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C©LECT0V DU TON
în întrecerea socialistă pe anul 1963
Mina Petri la — întreprindere 

fruntașă pe regiune
Harnicul colectiv al minei Pe- 

trila și-a cîștigat un bun renume 
prin dîrzenia și însuflețirea cu 
care desfășoară întrecerea socia
listă pentru obținerea unor suc
cese tot mai frumoase în muncă. 
Anul trecut, minerii de aici au 
extras peste plan 24 279 tone căr
bune și au realizat economii în 
valoare de 976 585 lei la prețul de 
££,.-,1, au sporit productivitatea 
riuhcii cu 1,4 la sută; un număr 
ds 410 mineri, ingineri și tehni- 

au fost distinși cu titlul de 
îS v.aș în întrecerea socialistă. In 
ultimii patru ani, producția minei 

-a crescut cu 150 000 tone cărbu
ne, productivitatea muncii a spo
rit ‘ cu 27,8 la sută. Mina a fost 
dotată în această perioadă cu noi 
utilaje printre oare 19 transpor
toare cu raclete, 12 locomotive, 
57 ciocane de abataj, s-a trecut 
la folosirea perforajului umed, a 
transportorului scurt blindat, a fo- 
rezei S.B.M.3. In abatajele came
ră brigăzile de mineri luptă să 
extragă două cîmpuri pe schimb 
și aripă, vitezele de avansare au 
crescut cu 25 la sută. Iată succe
sele care fac cinste acestui colec- 

r tiț și vorbesc grăitor despre e- 
tferturile depuse pentru a extrage 
cit mai mult cărbune de bună ca
litate și la un preț de cost redus.

...Sîmbătă după-amiază a fost 
sărbătoare la Petrila. In sală de

ședințe, frumos împodobită, s-au 
adunat: mineri. și ingineri, tehni
cieni și meseriași pentru a lua 
parte la un eveniment deosebit;: 
primirea diplomei de întreprindere 
fruntașă în întrecerea socialista 
din ramura extractivă a cărbune
lui pe regiunea Hunedoara.

Tovarășul Almășan loan. din 
partea1 Biroului executiv al Consi 
liului regional al sindicatelor Hu
nedoara, a înmînat Diploma de 
întreprindere fruntașă pe regiune 
directorului minei, ing. Muru Emil 
și a felicitat călduros colectivul 
exploatării pentru distincția pri
mită, Colectivul minei Petrila a 
mai fost felicitat de către tov. Ana 
Ferdinand; în numele Biroului Co
mitetului orășenesc de partid Pe
troșani, Șandru Iosif, în numele 
Consiliului local al sindicatelor, 
Kuti Eugen, secretarul comitetului 
de partid al minei, ing. Todea 
Stefan din partea conducerii C.C.V.J. 
și alții.

In cuvin tul lor. minerii șefi ue 
brigăzi Enache Chiriță, -Fleșcan 
Constantin, Laszlo Ștefan. Dogaru 
Sebastian, ing. Stoicescu loan s-au 
angajat în numele colectivului 
exploatării să lupte pentru obține
rea unor succese și mai frumoase 
în cadrul întrecerii socialiste des
fășurate în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări, a eliberării patriei,

Sărbătoare 
în zi de lucru

Simbăta lr&№ta, ca în oricare 
zi de lucru, la Uzina de reparat 
utilaj minier din Petroșani s-a 
muncit in toate trei schimburile. 
La ora 14 insă, băncile sălii de 
festivități încep să fie ocupate de 
lăcătuși, forjori, strungari, frezori, 
sudori. Pe masa prezidiului -- ghi 
vece cu flori.

Are ioc o festivitate. In uzină 
e sărbătoare. Harnicului colectiv 
i-a iost acordat titlul șt diploma de 
întreprindere fruntașă in între

cerea socialistă în ramura indus
triei constructoare de utilare 'et
nologice și mașini-unelte pe regiu
nea Hunedoara.

Din referatul prezentat de că
tre directorul uzinei, ing Olariu 
Gheorghe, a re.eșit că în anul 
trecut metalurgiștit dc la U.R.U.M. 
Petroșani au muncit cu șîrg șt 
au obținut rezultate frumoase. Pia
nul producției globaie -a fost în
deplinit in proporție de 113 la 
sută, al producției marfă de 115 
la sută, ta pH^țul de cost au fost 
obținute economii suplimentare de 
peste 1 900 000 lei, productivitatea 
muncii planificată a fost depășită 
cu 16 la sută, săgeata de pe gra
ficul calității a urcat mereu. Au 
■fost produse peste plan 232 tone 
piese de schimb pentru utilaje 
miniere, 515 tone construcții me
talice, 11 tone diferite utilaje.

La cabinetul tehnic au fost în
registrate 52 de propuneri de ino
vații, iar aplicarea c 36 de ino
vații a adus uzinei o economic de 
240 580 lei.

Uzina se mindrește cu muncitori 
de înaltă calificare, oameni cu ini
țiativă ca Szilagyi Alexandru. La- 
zăr. Nicolae, Sereș Gheorghe, Kiss 
Teofil, Nicu Constantin; Bărbuș 
Leanca, Gherasim Constantin, 
Șcurtu Gheorghe, Kiss Gheorghe, 
Tefeleș Gheorghe. Parcaș ’ Petru, 
cu maiștri și maiștri principali ca

F. CRISTIAN

(Continuare în pag. 3-a)

< După cum am mai anunțat, 1 
’ sîmbătă, la Patoșeni, a avut > 
5 Ioc decernarea Steagului Roșu s 
# și a Diplomei de întreprinde- < 

re fruntașă pe ramură in t în- ) 
trecerea - socialistă pe țară pe > 
1963 centralei termoelectrice s 
Paroșeni. I

: Fotografia de sus . înfățișea- ) 
ză un moment în care directe- 5 
rul termocentralei Paroșeni, < 
Căpățină Vașile, este felicitat J 
pentru distincția primită, iar > 
fotografia de jos , un aspect ) 
din timpul festivității. : <

In mijloc, șefa de tură Petrescu Florica de la secția epurare chi
mică a termocentralei Paroșeni scrie în catalogul de probe rezulta
tele umidității cărbunelui pe care fruntașele in întrecerea socialistă 
pe anul 1963, Diaconu Iuliana și Habina Rozalia le citesc la balanță.

--------------- ©---------------

Din experiența fruntașilor 

ORGANIZARE JUDICIOASĂ 
PE FIECARE SCHIMB

La începutul anului trecut în 
cadrul sectorului III al minei Vul
can a luat ființă o nouă brigadă. 
Conducerea acesteia a fost încre
dințată tînărului miner Cățană
Vespasian. Acesta a lucrat înainte 
ca șef de schimb în brigada lui 
Bordea Emanoil. Destoinic și har
nic. sîrguincios, el 
multe cunoștințe în

și-a însușii 
meseria de

miner.'
Luînd în primire brigada, Că- 

tană Vespasian s-a străduit să nu 
se lase mai prejos dedît ceilalți. 
Priceperea lui, felul de a organiza 
munca, de a se apropia de noii săi
ortaci l-au pus în rîndul celor mai 
btlni șefi- de, brigadă. Brigada con- 
diîsă de el și-â început lucrul în-
tr-un abataj frontal din stratul 15
blocul III. In anul trecut această 
brigadă și-a depășit lună de lună 
sarcinile de ріад. Astfel, în 1963, 
pe graficul realizărilor obținute 
de ea stătea scris : 2054 tone de
cărbune cocsificabil peste sarcinile 
de plan, o depășire a randamentu
lui planificat în medie cu 60 kg 
de cărbune pe post. Pentru rea
lizările obținute brigada a primit 
titlul si diploma de „Brigadă frun-

care schimb se muncește cu sîrg 
pentru realizarea în întregime a 
ciclului prevăzut. In condiții nor
male în primele două schimburi se 
efectuează operații de tăiere și ar
mare iar în schimbul următor se 
execută montarea stivelor și diri- 
larea coperișului. Fiecare schimb 
cunoaște ce are de făcut, are re
partizate sarcini precise. Cînd unul 
din acestea întîmpină greutăți, șe
ful de brigadă vine în acel schimb 
si îl ajută, muncește împreună cu 
•el. Organizarea temeinică a mun
cii pe fiecare schimb, realizarea 
întocmai a ciclurilor de operații 
prevăzute a făcut să crească pro
ductivitatea muncii în abataj. A- 
cest lucru a dus în același timp 
și la sporirea vitezelor de avan
sare. Așa de pildă, brigada а <Й>- 
ținut avansări medii de“ peste ' 30 
ml pe lună.

In organizarea judicioasă a 
muncii brigada primește un ajutor 
prețios din partea maiștrilor mi
neri și a conducerii sectorului. 
Șeful de brigadă vine în fiecare

tașă în întrecerea 
nul 1963".

Si în acest an 
tană Vespasian 
continuă să 
muncească cu 
însuflețire pen
tru îndeplinirea 
ritmică a sarci
nilor de plan 
și a angajamen
telor asumate 
în întrecere.. Lu
crează tot în a- 
batajul frontal 
de pe stratul 15. 
Deși condițiile 
de lucru ș-au 
îngreunat din 
cauză că abata
jul e pe termi
nate, realizări
le brigăzii se 
mențin la un 
nivel cores
punzător. In fie-

socialistă pe a- ȘT. EKART

brigada lui Că' (Continuare în pag. 3-a)
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lloi suneiE де taiea ialiiliiiii 
anoajamentelor

Din abatajele unui singur sector
Sectorul I al minei ifl- 

xicani se menține de mul 
lă vreme în rîilul ce
lor mai bune sectoare 
miniere din bazinul nos
tru. Harnicii mineri de 
aici muncesc cu însufleți
re pentru sporirea conti
nuă a producției de căr
bune cocsificabil. Din 
abatajele acestui sector 
s-au extras în fiecare de
cadă sute de tone de 
cărbune peste sarcinile

ductivității muncii. In fie
care abataj din sector se 
realizează în medie ran
damente superioare celor 
planificate cu 1—1,5 tone 
de cărbune pe post. Aici, 
cele mai frumoase reali
zări au fost obținute de 
minerii din biigăzile con
duse de Teodorescu Stan- 
cu, Pînzarn Alexandru, 
Burtea Nită și Bora Gli ■■ 
gore care obțin în me
die randamente de peste

de plan. In luna aceasta 
producția dată în plus de 
mineri1 din sector se ridi- 
că la aproape 3 000 tone 
de cărbune. Acest spor 
de producție -e dat^rește 
în cea mal mare parte 
creșterii continue a pro-

8 tone cărbune рё post și 
o avansat» de peste 120 
m. pe lună. De la înce
putul anului, din abata
jele aces’ui sector au fos-t 
extrase în plus de plan 
peste 5 700 tone, de căr
bune cocsificabil.

Sporește producția dată peste plan
In toate exploatările 

miniere din Valea Jiului 
se desfășoară o întrecere 
însuflețită, pentru înde
plinirea ritmică a sarci
nilor de plan și a angaja
mentelor luate în cinstea 
celei de-a XX-a aniver
sări a eliberării patriei. 
Rodul muncii din adin- 
curi se înfățișează prin 
mii de tone de cărbune 
date peste plan. Numai

în perioada 1—28 martie, 
de exemplu, pe combinat 
s-au extras în plus de 
plan 7 882 tone de cărbu
ne cocsificabil și energe
tic. Producția dată peste 
plan de la începutul anu
lui a sporit la aproape 
22 000 tone de cărbune. 
La aceste realizări au 
contribuit in cea mai ma. 
re măsură minerii de ’a 
Uricani, Petrila, Aninoa- 
sa și Lonea.
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Joc dinamic, victorie meritata

Comportarea alpiniștilor Văii Jiului 
a fost la înălțime

După o vacanță de cîteva luni, 
stadionul din Petroșani a îmbrăcat 
din nou haină de sărbătoare spor
tivă. Freamătul din tribune arăta 
nerăbdarea cu care miile de iubi
tori ai fotbalului din Valea Jiului, 
prezenți pe stadion, așteptau să-i 
vadă la lucru pe favoriții lor. A- 
pariția pe teren a echipelor a fost 
întîmpinată cu ropote de aplauze.

Meciul a început. Primele mi
nute se scurg într-un joc de stu
diu. Apoi, în minutul 7, Arieșul 
Turda beneficiază de o lovitură 
de colț rămasă fără rezultat. De 
aici încolo, Jiul ia meciul pe cont 
propriu, tinînd sub o presiune 
continuă poarta adversă. Chiar în 
minutul următor, un atac al gaz
delor nu poate fl oprit decît prin- 
tr-un fault de apărătorii echipei 
Arieșul. Crăciun execută puter
nic peste zidul advers, dar și 
peste poartă. Presiunea jiuliștilor 
crește, iar golul, care plutea în 
aer „cade" în minutul 12. O in
cursiune pe partea dreaptă a lui 
Martinovici, o centrare precisă 
face ca mingea să ajungă în po
sesia lui Csutac. Acesta trimite

Așa s-a marcat al doilea gol ai jiulișlilor. Polo N. .Moldovean.

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

CAMPIONATUL REGIONAL
Duminică s-a desfășurat etapa a 

doua a returului campionatului 
regional de fotbal. Două jocuri 
deosebit de importante pentru o- 
Guparea primelor locuri în clasa
ment au avut loc la Aninoasa. In 
prima întîlnire, Minerul Vulcan a 
întîlnit pe C.F.R. Simeria, lidera 
campionatului, în fața căreia a ob
ținut victoria cu scorul de 2—O. 
in al doilea meci, Minerul Ani
noasa a dispus de Minerul Ghe- 
lar cu 3—1. G victorie pe teren

♦
t
I
? 1. C.F.R. Simeria

2. Minerul Aninoasa
î 3. Aurul Brad
; 4. Constructorul Hunedoara
♦ 5. Minerul Vulcan
♦ 6. Parîngul Lonea
♦ 7. Textila Sebeș
î 8. Știința Petroșani 
t 9. Refractara Alba
■ 10. Jiul II Petrila
І 11. Dacia Orăștie
І 12. Retezatul Hațeg 
ț 13. Minerul Ghelar 
! 14. Minerul Teliuc

Clasamentul

ETAPA VIITOARE : Minerul Te
liuc — Refractara Alba Iulia; Pa
rîngul Lonea — Dacia Orăștie; 
Constructorul Hunedoara — Rete
zatul Hațeg; Aurul Brad — Tex

înainte un șut la firul ierbii lui 
Libardi și... gol. Dominăm în con
tinuare. In minutul 14, Crăciun 
execută o lovitură liberă. Min
gea era ca și intrată în plasă, cînd 
un apărător ieșit ca din pămînt 
salvează de pe linia porții. Se 
părea că scorul va« lua proporții. 
Că totuși nu s-a întîmplat așa. 
aceasta se datorește faptului că, 
în prima parte a întîlnirii, echipa 
a jucat deslînat, eu pase pe me
trul pătrat. In repriza l-a sarcina 
apărătorilor adverși a fost mult 
ușurată de numeroasele pase la 
adversar trimise de Crăciun, de jo
cul sub posibilități practicat de 
Ștefănescu. Frank și Nicoară.

Oaspeții aii jucat destul ’de fru
mos în cîmp, dar n-au „trăit1 de
cît prin cîteva contraatacuri spo
radice care nu au periclitat poar
ta apărată de Zamilr.

Repriza a П-а începe în nota 
de dominare și mai accentuată a 
gazdelor, care de această dată, po
trivit indicațiilor antrenorului, a- 
plică o tactică adecvată terenului 
desfundat : Deschideri iungi pe ex 
treme, urmate de centrări precise 

propriu a obținut și Jiul II Petrila 
în dauna echipei Minerul Teliuc. 
Scorul de 3—O cu care s-a încheiat 
întîlnirea reflectă superioritatea 
netă a gazdelor.

Jucînd în deplasare la Alba iu- 
lia cu Refractara, Parîngul Lonea 
a fost învinsă cu 1—O, iar studen
ții la Sebeș cu 4—I de Textila din 
localitate. Alte rezultate : Dacia 
Orăștie — Constructorul Hune
doara O—1,- Retezatul Hațeg — 
Aurul Brad 1—5.

♦*
♦

15 10 4 1 24:11 24 4

15 9 3 3 33:16 21 i
15 8 4 3 34:14 20 ♦

4
415 6 6 3 22:10 18

15 8' 2 5 39:18 18 І
15 7 3 5 20:15 17 i
14 6 2 6 .23:19 14 ♦
15 4 6 5 18:26 14 4

15 5 4 6 17:35 14 4
4
4
4

15 5 2 8 24:22 12
15 4 4 7 28:29 12
15 3 3 9 15:34 9 4
14 3 2 9 16:37 8 4

15 2 3 10 12:39 7 4
4

tila Sebeș,- Știința Petroșani — Mi
nerul Aninoasa; Minerul Gbelar
— Minerul Vulcan; C.F.R. Simeria

— Jiul П Petrila. 

în fața porții. Situațiile critice la 
poartă sint greu anihilate de apă
rători, care în minutele 46—47 și 
49 acordă trei lovituri de colț. Do
minarea noastră este oglindită și 
de cele 9 lovituri de colț de care 
am beneficiat în numai 36 minu
te. Cel de-al doilea gol a fost în
scris dintr-o acțiune de toată fru
musețea. O centrare precisă în 
minutul 75, o săritură spectacu
loasă a lui Ștefănescu și mingea 
trimisă cu capul poposește în 
plasă. Al treilea gol e tot la fel 
de frumos. Martinovici execută o 
lovitură de colț, Csutac se înalță 
dintr-un buchet de jucători,. o lo
vitură precisă cu capul și... gol.

Deși au practicat același joc 
bazat pe contraatacuri, în a doua 
parte a întîlnirii au și oaspeții cî
teva ocazii de a înscrie. In minu
tul 54 se produce învălmășeală în 
fața porții noastre. Mingea, trece 
însă pe lîngă bară. Cea mai mare 
ocazie este ratată în ultimul mi
nut de joc. Scăpat de sub supra
vegherea lui Peteanu, centrul ata
cant se îndreaptă singur spre 
poartă. Zamfir îi iese în întâmpi
nare și plonjează la picioare. A 
fost o intervenție salutară care a 
stîrnit ropote de aplauze în tribu
ne. Demnă de remarcat este con
diția fizică a ambelor echipe care 
au practicat, timp de 90 de minute, 
nn joc plin de dinamism. Din echi
pa gazdă au plăcut de-a lungul 
întregii întîlniri Csutac, cel mai 
bun de pe teren. Martinovici, Li
bardi. Zamfir si Peronescu în re
venire de formă. Pentru jocul prac
ticat în a doua parte a întîlnirii 
meiită felicitări întreaga echipă.

D. CRIȘAN

\Duminică nu
\ Mare-i și pasiunea asta pentru 
( iotbal. La unii a devenit, de ce 
! n-am spune-o, o „boală" incura- 
s bilă. Cei mai greu „atacați" de 
< această „boală" nu se vindecă de 
Iea nici in perioada vacanței fot

balistice de iarnă. E drept că un 
pic 1-i se ameliorează, dar de vin
decat tot nu se vindecă. Ziua iac 
în gind fel de fel de pronosticuri, 
iar noaptea, prin somn, visează 
numai intilniri, în care bineînțe
les echipa lor iese mereu Învin
gătoare. Și nu știu cum se face, 
că ori cite puncte ar avea avans 
echipele clasate pe primele locuri, 
totuși, potrivit calculelor făcute, 

1 tot favorita lor iese campioană și 
' încă la o diferență apreciabilă 
' față de a doua clasată. De ce 
( n-am spune-o, așa calculează și 
i multi din suporterii Jiului. încă 
j cu mult înainte de meciul de ia 
1 Cugir, doi ortaci de muncă, prie

teni și susținători infocați ai Jiu
lui au avut o aprigă dispută pe 
tema fotbalului.

— Batem frate la Cugir, apoi 
Ipe Arieșul, pe... susținea unul.

— Eu mă mulțumesc și cu un 
rezultat egal că-i greu de obținu! 
victoria la Cugir.

— Greu ori nu, musai să te 
tragă Martinovici, Libardi, Ștefă
nescu și ceilalți citeva boabe cu- 
girenilor. Apoi apărarea noastră-i 
tare ca betonul.

— Bine ar fi. Dar om vedea noi 
ей doar avem biletele in buzunar 
pentru Cugir.

•— Dacă nu batem la Cugir, eu 
unul nu merg duminica ce vine 

.; la meciul cu Arieșul.
— Ti-e cam greu angajamentul. 
Au venit suporterii cam 

I „plouați" Se la Cugir. dar cel 
mai necăjit dintre toți era orta
cul cu pricina. Auzi, să meargă el 
în deplasare cu echipa și să nu 
vadă meciul pe teren propriu și 
asta din cauza unul ptrdalnlc de 

î___________________________________

Recent, în masivul Retezat, s-a 
desfășurat prima etapă de iarnă a 
Alpiniadei republicane. La această 
primă competiție alpină din acest 
an, Valea Jiului a fost reprezen
tată de două echipe : C.F.R. Petro
șani în grupa A și Viscoza Lupeni 
în grupa B. In cele opt zile de în
treceri, toți concurenții celor două 
formații au dat dovadă de o bună 
pregătire fizică, ceea ce a deter
minat ca în clasamentul general,

RUGBI: Știinfa Petroșani — 
Dinamo București 3-6 (3-6)
In cea de-a treia etapă a cam

pionatului republican de rugbi, e- 
cbipa Știința a primit vizita for
mației Dinamo București, una din
tre cele mai valoroase echipe din 
țară. Meciul dintre aceste două 
echipe nu s-a ridicat însă la un 
nivel tehnic superior.

La început, jocul se dispută 
mai mult la centrul terenului. Ști
ința are cîteva acțiuni din care 
ar fi putut să înscrie, insă ratea
ză. In minutul 5 Galdea nu reu
șește transformarea unei lovituri 
de pedeapsă, laterală, de la 20 
m. II imită Iliescu, care încearcă 
un dropgol eare-și greșește puțin 
ținta. Dinamoviștii caută să folo
sească linia de treisfertuxi. Se 
poate observa cit de periculoase , 
sint aceste acțiuni ale oaspeților, 
cînd Coravu este oprit în ultima 
instanță. In minutul 14 însă ace
lași Coravu nu mai poate fi oprit 
și reușește o încercare, pe care 
Nica nu o transformă: 3—0 pen
tru Dinamo. Este rîndul lui Nica 
să-și ia revanșa și patru minute 
mai tîrziu. el transformă o lovi
tură de pedeapsă de la 25 metri, 
majorînd scorul la 6—0 pentru 
Dinamo.

Văzîndu-se conduși la această 
, diferență, studenții insistă mai mult 

și în minutul 32, Bogoi (care a ju
cat foarte bine pînă acum) este 
oprit nereglementar în fața butu
rilor dinamoviste. De la 15 m Ilies- 

i cu reușește transformarea : 6—3.

merg la meci\
angajament ? Vrînd. nevrînd a ! 
trebuit să recunoască că s-a pri- ; 
pit. Dar totuși ce ne facem dumi
nică ? Să se maree la goluri cu 
toptanul în poarta adversă și el ', 
să nu participe la bucuria genera
lă din tribune ? Asta e prea de 
tot. Cît a fost săptămtna de ma
re s-a perpelit ca pe jar. Sîmbătă 
seara, după terminarea șutului, a ; 
plecat amărît spre casă.

— Ti-ai pierdut oi.e de ești așa 1 
supărat — îl întrebă un ortac. !

— Am eu alte necazuri mai | 
mari, îi răspunse. Apoi li povesti 
tărășenia. ;

— Asla-î un lucru simplu — fl ] 
consolă ortacul. Vezi și meciul 
și пи-ți calci nici angajamentul.

— Cum 1 — întrebă luminin- ' 
du-se la față. ?

— Simplu. Mergi de sîmbătă [! 
noaptea la stadion. <

Ajuns acasă a tras o minciună > 
soției sale cum că c comandat ) 
la lucru. Și-a pus omul mincare ? 
în traistă și direcția stadionul. >

A doua zi era împreună cu ■ 
prietenul său pe locurile obișnui- І 
te. De cum îl văzu, prietenul 1! j 
Si luă peste picior.

— Parcă ziceai ей...
— Nici n-am venit doar azi la 

ii

că am 
că n-am

mai In-

meci.
— Cum așa că doar nu vei 

ziclnd că nu ești aici.
— Nici nu zic, numaf 

venit de astă noapte așa 
venit duminică ia meci

— Bravo, că bine ai 
tors-o. 1

Discuția s-a Întrerupt că tocmai 
au ieșit echipele la încălzire.

Nici пи-și mai avea rostul. An
gajamentul nu fusese călcat iar 
cel In cauză a aplaudat din toată 
inima fazele frumoase In schimb 
pe Viitor va ii moi precaut. Nu-șl 
va mai lua asemenea anga la
me nte.

О. C.

C.F.R. Petroșani să se claseze pe - 
unul din primele 6 locuri, iar Vis
coza să ocupe primul loc în grupa 
la care a partieipat.

Pentru succesul obținut în pri
ma etapă a alpiniadei de iarnă, 
merită felicitări toți participanții 
și îndeosebi Vrăjitorii, Tămaș și 
Nevezi de la C.F.R., Rău Mihai, 
Dobner Anton, Plenarii Viorel și 
Moldovan Vasile de la Viseoza 
Lupeni.

S. BĂLOI

o--------

Pînă la sfîrșitul primei reprize 
studenții forțează, caută să egale
ze însă apărarea oaspeților este 
greu de trecut.

Repriza a doua arată echipa lo
cală decisă să schimbe rezultatul. 
Multe faze se petrec la cîțiva me
tri de linia de țintă a dinamoviș- 
tilor. Tușe la 1 metru de linia de 
țintă, grămezi in fața butui^jr, 
rămin nefructificate. In ultjj^ie 
secunde, una din rarele acțiuni fie 
treisferturi ale echipei noastre,дре 
data aceasta în avantai nuns rc, 
este oprită in ultimul moment, 
astfel că fluierul arbitrului consem
nează victoria echipei Dinamo

TAUTU NICOLAE
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„Cupa Voința 
la schi44

In zilele de 28 și 29 martie, pe 
pîrtiile de la Straja, U.R.C.M. Deva 
a organizat un concurs de schi. 
La întreceri au participat sportivi 
din asociațiile sportive Siderurgis- 
tul Hunedoara, Voința Deva, Vo
ința Petroșani, Minerul Lupeni, 
Energia Paroșeni. Jiul Petrila și 
Voința Lupeni. (

Iată pe primii trei clasați la\dt- 
ferite probe : COBORÎRE SENIOR 
Gerstembrein Andrei — Jiul P 
trila, Katto Adalbert — Minerul 
Lupeni; Acs Alexandru — Voința 
Petroșani. JUNIORI : Krausz Gheor- 
ghe -— Energia Paroșeni, Marines
cu Gheorghe — Minerul Lupeni, 
Ogneanu Aurel — Siderurgistul 
Hunedoara. JUNIORI 14—16 ANI : 
Velovan Gheorghe — Minerul Lu
peni, Rovinaru Adrian — Voința 
Deva și Marinescu Adrian — Si
derurgistul Hunedoara. SLALOM 
URIAS SENIORI : Muntean Con
stantin — Minerul Lupeni, Acs A- 
lexandru — Voința Petroșani și 
Katto Adalbert — Minerul Lupeni. 
JUNIORI: Marinescu Gheorghe,
Rovinaru Adrian și Velovan Gheor
ghe — toți de Ia Minerul Lupeni. 
5 KM FOND SENIOARE : Gerstem
brein Margareta — Voința Petro
șani, ZbOrovschi Olga — Minerul 
Lupeni, Katto Terezia —- Minerul 
Lupeni. 5 KM JUNIORI: Hegeduș 
Zoltan — Minerul Lupeni, LOrincz 
Grigore — Energia Paroșeni,, Po
pescu Nicolae — Siderurgistul Hu
nedoara. 5 KM SENIORI : Rițișan 
Abel — Siderurgistul Hunedoara, 
Peter Aron L— Minerul Lupeni și 
Kragel Iosif — Jiul Petrila. In cla
samentul general, pe primul loc 
s-au clasat reprezentanții asocia
țiilor Voința, care au primit cupa 
oferită de organizatori.

-- o---

Jos pe firul celor două Jiuri a 
sosit primăvara. După cum se vede 
însă și din clișeu, pe pîrtiile de 
pe Paring mai sînt condiții optime 
de schi.



STEAGUL ROȘU

Sărbătoare 
în zi de hicru

(Urmare din pag. I-a)

Anghel Viorel, Demeter Alexandru, 
Goșma Ioan, Voina Petru, cu ingi
nerii Sîrbu Sofronie. Qudasz losii, 
Armeanu Constantin.

Pentru rezultatele obținute in 
muncă in anul trecu'., 122 meta
lurgist i au lost recent distinși cu 
titlul și insigna de „Fruntaș in în
trecerea socialistă pe anul 1963“

Urmează momentul solemn: to
varășul Groza Petru, membru al 
Biroului executiv a. Consiliului 
regional al sindicatelor inmînează 
diploma de întreprindere fruntașă 
directorului uzinei, inginerului Ola- 
riu Gheorghe. In sală izbucnesc 
puternice aplauze. Apoi, tovarășul 
Dan Gavrilă, președintele comite
tului sindicatului de ta U.R.U.M.P.. 
inmînează diplomele de secții 
fruntașe in Întrecerea socialistă 
pe uzină secțiilor construcții me
talice și mecanică.

In cuvintul lor formatorul Stoi
ca Gheorghe, strungarul Măciucă 
Florea, maistrul Voinea Petru, e- 
lectricianul Dane Alexandru, in
ginerul Armeanu Constantin și 
Strungarul Marica Gheorghe au ex- 
pțrs^at hotărîrea colectivului de a 
realiza in mod exemplar toți indi- 
ce^rii de plan și angajamentele 

în cinstea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării patriei.

-=©=-

Organizare judicioasă 
pe fiecare schimb 

(Urmare din pag. I-a)

zi la sector, arată situația din a- 
bataj, greutățile ce le întîmpină, 
cere sprijin cînd este nevoie. Toa
te acestea contribuie la îmbună
tățirea muncii, la realizarea ritmi
că a sarcinilor de plan. Brigada 
condusă de Cătană Vespasian a 
contribuit, alături de celelalte, la 

î obținerea unor însemnate succese 
Vrivind sporirea producției de 
cărbune cocsificabil pe sector. In 
perioada 1—23 martie, de exem
plu, sectorul III a înregistrat un 
plus de producție de peste 1400 
tone de cărbune. De la începutul 
anului din abatajele acestui sec
tor au fost extrase peste plan mal 
bine de 3600 tone de cărbune. In 
același timp, randamentul mediu 
obținut întrece pe cel planificat 
cu 100 kg de cărbune pe post. La 
aceste succese a contribuit în bu
nă măsură organizarea judicioasă 
a muncii pe fiecare schimb, în 
eare privință brigada lui Cătană 
Vespasian a cîștigat multă ex
periență.

-------—---------- ---------------------------------

Aproape de preocupările tinerilor
Una din preocupările biroului 

organizației U.T.M. din sectorul 
electromecanic al minei Petrila 
este activizarea postului U.T.M. de 
control.

Reîmprospătat cu tineri bine 
pregătiți din punct de vedere po
litic și ideologic cum sînt candida
ți! de partid Cioroianu loan, Ke- 
lemen Tiberiu și Bordea Eftlmie, 
colectivul de redacție al postului 
U.T.M. a pornit la treabă cu for
țe sporite sprijinit îndeaproape de 
comunistul Ținea Nicolae, mem
bru în biroul organizației U.T.M., 
Noul colectiv al postului U.T.M. 
de control, al cărui responsabil 
este tînărul Kelemen Tiberiu, se 
preocupă în permanență de urmă
rirea comportării în producție a 
tinerilor, intervine operativ de 
cîte ori se ivește Ju cîte un loc 
de muncă ceva deosebit.

De pildă, în articolul „Cum în
țeleg tinerii din sector să folo
sească cele opt ore de lucru" a- 
părut recent la gazeta postului 
sînt popularizați tinerii Vesa Vir
gil, Pădurean Iosif, SzScs Rudolf, 
Senk Rudolf și alții care, prin lu
crările de calitate efectuate cons
tituie exemple demne de urmat 
pehtrii ceilalți tineri. -In același 
Mtlrol sînt criticați '.merii Ștoker 
Carol, Vîlceanu Petru și Cămăr-ă

Ai Wl-lea concurs al formațiilor artistice de amatori

Start la faza
A inceput faza orășenească (ra

ională) a celui de-al Ѵй-lea con
curs al formațiilor artistice de a- 
matori. O fază așteptată eu mult 
interes de echipele aflate în con
curs. De această dată se va hotar? 
care din formațiile noastre artis
tice ne vor reprezenta la faza re
gională. Și nu e ușor de stabilit 
fruntașele, cînd majoritatea forma
țiilor clasate pe primul loc la faza 
interîntreprinderi și comunală s-au 
prezentat bine pregătite. Dar ulti
mul cuvînt îl va avea juriul.

Primii care au dat semnalul de 
pornire, au fost artiștii amatori a- 
ninoseni. I-am văzut pe aceștia pe 
scena clubului muncitoresc din Lo- 
nea. S-au perindat prin fața juriului, 
membrii celor două brigăzi artisti
ce de agitație, adică a clubului și 
a sectorului VII, membrii fanfa
rei, orchestrei de muzică populară 
și ușoară, soliștii vocali, recita
torii și prezentatorii. Cu toții s-au 
străduit să dea tot ce pot, să-și 
arate măiestria artistică și, ceea 
ce a fost mai important, să facă 
un schimb de experiență cu ar
tiștii amatori loneni. Programul a 
fost deschis de fanfară care a in
terpretat cîteva partituri mult gus
tate de eătre spectatori. Apoi pe 
scenă și-au făcut apariția membrii 
brigăzii artistice de agitație a sec
torului VII. Ceea ce a plăcut la a- 
ceștia a fost în primul rînd textul 
axat pe o tematică precisă, cu con
ținut, care a mers la... țintă. Cu
vinte bune se pot spune și despre 
interpretare. Totuși aici s-a făcut 
simțită lipsa unui... rodaj mai te
meinic. Pentru strădania lor artiș
tii amatori merită însă cuvinte 
de laudă.

In partea a doua a programu
lui, în lumina reflectoarelor și-au 
făcut apariția soliștii vocali și, 
bine înțeles, punctul forte al ani- 
nosenilor, brigada artistică de a- 
gitație a clubului. Mai întîi cîteva 
cuvinte despre primii. Am văzut 
la lucru, pe soții Uțu și Anișoara 
Iancu, pe Ica Fodor, și minerul 
Bornemiza loan, pe Maria Cocman, 
Evi Rehner, și „trio-ul mexican", 
frații Golgoțiu. Au plăcut toți, 
pentru că toți au dovedit talent 
și pasiune pentru muzică. Ce pă
cat însă că acompaniamentul or
chestrei nu a prea fost... în ton 
cu soliștii. Și încă o remarcă : poa
te că n-ar strica, vorba moldo
veanului, o lecuță de reînnoire a 
repertoriului soliștilor. Oricum, de 
la prima etapă a concursului ca
re a avut loc anul trecut, patri
moniul nostru muzical, a fost îm
bogățit cu noi melodii, mult gus
tate de prietenii muzicii care, de
sigur, au ajuns și pe la... Ani- 
noasa.

Despre Costică Popa și George 
Negraru care au recitat poezii sa
tirice sau au prezentat monologuri, 
la fel de satirice numai cuvinte 

șan Aurel, care întîrzie uneori di
mineața de la șut. In articolul 
„Preocuparea utemiștilor de la ate
lierul mecanic pentru calificarea 
ucenicilor" se arată dragostea cu 
care tinerii Papp Alexandru, Koz- 
ma Andrei. Bartha Carol și alții 
înțeleg să-i ajute pe elevii școlii 
profesionale din Petroșani care fac 
practică aici să pătrundă tainele 
meseriei. Printr-o caricatură a fost 
satirizată comportarea1 lipsită de 
respect față de muncitorii mai 
vîrstnici a tînărului Pali Eugen. 
Caricatura și critieile aduse și-au 
făcut efectul: tinerii respectă pe 
vîrstnici și nu mai întîrzie de la 
serviciu.

Fără îndoială că rezultatele ob
ținute în activitatea postului U.T.M. 
de control sînt bune. Dar ele ar 
putea fi și mai bune dacă biroul 
organizației U.T.M. din sector ar 
îndruma colectivul postului ute- 
mist să urmărească mai consecvent 
contribuția tinerilor la realizarea 
principalelor obiective ce stau în 
fața sectorului electro-mecanic ca 
de exemplu, calitatea reparațiilor 
și reviziilor efectuate la utilaje, 
reducerea consumului de energie, 
repararea într-un termen mai scurt 
decît cel planificat a utilajelor.

LUDOVIC MANEA 
corespondent

orășenească
z

de laudă. Așa că la aplauzele cu 
care au fost răsplătiți de public, 
le adăugăm și pe ale noastre.

Brigada artistică de agitație a 
clubului s-a prezentat bine. Pro
gram bun, cu conținut, talente cu
noscute dar... credem că n-ar fi 
stricat mai puțină pripă, dimpotri
vă. Nu de alta dar i-am văzut pe 
anlnoseni prezentînd programe ex
celente. De ce să nu obțină cali
ficativul excelent și acum ? I

Un loc special se cuvine a fi 
repartizat în materialul de față și 
gazdelor. De data aceasta nu mai 
e vorba de laudă. Dimpotrivă, de 
o critică aspră care să fie urmată 
de luarea unei atitudini serioase 
față de lipsa de ospitalitate. Cînd 
s-au prezentat la Lonea, aninoșe- 
nii au rămas dezamăgiți. Nu • tu 
mobilizare (se vînduseră doar vreo 
10—15 bilete), nu tu conducere a 
clubului (care cine știe unde se 
afla în acel moment) și nici tu 
picior de artist amator lonean, 
pentru mult așteptatul schimb de 
experiență (parca lonenii nu ar mai 
fi avut nimic de învățat) și în plus, 
nici un pic de ordine în timpul 
programului (atitudinea reprobabilă 
a cîtorva persoane la sfîrșit de 
program). Sîntem siguri că anino- 
senii vor fi mai cavaleri și atunci 
cînd formațiile din Lonea se vor 
prezenta la Aninoasa pe 11 apri
lie, nu le vor răspunde cu aceeași 
monedă, dînd dovadă într-adevăr 
că sînt gazde primitoare și... poli
ticoase. Nici nu ne-am puțea aș
tepta la altceva pentru că îi cu
noaștem.

...Faza orășenească a concursu
lui a început. De acum pe scene 
se vor prezenta alte și alte for
mații artistice ale cluburilor, că
minelor culturale și cooperativelor 
meșteșugărești. Am dori tuturora 
să pună în dilemă juriul pentru 
ocuparea locurilor fruntașe. Le 
urăm succese tuturor I

C. CQTOȘPAN
— =©r= —

La îndemnul 
comisiei de femei
De la începutul acestei luni și 

pînă în prezent, comisia de femei 
din cartierul Braia-Lupeni (preșe
dintă Iovan Florica) a efectuat 
numeroase lucrări de bună gospo
dărire a locuințelor muncitorești. 
Astfel, au fost croite și cusute pen
tru blocul G 1 mai multe perdele 
pentru geamurile de la uși și ho
luri.

Tot în cursul acestei luni, sub 
îndrumarea membrelor din comi
sia de femei Bidea Ecaterina și 
Szacsko Elisabeta, gospodinele din 
cartierul Lopștein au confecționat 
pentru maternitatea din localitate 
21 bucăți fețe de plapomă, 40 buc. 
cearșafuri de pat și numeroase că- 
mășuțe pentru noii născuți.

S-au evidențiat Szasz Ileana, 
Pop Maria, Tudorari Ioana, Opres- 
cu Maria, Olteanu Maria, Ruș Flo
rica, Vaizer Maria, Taborski Ana, 
Voichină Ecaterina, Kiss Marga
reta, Jurca Susana și Boțoni Au
relia.

DUMITRA CÎMPEANU 
membră în comitetul de femei 

al orașului Lupeni

—-ко O ~--

Calitatea 
transformată în tone
La mina Petrila se pune accent 

atît pe îndeplinirea ritmică , a sar
cinilor de plan cît și pe extrage
rea unei producții de calitate. In 
acest scop au fost luate o serie 
de măsuri în vederea alegerii șis
tului vizibil în abataje și pușcării 
selective a intercalațiilor de ste
ril. Ca urmare, procentul de ce
nușă în cărbunele extras in lunile 
februarie și martie a fost mai mic 
decît norma prevăzută cu 0.2 pro
cente. In același timp a fost re
dusă și umiditatea. Pentru îmbună
tățirea calității producției minerii 
petrileni au primit bonificații care 
echivalează cu 500 tone de căr
bune. Prin aceasta a sporit și mai 
mult producția dată peste plan. De 
la începutul anului, pe exploatare, 
s-a realizat un plus de producție 
de mai bine de 4400 tone de 
cărbune.

PUBLICITATE

ANUNȚ
întreprinderea orășenească de industrie

ii locală Petroșani anunță vacante următoa- ii 
i rele iuncțium :

»»

— 3 posturi de maistru tîmolărie
— 1 post de maistru mecanic
~ 1 post de maistru tapițer (textil) J|
Condiții e de angajare se pot vedea la sediul în- jj 

: trepnnderii — serviciul cadre, ii• . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 aprilie

i ANUNȚ
МіШ le mine h Рйіоіаві ananii 

stoaiaiaa la иоп a omlloaieloi posii:
7, posturi șefi laborator — Cat Exploatări 

$ j miniere.
1 post preparator — Cat. Exploatări miniere.
1 post șef laborator — Cat. Tehnica minie-

1 ră generală.
’ 1 post șef laborator — Cat. Lucrări miniere. 

' ! 3 posturi preparatori — Cat. Geologie.
“L 1 post șef laborator — Cat. Chimie-Fizică.

i 2 posturi preparatori — Cat. Chimie-Fizică.
2 posturi șefi laborator — Cat. Electroteh

nică.
I 2 posturi șefi laborator — Cat. Mașini mi

niere.
1 post șef laborator —■ Cat. Termotehnică- 

Hidraulică.
1 post șef laborator — Cat. Organe de ma

șini și tehnologie.
1 post șef laborator —* Cat. Mecanică șî Re

zistentă.
1 post preparator — Cat. Mecanică și 

Rezistentă.
2 posturi preparatori — Cat. Științe so

ciale. !
La concurs se pot prezenta șefi de laborator și preparatori 

care funcționează în instituți ile de invățămînt superior și posedă 
diploma de examen de stat, intr-o specialitate corespunzătoare 
catedrei la care solicită pos tul.

Informații suplimentare se pot lua de la secretariatul insti
tutului din str. Institutului nr. 20 Petroșani.

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,16 Muzică de estradă, 
8,57 Arii și duete din operete. 
10,03 Teatru la microfon : ,,Febre". 
Scenariu radiofonic de Horia Lo- 
vinescu, 12,15 Lecția de limba fran
ceză. Ciclul II (reluarea emisiunii 
din 31 martie), 12,30 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor, 13,00 Pa
gini alese din operele lui Mozart.
14.30 Roza vânturilor, 15,00 Muzi
că populară interpretată de Ion 
Luican și Pavel Tornea, 16,10 For
mații romînești de țnuzică ușoară,
16.30 Cîjităreți romîiii de operă, 
17,00 Muzică de gstradă, 17,30 Ci
tind din lucr Iri în pregătire : „Des
coperirea familiei", roman de Ion 
Brad, 18 05 Muzică ușoară inter
pretată de Lola Ncvacovici, 18.30 
Program muzical pentru fruntași 
ți evidențiati în întrecerea socia
listă, 20,10 Melodii populare cerute 
de ascultători, 20.40 Lecția de lim
ba rusă. Ciclul II, 20,55 Din crea
ția compozitorului Ion Vasîlescu, 
21,15 La microfon: Satira și Umo
rul I reluare). PROGRAMUL II,
8,30 Sumarul presei centrale, 8,40
Piese distractive interpretate de 
fanfară, 9,30 Muzică ușoară. 10,26
Muzică din operete, 11,15 Univer
sitatea tehnică radio, 11,30 Muzică 
populară 12,00 Valsuri, 12,30 De 

<te I !

toare pentru toți (reluare), 14,30 
Melodii populare romînești și ale 
minorităților naționale, 15,30 Mu
zică din opereta „Soldatul de cio
colată" de Oskar Straus, 16,30 Me
lodii populare sovietice, 18,00 Arii 
din opere, 18,30 Lectură dramati
zată din romanul „Patul lui Pro- 
cust" de Camil Petrescu, 19,30 Lec
ția de limba engleză. Ciclul I, 19,45 
„Am îndrăgit o melodie" — emi
siune de muzică ușoară romîneăs- 
că, 20,15 Școala și viata, 21,55 Mu
zică de dans.

— ©»-
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PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Hoțul din San Marengo; REPU
BLICA : Alarmă pe insulă; PE-
TRILA: Doctor în filozofie; LO. 
NEA — 7 NOIEMBRIE: Nori albi; 
MINERUI : Gangsteri și filantropi; 
LIVEZENI : Adorabile și minei-
noase,- VULCAN : Apartamentul; 
LUPENI : Moartea în insula de za
hăr; BÂRBÂTENI: Povestiri despre 
revoluție,- URICANI: Ucigașul
plat"
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O acțiune nejustificatăVizita aaal delegații de partid 
ți iiieroaneatale sovietice 

Io R. P. Ungară
MOSCOVA 30 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

duminică a plecat din Moscova de
legația de partid și guvernamen
tală sovietică, condusă de N. S. 
Hrușciov, prim-secretar al C.C. ai 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., care va face o 
vizită oficială prietenească în R. P. 
Ungară, Ia invitația C.C. al P.M.S.U. 
și a guvernului revoluționar mun- 
citoresc-țărănesc ungar.

-=©=-
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Acord între Etiopia 
și Somalia

KHARTUM 30 (Agerpres).
Etiopia și Somalia au încheiat 

acord cu privire la încetarea focu
lui. Acordul prevede retragerea 
trupelor la 1 aprilie cu 10—15 km 
de la linia de demarcația.

Agenția Reuter relatează că acor
dul a fost încheiat încă sîmbătă, 
dar publicarea lui a întîrziat pînă 
luni, deoarece s-a așteptat aproba
rea guvernului somalez.

Duminică s-au înregistrat noi 
lupte în regiunea frontierei dintre 
Somalia și Etiopia.

me-
tre-

Greva medicilor 
be’gieni

BRUXELLES 30 (Agerpres).
Duminică a continuat greva 

dicilor belgieni declarată joia 
cută îri semn de protest împotriva 
planurilor guvernamentala privind 
modificarea actualului sistem al a- 
sistenței medicale. După cum trans
mite agenția Reuter, mii de medici 
belgieni au demonstrat pe străzi. 
Numai serviciile de urgență au 
continuat să lucreze pe întregul cu
prins al țării.

T

: In cîteva rînduri
*
♦
♦

i

!

♦«
♦

♦

♦
*
*
*
ț del a apărut primul număr
j noului săptămînal „People".
* Dă cum a declarat Drimul m

In apropiere de Ale- 
fost inaugurată o nouă

t*

♦

* 
VÂI 
T 
T

♦
♦

♦

♦ 
f 
v
♦ 
♦

♦

♦ 
♦

♦

CAIRO, 
xandria a 
stație a postului de radio egip
tean — „Vocea arabilor". Aceas
tă nouă stație va transmite emi
siuni radiofonice în 23 de limbi 
destinate în special arabilor.

PARIS. Ministrul de externe 
al Indoneziei, Subandrio, a sosit 
la Paris pentru o scurtă vizită. 
Se așteaptă ca Subandrio să se 
întîlnească cu ministrul de ex
terne francez, Maurice Couve de 
Murville.

KAMPALA. In capitala Ugan- 
“ t al 

Du
pă cum a declarat primul minis
tru al Ugandei Milton ăbote, 
noul ziar va milita pentru un 
viitor mai bun al poporului din 
Uganda.

KHARTUM. Ministerul Sănătă
ții al Sudanului a anunțat că în 
regiunea Ileit din vestul țării o 
recentă epidemie de febră tifoidă 
a provocat moartea a peste 100 
de persoane. Alte 860 de persoa
ne bolnave de febră tifoidă pri
mesc îngrijiri în spitale.

DAMASC. Autoritățile siriene 
au confiscat o cantitate de 1 110 
kg de opium, care urma să fie 
transportat de o bandă de trafi- 
canți în Iordania. Intre traficant! 
și poliție au avut loc lupte, în 
timpul cărora șeful bandei a fost 
omorît.

ALGER. Ministerul economiei 
naționale al Algeriei a anunțat 
că anul acesta între 26 septem
brie și 11 octombrie va avea loc 
în Algeria primul Tîrg interna
țional algerian cu prilejul căruia 
Algeria va prezenta realizările, 
sale în domeniul economic șl 
cultural.
• • • • ♦-

Bombardarea de către avioane engleze a unei 
localități yemenite —

SANAA 30 (Agerpres).
Consiliul Ligii Arabe, s-a întru

nit luni, pentru a dezbate proble
ma bombardării de către avioane 
engleze a teritoriului Yemenului.

In hotărîrile Consiliului se sub
liniază că orice provocare împotri
va Republicii Yemen va fi consi
derată o agresiune împotriva 
turor membrilor Ligii Arabe, 
rile arabe cer, de asemenea, 
nou evacuarea tuturor bazelor 
litare engleze de pe teritoriul arab.

Un purtător de cuvînt al înaltu
lui comisar englez în Aden a afir
mat că bombardarea teritoriului 
Yemenului ar fi constituit un „con
traatac, ordonat do comandantul-

tu- 
Ță- 
din 
mi-

o
ANGLIA : Isprăvile

LONDRA 30 (Agerpres).
Mica stațiune climaterică Clac

ton din Anglia a fost duminică tea
trul unor incidente puțin obișnuite. 
După cum transmite agenția France 
Presse, o hoardă de peste o mie de 
așa-ziși „Teddy-boys" (numire dată 
tinerilor fără căpătîi), sosind pe 
scutere și motociclete au invadat, 
în urlete stridente și clacsonări 
neîntrerupte, Clactonul semănînd 
panică în rîndul populației și al 
vilegiaturiștilor sosiți pe litoralul 

- Mării Nordului. Acționînd în bande 
ei au distrus cabinele de baie, a- 
runcînd în mare băncile, scaunele, 
pledurile și tot ce au găsit pe plajă.

o
Experiența lui Van der 

a eșuat
Water

CARACAS 30 (Agerpres).
Tînărul olandez Anton van der

oWater, care a întreprins recent

*
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observa- •
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orașului

TOKIO. In Japonia a fost lan- J 
sată o rachetă cu o singură treap- * * 
tă, folosindu-se carburanți solizi. * 
Racheta s-a ridicat la o înălțime { 
de 51 km pentru a face 
ții meteorologice.

ale S.U.A., Johnson a anunțat 
va cere Congresului crearea unei 
comisii compuse din democrați și 
republicani, care să studieze pro
blema decalajului existent între 
prețurile scăzute plătite fermierilor 
pentru produsele lor și prețurile 
ridicate plătite de consumatorul a- 
merican.

De asemenea, președintele a co
municat că intenționează să vizite
ze regiunile lovite de mizerie și 
șomaj din S.U.A., unde urmează să 
fie aplicat programul său de luptă 
împotriva mizeriei. Data acestei vi
zite nu a fost însă fixată pînă 
acum.

In ce privește problema dreptu
rilor civile ale populației de culoa
re, președintele Johnson și-a ex
primat speranța că Senatul S.U.A. 
va accelera votarea proiectului de 
lege respectiv.

pătrund pe pămînturile moșierești. 
De asemenea, mai mulți ofițeri su
periori din flota braziliană sînt le
gați de companiile americane ea- 
re controlează încă unele sectoare
ale economiei braziliene. In ulti
mele zile s-a accentuat „fuga ca
pitalurilor" din întreprinderile bra
ziliene, proprietate străină, sub 
pretextul că naționalizarea unor ra
finării care au fost trecute în pro
prietatea Petrobras, ar crea „nesi
guranță" pentru investiții.

Reacțiunea nu a izbutit să ză
dărnicească orientarea președinte
lui Goulart datorită faptului eă 
măsurile inițiate de guvern vin în 
întîmpinarea năzuințelor maselor 
largi populare. înfruntarea este în 
țoi, iar amenințării elementelor 
reacționare din marină de a 
bili cu anumiți comandanți din 
pele terestre un grup care să 
ționeze cu armele împotriva 
vernului, forțele progresiste îi opun 
strîngerea propriilor lor rînduri 
pentru consolidarea succeselor ob
ținute pînă acum.

BONN. In apropierea
Dusseldorf doi planoriști spor
tivi s-au prăbușit de Ia o înălți
me de aproximativ 150 metri la 
scurt timp după decolare. Cei I 
doi sportivi au murit. *

LONDRA. Referindu-se la sur- j 
se informate din Londra, agenția t 
Reuter anunță că ministrul de I 
externe al Angliei, R. A. Butler, J 
a primit duminică un nou mesaj j 
urgent din partea prințului No- * 
rodom Sianuk, șeful statului cam- * 
bodgian. Cu toate că nu s-au fă- j 
cut precizări in legătură cu con
ținutul noului mesaj, agenția re
latează că acesta se referă la re
centa propunere a prințului Sla-

♦

2 
nuk, privitoare la convocarea 'U- J 
nei conferințe internaționale asu
pra neutralității Cambodgiei.

DONEȚK. Bazinul carbonifer 
Donețk din Ucraina produce as
tăzi cea mai mare cantitate de 
cărbune din întreaga sa istorie. 
In luna martie, în fiecare zi s-au 
extras din minele acestui bazin 
in medie 537 0C0 tone cărbune 
cocsificabil și energetic.

TOKIO. Un tren electric de

♦
І

pasageri s-a ciocnit duminică cu * 
un alt tren care staționa în gara * 
Nagoya. Aproximativ 150 per- • 
soane au fost rănite. •

TEHERAN. Poliția din Teheran • 
pe scară •

♦ 
* 
« 

a declanșat o acțiune 
larga împotriva șoferilor de ta
ximetre care conduc fără autori
zație sau permis de conducere, 
arestind duminică dimineață pes
te 800 de conducători auto.

♦

șef al trupelor engleze din Orien
tul Mijlociu, ,după ce a primit a- 
probarea autorităților din Londra, 
fiind îndreptat împotriva unui fort 
situat la două mile de Harib".

Postul de radio Sanaa a precizat 
că atacul aviației engleze s-a sol
dat, potrivit ultimelor evaluări, cu 
25 morți și răniți din rîndurile 
populației civile.

Presa din Cairo și Damasc a pu
blicat duminică articole în care ia 
atitudine împotriva acțiunii avia
ției engleze, calificînd-o drept o 
agresiune nejustificată și expri- 
mindu-și solidaritatea cu poporul 
vemenit.

unor descreierat
Un bătrîn care a încercat să-i li
niștească a fost aruncat de pe un 
pod înalt de 7 m. Ei au răsturnat 
automobilele, au spart vitrinele 
magazinelor și au bătut pe toți cei 
care le-au ieșit .în cale. La sfîrșit 
au pătruns într-un local unde au 
consumat toată provizia de băuturi 
alcoolice a acestuia.

Poliția, la început luată prin 
surprindere, a putut să restabi
lească ordinea numai după ce a pri
mit întăriri dintr-o localitate înve
cinată. Au fost operate 
țări, fapt care a făcut 
închisorii din 
neîncăpătoare.

90 de ares- 
celulele 
devină

ca 
săClacton

supraviețuire pe oexperiență de 
insulă pustie situată în apropierea 
coastei venezueliene, a fost salvat 
în ultimul moment de un vas de 
patrulare venezuelian.

Van der Water alesese pentru 
experiența sa, care trebuia să du
reze șase luni. „Insula păsărilor”, 
unde apa potabilă este inexistentă. 
Suferind de deshidratare și de ac
țiunea soarelui tropical, tînărul o- 
landez a avut prezența de spirit să 
iacă la 29 martie semnale cu aju
torul unei oglinzi, care au fost ob
servate de vasul de patrulare so
sit la timp pentru a-1 salva de la 
o moarte sigură. Van der Water a 
fost internat în spital. Nu se știe 
cît va dura convalescența.

O lovitură dată reacțiunii în Brazilia
RepeziciUnea cu care guvernul 

președintelui Goulart a acționat 
împotriva celor ce unelteau la Mi
nisterul Marinei, a indicat hotărî- 
rea de a traduce în viață orienta
rea enunțată la mijlocul lunii mar
tie cînd a propus Parlamentului 
federal amendarea constituției, 
pentru a putea aplica o serie de 
reforme. Inițiativele legate de ex
tinderea dreptului de vot pentru 
analfabeți, care mai reprezintă 50 
la sută din populația Braziliei, de 
„justa distribuire" a proprietății 
asupra pămîntului prin efectuarea 
reformei 
imediate 
rilor 
fi aleși, 
tică a tuturor partidelor, deci po
sibilitatea legalizării Partidului co
munist și a altor organizații care 
au fost interzise în baza legii „se
curității naționale" din 1947 crea
rea posibilității de a purcede la 
organizarea unui referendum, pe 
bază de sufragiu universal, în pri
vința reformelor fundamentale pre
conizate de guvern au provocat o

agrare fără despăgubiri 
dreptul tuturor alegăto- 

deci și a soldaților de a 
integrarea în viata poli-

NICOSIA 30 (Agerpres).
Duminică s-au înregistrat în 

pru — potrivit agenției Reuter 
„doar cîteva incidente minore", 
localitățile Kuklia, în sud-vestul 
sulei, Vroisha, în nord-vestul insu
lei, și Lefka. De asemenea, la Ni
cosia au răsunat împușcături.

Forța O.N.U. pentru Cipru ur 
mează să cuprindă 
canadieni, cîte 700 
dezi și finlandezi, 
irlandezi și 3 500 
Efectivul canadian 
la începutul acestei săptămîni.

Duminică, președintele Makarios

1 000 de militari 
de militari sue- 

600 de militari 
militari englezi, 
^a fi completat

in 
a împlinit 70 de ani

MOSCOVA 30 (Agerpres).
Ziarele centrale sovietice con

sacră numeroase articole aniversă
rii a 70 de ani de la nașterea cu
noscutului constructor de avioane 
Serghei Iliușin. Iliușin are o bio
grafie ieșită din comun. In tinerețe 
a fost păstor, apoi soldat în armata 
țaristă și mai tîrziu a devenit pi
lot. Ulterior? fără să fi avut nici 
un fel de studii, el a dat cu suc
ces examenul 
demia tehnică 
și, după ce a 
să lucreze ca

In prezent, 
minat lucrările de 
vionului „1L-62". 
uriaș cvadrimotor 
182 de locuri.

de admitere la Aca- 
militară de aviație 

absolvit-o. a început 
constructor.

Serghei Iliușin a ter- 
construcție . 
Acesta este 
cu reacție

a a-
un
cu

Ѳ

Conferința de presă 
a președintelui Johnson

WASHINGTON 30 (Agerpres)
In cursul unei conferințe de pre

să ținută la ferma sa din Johnson 
City, statul Texas, președintele 
Lyndon Johnson a luat atitudine 
față de recentele declarații ale se
natorului Fulbright, care ceruse re
vizuirea politicii externe america
ne. Fiind întrebat de un ziarist da
că guvernul american intenționea
ză să-și revizuiască politica față de 
Cuba și Panama în lumina decla
rației lui Fulbright, președintele 
Johnson a răspuns : „Noi respec
tăm părerile senatorului Fulbright, 
dar în acest caz nu sîntem de acord 
cu el".

Johnson a declarat că a dat „in
strucțiuni foarte severe" forțelor 
aeriene americane din Germania 
occidentală pentru ca avioanele a- 
mericane să nu mai pătrundă în 
spațiul aerian al R. D. Germane.

Referindu-se la probleme interne

intensificare a nemulțumirii în 
cercurile reacționare.

Orientarea anunțată de guvern 
nu a fost privită cu ochi buni de 
fosta conducere a Ministerului Ma
rinei. unde, după cum scria orga
nul partidului laburist brazilian 
„Ultima Hora", „se concentraseră 
cele mai reacționare elemente din

OQOQQOOOCtx

Comentariul zilei
еетдэееооосхк

Moța 
apre- 
„mo- 
reac-

liotă". înlocuirea amiralului 
cu amiralul Paulo da Cunha, 
ciat ca adept al unei poziții 
derate", nu înseamnă însă că 
tiunea a fost silită să-și abando
neze toate pozițiile. Guvernatorul 
statului Guanabaia, Carlos Țacer- 
da. este înconjurat de un grup de 
ofițeri superiori care comandă uni
tăți polițienești din respectivul 
stat, iar guvernatorii statelor Sao 
Paulo, Paraibo și Goias au creat 
unități mobile de politie pe care 
le folosesc ‘ împotriva țăranilor ce

a avut o întrevedere cu generalul 
Gyani, comandantul forței O.N.U-, 
iar ministrul de interne cipriot, 
Gheorghiadis, s-a întîlnit cu gene
ralul englez Carver, care a fost de
semnat ca adjunct al comandantu
lui forței O.N.U. pentru Cipru.

Ziarul „Eleftheria" din Nicosia 
scrie într-un editorial: „Poporul ci
priot se alătură optimismului pre
ședintelui Makarios, sperînd că a- 
cum cînd forța O.N.U. de menține
re a păcii a intrat în stadiul ope
rativ, se vor înregistra progrese 
rapide în instaurarea legii și or- 
dinei".

©—------
Congresul 

Uniunii democrate 
a tineretului din Finlanda

HELSINKI 30 (Agerpres).
Lucrările Congresului Uniunii de

mocrate a tineretului din FinKLaa 
deschis Ia 27 martie la Tampere 
continuă în cadrul diferitelor coini- 
sii. In cadrul comisiei care ex ігу_- 
nează sarcinile tineretului în viito
rii ani, atît raportorul cît și parti- 
cipanții Ia dezbateri au abordat 
probleme vitale pentru tineretul din 
Finlanda ca acelea privind învăță- 
mîntul profesional, obținerea unor 
salarii corespunzătoare muncii.

La 29 martie a avut loc o ședin
ță festivă a congresului, consacrată 
celei de-a 20-a aniversări a Uniu
nii Democrate a Tineretului din 
Finlanda. La această adunare a 
luat cuvîntul A. Aaltonen, preșe
dintele Partidului Comunist din 
Finlanda.

sta- 
tru- 
ac- 
gu-
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