde multe 
străzi și alei elnt chiar blocate cu 
cenușă, șist și praf de cărbune a- 
runcate de locatari în cursul iernii 
sau în Vulcan unde la asemenea 
rămășițe se adaugă și molozul lă
sat de către constructori.

A trecut o Jumătate din luna 
aprilie, fără ca în problema gos
podăririi și înfrumusețării locali
tăților noastre să se facă progrese 
mai însemnate. De aceea, este ne
cesar ca săptămînile viitoare să 
fie folosite din plin. Sectorul I.L.L. 
Petroșani are datoria să organize
ze activitatea de zugrăvire a fa
țadelor clădirilor din localitate pe 
două schimburi, cu un număr spo
rit de echipe, pentru a putea ter
mina lucrările pină la 1 Mai, La

---------------- ©-----------------

Pentru înfrumusețarea orașului
Sub îndrumarea organizației de 

bază P.M.R., colectivul sectorului 
I.L.L. Petrila a întreprins o acțiu
ne de muncă patriotică pentru în
frumusețarea orașului.

In cadrul muncii patriotice ș-au 
demolat gardurile cu stîlpii de zid 
din fața unei clădiri de pe strada 
principală și porțiunea gardului 
dintre străzile V. Roaită și Căr
bunelui, pe o lungime de oca. 200 
metri. Din demolarea gardurilor 
necorespunzătoare a rezultat o 
cantitate apreciabilă de cărămidă

PROGRAM DE RADIO
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PROGRAMUL I. 7,45 Melodii 
populare ruse executate la dife
rite instrumente, 8,00 Sumarul pre

alocuri comportamentul unor per
sonaje să nu fie întrutotul con
vingător.

Creația Anei Colda (Lucia) a 
impresionat, pe drept cuvînt, da
torită modulul în care actrița a 
reușit să interiorizeze rolul, da
torită sensibilității și mijloacelor 
folosite pentru înfățișarea vieții 
spirituale complexe a personajului, 
a frămîntărilor sale. In jocul in
terpretei, de-a lungul spectacolu
lui, s-a vădit poziția nouă a fe
meii în societatea noastră, faptul 
că ea gindește independent și este 
capabilă să ia cele mai potrivite 
hotărîri în apărarea fericirii sale 
și a celor apropiați ei.

In rolul lui Grigore a apărut 
Dumitru Drăcea. A izbutit să zu
grăvească zbuciumul sufletesc al 
omului aflat în fața unei probleme 
grele de rezolvat și care, pentru 
moment, privește dezorientat în 
Jurul său. Pe alocuri însă a cedat 
unor tentații de teatralizare, în 
jocul său făcîndu-și loc accente 
de artificios.

Mircea Anghelescu (Pavel) de 
1a Țeatrul „C. Nottara" a cărui 
apariție, după succesul din „Anti- 
gona și ceilalți", a fost așteptată 
cu viu interes de public, a deza
măgit în oarecare măsură datorită 
jocului său de suprafață, distant 
și lipsit de căldura solicitată 4 de 
roL Jocul său mult prea cerebral 
n-a fost în măsură să justifice a- 
propierea de Pavel a Luciei, un 
personaj cu calități morale pro
funde care-și caută fericirea.

VICTOR FULESI 

nevoie, se poate apela la sprijinul 
zugravilor constructori care să 
dea o mină de ajutor în urgenta
rea aeestei operațiuni.

Probleme serioase — in special 
la capitolul mijloacelor de trans
port — ridică și acțiunea de trans
portare din cartiere a diferitelor ră
mășițe menajere etc. Și aici, sfa
turile populare pot da un mare 
sprijin prin mobilizarea în zile 
nelucrătoare a mijloacelor de 
transport auto de la alte între
prinderi (I.R.T.A., S.T.R.A,, I. F. 
construcții) și prin antrenarea de 
către deputați a cetățenilor la cu
rățirea și încărcarea acestor ră
mășițe.

In foarte puține locuri — car
tierul Gh. Dimitrov-Petroșani, blo
curile 1—8 Lonea — au fost în
cepute plnă acum lucrările pentru 
amenajarea rondurilor de flori, 
plantări de copaci și arbuști orna
mentali. In multe incuri nici să- 
mînța de iarbă nu a fost semănată 
sau — cum este la blocurile din 
Lonea — nu s-a adus pietrișul ne
cesar pentru aleile din scuarul 
aflat în incinta cvartalului.

Perioada de timp rămasă tre
buie folosită din plin de toți gos
podarii localităților noastre, pen
tru a asigura executarea lucrări
lor necesare astfel ca la 1 Mai a- 
șezările noastre să îmbrace haină 
nouă, să aibă un aspect frumos. 
Trebuie urgentate la maximul», a- 
ceste lucrări 1 

care se va întrebuința la alte lu
crări.

La această acțiune au participat 
22 muncitori, dintre care s-au e- 
videntiat următorii tovarăși: Szu- 
han Iuliu, Moldovan Gheorghe, 
Szabo Carol, Tudorovici loan, Spî- 
nu Gheorghe.

In cadrul unei viitoare munci 
patriotice s-a preconizat să se 
facă transportarea zgurei și mate
rialului necesar pentru pavare« 
străzilor respective.

ȘTEFAN nicorici
muncitor

sei centrale, 8,30 Muzică din opere, 
9,30 Soliști și orchestre de muzi
că populară, 10,00 Teatru la mi
crofon : „D-ale carnavalului", co-
madie de I. L. Caragiate, 11,30 Pie
se romînești pentru fanfară, 12,00 
Muzică de estradă, 14,00 Concert 
de prînz, 15,00 Melodii populare 
din Transilvania, 16,00 Valsuri de 
Chopin în interpretarea pianistului 
Dinu Lipatti, 16,15 Vorbește Mos
cova, 17,10 Muzică populară inter
pretată de Nelu Huțu și violonis
tul Constantin Busuioc, 18,40 Cîn- 
tece de muncă din țări socialiste, 
19,25 Program pentru iubitorii de 
romanțe, 20,15 Ansambluri corale 
din diferita orașe ala patriei, 21,30 
Melodii populare cerute de ascul
tători, 23,15 Concert de noapte. 
PROGRAMUL II. 12,42 Din folclo
rul popoarelor, 13,25 Muzică de 
estradă, 14,10 Orchestre de mando
line, 14,55 Melodii distractive, 16,10 
Muzică de estradă, 16,30 Cîntă or
chestra de muzică populară „Doi
na Argașului" din Pitești, 18,05 
Muzică populară, 19,00 Muzică d« 
estradă, 19,40 „Istoria teatrului li
ric rominesc", 20,40 Cînteca popu
lare, 22,30 Muzică de dans.
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УМ: Dezvoltarea bazinului Donețk
DONEȚK 15 (Agerpres).
Peste o treime din investițiile făcute în acest an în construc

țiile capitale ale Ucrainei sînt destinate noilor întreprinderi și secții 
din bazinul Donețk. Vor începe să funcționeze 116 dintre cele mai 
importante obiective aparținind unor ramuri ale industriei cărbunelui, 
metalurgice, chimice — anunță TASS

Numeroase obiective, printre care un furnal și baterii de cocs, 
întrec în ceea ce privește capaci tatea de producție, agregatele i 
existente în prezent în Uniu nea Sovietică și peste graniță. 
Cinci mine noi vor spori producția de cărbune anuală a bazinului 
Donețk cu aproape 5,5 milioane tone.

----------- ©------------

Tratativele pentru constituirea 
uniunii federale între R.A.U., Siria și Irak
CAIRO 15 (Agerpres).
La 14 aprilie,- la Cairo, au con

tinuat tratativele tripartite în ve
derea constituirii uniunii federale 
între R.A.U., Siria și Irak.

Agenția France Presse anunță 
că după ședința plenară a dele
gațiilor celor trei state din seara 
zilei de 14 aprilie. Aii Sabri, pre
ședintele Consiliului Executiv aJ 
R.A.U., a făcut o declarație în care 
a anunțat că delegații „au ajuns 
la un acord asupra bazelor con
stituționale ale statului federal 
arab". In ziua de 16 aprilie, a pre 
cizat el. comisia tripartită se în
trunește pentru elaborarea unui 
proiect de comunicat în care vor 
fi expuse principiile Cartei naționa
le a statului federal, care vor servi 
ca „bază pentru unificarea acti
vității politice a celor trei regiuni 
ce alcătuiesc statul federal arab". 
Comunicatul va cuprinde, de ase
menea, principiile constituției sta
tului federal ce urmează a fi su
pusă plebiscitului populației din 
statele componente. Data plebisci
tului nu a fost fixată, însă, potri
vit declarației lui Sabri, el va tt

Ș U A.: demonstrații de protest 
ALE POPULAȚIEI DE CULOARE
NEW YORK 15 (Agerpres).
De 12 zile, după cum menționea

ză agenția United Press Interna
țional, în orașul Birmingham, din 
statul Alabama, continuă demon
strațiile de protest ale populației 
de culoare împotriva segregației 
rasiale.

La 14 aprilie, un grup de aproa
pe 1 300 de persoane, în frunte cu 
reverendul A. D. King (fratele con
ducătorului acțiunilor împotriva se 
gregației rasiale, Martin Luther 
King, arestat la 12 aprilie cu pri
lejul unei demonstrații,) au pornit 
într-un marș spre închisoarea în 
care se află Martin Luther King. 
Polițiștii pe motociclete le-au barat 
drumul, astfel încît manifestanțil 
au fost nevoiți să pornească pe o 
stradă lăturalnică, dar și aici mar
șul lor a fost oprit de către poliție. 
Demonstranții s-au îndreptat 
apoi spre un loc viran, unde a 
genții poliției le-au barat ieșirea 
Folosindu-se de pretextul că „pro
duc dezordine", aproximativ 30 
de manifestanți, între care și A. D. 
King, fratele Iui Martin Luther 
King, au fost arestați. In momen-
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Lupta de eliberare 
de pe insula Timor

DJAKARTA 15 (Agerpres).
După cum anunță agenția France 

Presse, partizanii eliberării părții 
răsăritene a insulei Timor de sub 
dominația colonială a Portugaliei 
au format guvernul Republicii Unite 
Timor. Șeful guvernului este pre
ședintele republicii А. Мао Klao.

Intr-o declarație dată publicității 
de acest guvern se spune că el a 
adresat guvernelor tuturor țărilor 
cererea privitoare la recunoașterea 
lui

Insula Timor aparține de insule
le arhipelagului indonezian. Partea 
de vest a insulei se află sub su
veranitatea Republicii Indonezia.

organizat în cel mult șase luni.
Aii Sabri a făcut cunoscut, de 

asemenea, că delegații au hotărît 
să întreprindă măsuri imediate 
pentru instituirea unui comanda
ment militar unit, pentru unificarea 
politicii externe și pentru crearea 
unor comitete în vederea formării 
pieței comune a statului federal.

Dezvăluirea unor planuri secrete 
ale guvernului McMillan

LONDRA 15 (Agerpres).
Toate ziarele britanice de dumi

nică scot în evidență senzația pro
vocată în rîndurile opiniei publice 
și în cercurile politice din Anglia 
de difuzarea unui document prin 
care se dezvăluie date secrete în 
legătură cu pregătirile guvernului 
conservator „în eventualitatea unui 
război nuclear”. După cum se știe 
în acest document, publicat de o 
organizație care arată că luptă pen
tru dezarmarea nucleară a Angliei, 
sînt indicate o serie de „adăpos

tul în care poliția îi escorta pe 
arestați, mulțimea cerea scandînd 
„Libertate I". Poliția a făcut uz 
din nou de clini polițiști, dresați 
special pentru a ataca pe negri.

Agenția France Presse relatează 
că doi reporteri — un operator de 
la „American Broadcasting Com
pany" și un corespondent al ziaru
lui „New York Times", care se 
aflau în exercițiul funcțiunii, au 
fost reținuți de polițiști, care ul
terior le-au dat drumul.

GENEV A. — La 14 aprilie a 
avut ioc la Geneva demonstrația 
celor peste o mie de participant! 
la marșul care s-a desfășurat sub 
lozinca „Nu — bombei atomice I", 
Participanții la marș au plecat la 
14 aprilie din Lausanne și In de- 
curs de trei zile au parcurs peste 
8G de kilometri. In iața Palatului 
Națiunilor din Geneva ei au 
organizat o demonstrație de pro
test împotriva Înarmării nucleare 
și au hotărît să trimită Comitetu
lui celor 18 state pentru dezarmare 
un apel în care îi cheamă să În
cheie mai grabnic acordul privitor 
la interzicerea armei nucleare.

NEW YORK. — Agenția U.P.I. 
transmite că Senegalul a reînnoit 
cererea sa cu privire la convoca
rea Consiliului de Securitate pentru 
discutarea recentei agresiuni por
tugheze împotriva acestei țări.

MOSCOVA. — Ea invitația gu
vernului sovietic la Moscova a 
sosit David A. Morse, director ge
neral al Organizației Internationale 
a Muncii (O.I.M.) și persoanele, care 
f! însoțesc.

David A. Morse intenționează 
să rămînă în Uniunea Sovietică 
aproximativ două săptămîni.

LONDRA. — Potrivit datelor o- 
ficiale, duminică 14 aprilie în ac
cidentele de automobile din An-

Silualia minerilor titanicii 
lin Olanla

HAGA 15 (Agerpres).
După cum au anunțat ziarele, 

săptămîna trecută peste 300 de 
muncitori spanioli „importați" pen
tru a munci la minele din Olanda 
au declarat grevă, subliniind că 
condițiile de muncă și de trai o- 
ferite în această țară nu corespund 
promisiunilor formulate în momen
tul angejăfii lor. Greva a durat 
fiffip de mai multe zile, autoritățile 
fHehdeze, cSre dirijează minele de 
cărbuni naționalizate din aceasta 
țari refuzi nd să accepte discutarea 
геѵбйвіезіііог greviștilor înainte 
ca aceștia să reia lucrul. Cum 
muncitorii spanioli au refuzat sa 
se reîntoarcă la lucru înainte de 
a li se fi asigurat condiții omenești 
autoritățile au răspuns printr-o 
măsură represivă: toți muncitorii 
participanții la grevă au fost con- 
dediați. Ei urmează să fie trimiși 
înapoi în Spania, de unde, după 
cum se știe, au fost siliți să e- 
migreze din cauza mizeriei.

turi" și „sedii secrete" ale autori
tăților guvernamentale pentru e- 
ventualitatea că „Londra ar ti a- 
menințată". In cursul marșului Al
dermaston—Londra sîmbătă după- 
amiază o parte dintre participanți 
au manifestat de altfel în fața u- 
nuia din aceste „sedii secrete", si
tuat undeva în comitatul Berkshire. 
Ziarele subliniază că în încercarea 
de a păstra în continuare secretul, 
autoritățile au interzis ziarelor să 
publice date cu privire la situarea 
exactă a acestui sediu. Săptămîna- 
lul „Sunday Express" subliniază 
că deși demonstranții au fost res
pinși de poliție, care a intervenit 
cu brutalitate împotriva lor, nu au 
fost operate arestări tocmai pentru 
că autoritățile doresc să împiedice 
publicitatea eventuală în jurul unor 
asemenea adăposturi secrete.

In urma difuzării acestui docu
ment, care, reiat aază agențiile de 
presă, a fost prezentat și deputa- 
ților, un mare număr de repre
zentanți ai opoziției laburiste au 
arătat că vor depune interpelări 
guvernului cerîndu-i precizări în 
legătură cu planurile secrete. S-au 
anunțat dezbateri parlamentare în 
aceste probleme pentru ziua da 25 
aprilie.

glia și-au găsit moartea 54 de oa
meni.

ELIZABETHVILLE. — După cum 
anun(ă agenfia Associated Press, 
in orașul katanghez Jadotville, si
tuat la 130 km. nord de Elisabeth- 
ville, au avut loc mari ciocniri 
între triburi. In urma acestor cioc
niri au lost uciși 52 de oameni 
și alți aproximativ 75 au fost ră
niți. „Pentru restabilirea ordinei" 
la Jadotville au sosit detașamente 
ale trupelor O.N.U. care se află în 
Congo.

CAIRO. — La Cairo a fost dat 
publicității un decrat care apro
bă acordul cu privire la înființa
rea Băncii africane de dezvoltare. 
Acest acord a fost semnat între 
R.A.U., Algeria, Ghana, Guineea, 
Mali și Maroc. Capitalul băncii a 
fost fixat la 30 milioane de do
lari. Banca va acorda împrumu
turi și credite pentru înfăptuirea 
diferitelor proiecte de dezvoltare 
în domeniul industriei, agriculturii 
și transporturilor în țările Africii.

OTTAWA. — După alegerile 
parlamentate în care partidul con
servator a fost înfrînt, primul mi
nistru al Canadei, John Diefenbac
her. și-a prezentat la 13 aprilie 
demisia. Noul guvern canadian ur
mează să fie constituit de partidul 
liberal, care nedeținînd însă та-

londra.- Marșul pentru dezarmarea 
nucleară de la Aldermaston

LONDRA 15 (Agerpres).
Tradiționalul marș pentru dezar

marea nucleară organizat de miș
carea britanică pentru dezarmarea 
nucleară și alte organizații paci
fiste din Anglia între centrul ato
mic de la Aldermaston și Londra 
a avut anul acesta un mare suc
ces. Toate agențiile de presă occi
dentale, relatează că numărul par- 
ticipanților a depășit 17 000 de 
persoane. La 14 aprilie coloana 
de demonstranți, lungă de peste
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£££ noaslraili lo favoarea dezarmării nucleare
BONN 15 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

transmit relatări din diferite lo
calități ale Germaniei Federale cu 
privire Ia demonstrațiile pentru 
dezarmarea nucleară care au avut 
loc la 14 aprilie, în ciuda diferi
telor interdicții guvernamentale. 
La Dtlsseldorf, scrie agenția Fran
ce Presse, „poliția a intervenit pen 
tru a împrăștia, cu ajutorul fui 
tunurilor de pompieri, un grup de 
manifestanți care se așezaseră pe 
o șosea principală în semn de so
lidaritate cu demonstranții bri
tanici blocați în aerodromul din 
localitate. 49 de persoane au fost
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In legătură cu scufundarea f 
submarinului „Thresher11

WASHINGTON 15 (Agerpres).
Agenția United Press Interna

țional anunță că batiscaful „Tries
te", care urmează să ajute la cer
cetarea cauzelor car® au provocat 
scufundarea submarinului „Thres
her", a fost instalat la 15 aprilie 
pe un doc plutitor în portul San 
Diego (California) și se îndreaptă 
spre New London (Connecticut) 
prin canalul Panama pentru a 
merge spre locul în care s-a scufun
dat „Thresher". Comandantul batis
tului Conald L. Keach, și-a exprimat 
speranța că batiscaful va putea 
ajuta probabil, la „soluționaraa 
misterului scufundării submarinu
lui „Thresher". Totodată el a sub
liniat că succesul misiunii batis- 
cafului „depinde de priceperea 
navelor de cercetare de a locali
za submarinul scufundat și de di 
recția curenților". După cum men
ționează agenția U.P.I., „Trieste" 
criculă vertical „și nu este capa
bil de deplasare laterală". De a- 

țoritatea în parlament trebuie să 
tecurgă la sprijinul altor partide.

LONDRA. — Ziarul londonez 
„ Sunday Telegraph" a publicat la 
14 aprilie un articol, scris de co
respondentul său diplomatic, în 
care sînt expuse amănunte referi
toare la colaborarea dintre guver
nele rasiste din Republica Sud- 
Africană, Rhodesia de sud. Angola 
și Mozambic, în vederea reprimă
rii mișcării de eliberare națională 
din aceste țări.

BAGDAD. — Agenfia Reuter a- 
nunfă că Frederick Erroll, minis
trul comerfului al Marii Britanii, 
a început o vizită în capitalele ță
rilor arabe. Prima escală a fost 
Bagdadul. La sosire, Erroll a făcut 
o declarație în care a arătat că 
„intenționează să întreprindă o 
vizită în diversele capitale ale O- 
rientului Mijlociu în vederea dez
voltării relațiilor comerciale dintre 
Anglia și țările arabe".

VIENTIANE. — Prințul Suvanni 
Funrma, primul ministru al haosu
lui, și prințul Sufanuvong, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
au sosit la 14 aprilie în Valea 
Ulcioarelor. După cum relatează a- 
genția V.N.A., scopul călătoriei lor 
în Valea Ulcioarelor este de a li
chida încordarea care s-a produs 

după asasinarea lui Quinim Felse- 
na, ministrul afacerilor externe al 
Laosului, în urma activității anu
mitor elemente corupte. 

doi kilometri a parcurs străzile o- 
rășelului Windsor unde se află 
una din reședințele familiei regale 
britanice. O delegație a demons
tranților a prezentat la castelul 
regal un apel pentru dezarmarea 
nucleară a Angliei care urmează 
să fie înmînat reginei. Marșul a 
continuat în ziua de 14 aprilie, 
urmînd ca în după amiaza zilei de 
luni să aibă loc la Londra, în Hyde 
Park, un mare miting de încheiere 
a manifestării.

transportate la prefectura de po
liție". La Dusseldorf, grupul de 54 
de cetățeni britanici sosiți pentru 
a participa la demonstrațiile anti
nucleare din Germania Federală, și 
care au fost împiedicați de politie 
să părăsească aerodromul, au fost 
siliți duminică seara să se reîn
toarcă în Marea Britanie.

A avut loc totuși un incident, 
relatează France Presse : cu cîteva 
momente înainte ca avionul să-și 
ia zborul, trei membri ai grupului 
printre care purtătorul de cuvînt 
Brian Mc Gee, au încercat să fugă 
de pe aerodrom și au fost reținuți 
cu greu de poliție.

ceea, el va trebui să fie lansat 
în imediata apropiere a submarinu
lui „Thresher". Comandantul ba- 
tiscafului г mai declarat că va 
trebui să treacă două sau trei 
săptămîni înainte ca „Trieste" să 
fie gata să exploreze* soarta sub
marinului „Thresher".

Intre timp, forțele navale ale 
S.U A. și-au concentrat cercetările4 
pe o suprafață circulară cu o ra
ză de 6 mile, încercînd să stabi
lească locul exact în care se 
află în prezent submarinul „Thres
her". Navele de cercetare lansea
ză semnale sonore în speranță că 
ecourile se vor întoarce după ce 
sa vor lovi d® submarin, ajutîn- 
du-le astfel să fixeze amplasa
rea exactă a acestuia.

Totodată, după cum anunță a- 
gențiile de presă, în cadrul unui 
tribunal creat special de forțele 

navale pentru a cerceta condițiile 
dezastrului, s-au făcut mai multe 
depoziții care, potrivit agenției 
Associated Press, „au prezentat 
tabloul dramatic al ultimelor mo
mente ale submarinului „Thres
her" înainte de a se scufunda". Po
trivit depozițiilor, nava de escortă 
„Skylark" a primit ultimul mesaj 
de pe Thresher în care se spu
nea -. „Avem mici dificultăți. Ne 
pregătim să ieșim la suprafață. 
Vă ținem la curent". Aproape ime
diat după acest mesaj s-a auzit 
„un sunet surd, asemănător zgo
motului făcut de o navă care se 
sfărimă". Nava „Skylark" a făcut 
eforturi pentru a relua legătura 
cu „Thresher". De pe „Skylark" 
s-au lansat grenade submarine pen
tru a atrage atenția submarinului 
„Thresher". Metodele n-au dat nici 
un rezultat. Ceva mai tîrziu, echi
pajul de pe „Skylark" a zărit pata 
do ulei care a dat primele indicii 
în legătură cu soarta submarinu
lui

Potrivit declarației lui Korth, se
cretar de stat pentru problemele 
navale din Ministerul de Război 
al S.U.A., în prezent se efectuează 
o revizuire a „întregului plan de 
construcție" a submarinelor de ti
pul lui „Thresher".

Guvernul american, scrie ziarul 
englez „Daily Worker", pretinde 
că submarinele înzestrate cu 
rachete „Polaris" ar prezenta ga
ranții împotriva oricăror acciden
te și că, practic, ar fi „invulnera
bile". Soarta tragică a lui „Thres
her" dovedește, arată în continuare 
ziarul, inconsistența și absurditatea 
acestor afirmații.
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