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In sprijinul extinderii regimului de lucru :

Boaâ сиирнгі pc schimb și aripa 
№ flecare abataj camera

a u-
tra-

Brigada comunistului Laszlo Ștefan din sectorul III al minei Petriia a fost declarată fruntașă in în
trecerea socialistă pe anul 1963. In primul trimestru din 1964, brigada a extras 1200 tone cărbune peste 
plan, depășindu-și cu 500 tone angajamentul de întrecere.

comunistul Borca Iuliu, din brigada lui Laszlo Ștefan, înainteIN CLIȘEU: Schimbul condus 
intrarea în mină.

de dc

Urmărind aplicarea în viață 
neia. din importantele sarcini 
sate de Conferința orășenească de 
partid Petroșani în vederea creș
terii productivității muncii și spo
ririi vitezei de avansare în abata
jele cameră, comitetul^ de partid 
al minei Aninoasa și-a întărit preo
cuparea pentru extinderea regimu
lui de lucra „două cîmpuri pe 
schimb și aripă în fiecare abataj 
cameră". Primul loc de muncă de 
ia mina Aninoasa în care s-a tre
cut la aplicarea acestei inițiative 
este abatajul cameră din sectorul 
I în care lucrează brigada cunos
cutului miner Cristea Aurel, Briga
dierul Cristea Aurel, împreună cu 
șefii de schimb KarlI Gheorghe, 
Angheluță Enache și Bogner Eugen 
— toți membri de partid — au 
primit din partea organizației de 
bază sarcina de a aplica exemplar 
inițiativa „două cîmpuri pe schimb 
și aripă în fiecare abataj cameră" 
de a ajuta cu experiența lor alte 
brigăzi în vederea extinderii apli
cării acestei initiative.

In prezent se poate aprecia că 
această măsură a fost rodnică. Cris
tea Aurel și ortacii săi au învățat 
să aplice „ca Ia carte" acest re
gim de lucru, creînd totodată o 
valoroasă experiență menită să 
contribuie la extinderea t 
cu succes a inițiativei în 
alte abataje cameră.

Pentru realizarea ritmului 
CTU cerut de ereentarea a

Cristea Aurel 
atenție măsu- 
care trebuiau 
abatajului său

8 ore 
atunci 

care 
muu*

hftrtru
înfrumusețarea 
Vulcanului

Recent, 
a sfatului 
fbst pus în discuție un plan de 
înfrumusețare a orașului. Planul a 
fost completat cu propuneri, îm
bunătățit și aprobat. In el se’ pre
văd acțiuni comune ale comitetu
lui executiv, deputaților, comite
telor de cetățeni, I.C.O. și I.L.L. 
pentru refacerea și extinderea zo
nelor verzi.

Pentru a transpune în viață ac
țiunile prevăzute în plan pe baza 
criteriilor întrecerii dintre orașe, 
a fost organizat un comandament 
format din 15 tovarăși, care să co
ordoneze muncile patriotice pe cir
cumscripții, cartiere și blocuri. Din 
experiența dobîndită anul trecut' s-a 
constatat că, comitetele de cetă
țeni pe străzi și blocuri au un rol 
important în mobilizarea oameni
lor muncii la muncă pentru înfru
musețarea orașului.

Deputății, dintre care amintim pe 
Hanuș Florica, Stoica Petru, Gavri- 
liu 
nei 
tru, 
ta.

cu ocazia unei sesiuni 
popular din Vulcan, a

Laura, Antal Alexandru, Cior- 
Ioan, Danciu Florea, Vlaicu Pe- 
Jura Valeria, Novac Elisabe- 

Hațegan Nicolae, Vințan Ale
xandru au ținut o strînsă legătură 
cu comitetele de cetățeni din cir
cumscripții, au fost în fruntea ac
țiunilor și au obținut rezultate fru
moase.

• In vederea îndeplinirii planului 
de .munci patriotice, care prevede 
pentTU anul 1964 
realizarea unor 
lucrări în valoa
re de 761 000 lei, 
comitetul execu
tiv a luat unele 
măsuri. A contrac
tat 1 626 arbori și 
arbuști, 400 tran
dafiri pitici, 435 
trandafiri pentru 
altoi, zeci de mii 
de , flori diferite. 
Deputaților li s-au 
adus la cunoștință 
sarcinile ce revin 
fiecărui comitet 
de bloc în vede
rea refacerii șl 
extinderii zonelor 
verzi. Ei sînt che
mați să ia măsuri, 
împreună cu comi
tetele de cetățeni, 
pentru a porni 
imediat ce timpul 
va permite, la 
muncă patriotică.

V. STRĂUȚ

Noi succese în întrecere
Ritmicitate, 

cărbune oeste plan
Minerii de la Uricani au încheiat 

primul trimestru al anului cu în
semnate victorii în muncă. Din aba-1 
tajele acestei exploatări au fost 
extrase în perioada respectivă 
9 327 tone de cărbune cocsificabil 
peste plan, iar randamentul obți
nut pe mină a atins 1,500 tone de 
cărbune pe post. Aceste succese se 
datoresc efortului depus de între
gul colectiv, măsurilor luate pen
tru aprovizionarea locurilor de 
muncă cu cele necesare în vederea 
creșterii vitezelor de avansare și 
a productivității muncii. Aplica
rea măsurilor prevăzute, realiza
rea de avansări medii în abataje 
de 
că 
9ă 
în
tinuu producția dată peste plan, 
fapt care îi situează în fruntea 
întrecerii pe bazin. Și în luna a- 
ceasta minerii de la Uricani con
tinuă să-și îndeplinească ritmic 
sarcinile de plan. Ca urmare, nu
mai în primele 4 zile de muncă 
din aprilie ei au extras 356 tone 
de cărbune pește sarcinile de plan.

Bine au început luna și minerii

de la Lonea. Din abatajele acestei 
exploatări în perioada 1—4 aprilie 
s-au extras în plus de plan 555 
tone de cărbune.

Un trimestru rodnic

totodată 
menită 

aplicării 
i multe

de lu- 
doilă

cicluri de producție pe fiecare 
schimb în fiecare aripă a abataju
lui său, brigadierul 
a studiat cu multă 
rile organizatorice 
luate. In condițiile
de pe stratul III cu o înălțime de 
4 m, lățimea de 4 m, iar lungimea 
unei aripi de 16 m brigadierul a 
propus ca efectivul fiecărui schimb 
să fie mărit de la 7 la 9 muncitori, 
folosindu-se pe fiecare aripă cite 4 
muncitori și un vagonetar Ia rol.

Tovarășul Cristea, împreună cu 
șefii de schimb, a întocmit un gra
fic de desfășurare a operațiunilor, 
pe baza căruia se asigură în 
două pușcări pe aripă. Iar 
cînd se efectuează operații 
necesită un volum mare de
că, formațiile de pe cele două a- 
ripi se ajută reciproc. Timpul de 
încărcare a cărbunelui pe crațer a 
fost mult scurtat prin pușca/ea 
cărbunelui direct pe craterul aco
perit cu poduri. Efectuarea opera
țiilor de perforare, fixarea juguri
lor de susținere etc. într-un timp 
mai scurt buna întreținere a unel
telor pneumatice, menținerea or- 
dinei dă brigăzii posibilitatea de a 
obține rezultate de seamă. Astfel, 
brigada tov. Cristea realizează lu
nar înaintări de 150—180 
nînd randamente de 7—8 
cărbune pe post, față de 
cît este planificat.

— Avem posibilități de 
rezultate și mai

mr obti- 
tone de 
5.5 tone

100—120 m. pe lună au făcut 
minerii de la Uricani să extra- 
ritmic producția planificată și, 
același timp, să sporească con-

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii de la U.R.U.M.P. muticesc cu 
însuflețire pentTU traducerea în 
viață a angajamentelor luate în 
cinstea celei de-a XX a. aniversări 
a eliberării patriei. In acest scop 
în fiecare secție au fost luate mă
suri pentru extinderea prode-j 
deelor avansate de luctti și 
a experienței înaintate. ‘ Toete> 
acestea au condus la obține-, 
rea unor realizări de seamă. Astfel, 
în primul trimestru al anului. pla
nul producției globale pe uzină a 
fost depășit cu 3,27 la sută, iar 
planul la producția' marfă a fost 
realizat în proporție de 110,6 la 
sută. In același timp, productivita
tea muncii obținută întrece pe cea 
planificată cu 2,5 
la sută. In pe
rioada respectivă 
au fost confec
ționate peste plan 4 

150 tone de cons
trucții metalice, 
16 tone utilaje, 
180 tone de ar
mături metalice.

a obține 
bune, spunea to

varășul Cristea. 
O importantă re
zervă de sporire 
a vitezei lunare

(Continuare 
în pag. 3-a)

Printre nume
roșii fruntași in 
întrecerea socia
listă pe anul 1963 
de la secția elec
trică a termocen
tralei ... Paroșeni 
se numără și u- 
temistul Hanu- 
schi loan, tablo- 
tar la camera de 
comandă.

IN CLIȘEU: 
Tablotarul Ha- 
nuschi loan ur
mărind cu aten
ție iuncționarea 
aparatelor indi
catoare și înre
gistratoare.
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Tehnica noua in sprijinul muncitorilor forestier i

lichid a fost de? 
pășit cu 49 tone.

Toaleta de primăvară a orașului... Fotoreporterul nostru a surprins 
locatarii blocului V din Vulcan hicrînd la amenajarea zonelor verzi 
în jurul blocului.

In ultimii ani, între
prinderea forestieră Petro
șani s-a dezvoltat conti
nuu. In cadrul sectoare
lor forestiere au fost' cons- 

♦ truite noi rețele de dru
muri, iar exploatările au 
fost dotate cu utilajele 
necesare efectuării meca
nizate a lucrărilor.

In prezent în sectoarele 
forestiere ale întreprin
derii noastre lucrează 55 
de fierăstraie mecanice, 
li* tractoare, 22 funicula- 
re și 5 gatere. In afară 
de aceste utilaje, în între- 
prindere lucrează un nu
măr de trolli și alte uti
laje .pentru încărcat 
tcrial lemnos, mașini 
tru cojirea lemnului, 
casoâre. compresoare 
Prin folosirea rațională a 
parcului de mașini și uti
laje, s-a reușit ca la fi
nele anului 1963, indicele 
de mecanizare prevăzut - 
pentru principalele ope
rații din cadrul exploa
tărilor forestiere să fie 
depășit față de nivelul 
planificat : la doborîtul și 

s-a 
realizat' la finele anului 
1963 un indice de meca- 
nizare de 57,03 la sută, 
la scos apropiat 38,83 la ' 
sdtă, la încărcat mecanic 
Uț72 la sută. Astfel exis-'

■ ■ 1

ma- 
pen- 
con- 
etc.

tă condiții ca sarcinile 
trasate prin Directivele 
Congresului al Ш-lea al 
Р.Ю. ■ să . le . realizăm 
înainte de termen.

Totodată, șantierele de 
construcție a drumurilor 
forestiere sint dotate cu 
mașini și utilaje noi, de 
înaltă productivitate. In. 
prezent compactarea tera- 
samentelor si concasarea 
pietrei pentru suprastruc
tură și betoane se exe
cută în întregime meca
nizat.

O contribuție însemnată 
la introducerea tehnicii 
noi au avut-o muncitorii, 
tehnicienii și inginerii 
care, sub îndrumarea or
ganizațiilor ' de partid, au 
contribuit la adoptarea, 
instalarea, construcția de 
instalații și utilaje noi cît 
și la : perfecționarea uno
ra. In această muncă la 
l.F. Petroșani s-au -evi
dențiat ing. Uieșu Iosif, 
ing. Anuțoiu Constantin, 
tehnicienii Haidu Ștefan, 
Popa Dumitru, Urban E- 
meric, muncitorii Roba 
Dumitru. Grecu Nicolae 
si alții.

Pe lingă 
extindere a 
preocupările
carea nivelului tehnic al

acțiunea de 
mecanizării, 

privind ridi-

producției au fost îndrep
tate și spre perfecționa ■ 
îea proceselor de lucru, 
spre introducerea unor 
metode și concepții noi 
în lucrările de cultură și 
exploatare a pădurilor. 
Intre acestea pot fi amin
tite i 
pentru 
lui de 
cerea 
mici

reorganizarea bazei 
crearea materialu- 
împădurit prin tre- 
de la pepinierele 
cu productivitate 

scăzută și fără posibili
tăți de mecanizare la rea
lizarea 
mari, în 
crările să 
mecanizat ; 
lemnului 
lungi si catarge cu plata 
în acord global ; extinde
rea drumurilor auto de 
coastă în vederea scurtă
rii distanței de corhănit.

Extinderea noilor me
tode de lucru, introdu
cerea mașinilor și utila
jelor moderne în sectorul 
forestier contribuie la 
îmbunătățirea indicelui de 
utilizare a masei lemnoa
se exploatate. Anul aces
ta, printr-o și urai bună 
folosire a posibilităților 
existente, acest procent 
va crește și mai mult.

unor pepiniere 
care toate lu- 

tie executate 
exploatarea 

în trunchiuri
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ing. BĂDICA NICOLAE 
director I.F. Petroșani
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Minerul Lupeni — Industria Slrnei 
Cimpia Turzii 2-1 (2-1)

e r'
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țJtSil1 Știiața Petroșani — 
Gleria București 0-0

Veniți în număr mare, suporterii 
echipei miniere nu și-au părăsit 
locurile ocupate în tribune, pînă 
ta fluierul final al arbitrului Ene 
Alexandru — Craiova, cu toată 
ploaia care a păzut. Deși a dominat 
mult, atacul nu a mulțumit pe 
spectatori. De ce ? Fiindcă în a- 
ceastă partidă s-a ratat cit' pentru 
zece meciuri și aceasta datorită 
pripelii și lipsei de calm în situafii 
destul de clare de gol. Este inad
misibil ca jucători de talia ltii 
Turcan și Drăgoi să rateze de rttai 
multe ori situații clare de gol. 
Drăgoi, sore exemplu, deși avea 
In față numai portarul, trage în 
el, în minutele: 9, 30. 35 și Țut- 
Can la fel în minutele 55. 63 și 
ЙО pe lîngă făptui că în minutul 
50 Cărare trage pe lîngâ poartă 
nn 11 metri după ce se Opune să 
11 lase pe Szeneș să șuteze.

Cu toate aceste lacune, atît oas
peții cît și jucătorii mineri ne-au 
plăcut datorită elanului șl dîrzeniei 
arătate. Pe un teren alunecos, 
minerii și-au depășit adversarul 
datorită unei bune concepții de 
joc și unei strînse legături între 
compartimente. Cei doi interi CoHl- 
șa ?i Drăgoi au fost inepuizabili 
ajutînd apărarea le nevoie, tre- 
cînd cu multă ușurință imediat 
la atac, unde Cotroazft, in mare 
formă, a pus în poziție bună de 
șut pe Turcan, Drăgoi sau Cărare.

Apărarea oaspeților nu a putut 
anihila atacul minier decit prin jo
cul la ofsaid și repetatele brutali
tăți pe care le-a trecut cu vede- 
Го» arbitrul hntîlniril. Că scorul 

j

CAMPIONATUL REGIONAL 
EtapH cu surprize

Etapa de duminică a campiona
tului regional de fotbal s-a soldat 
cu două mari surprize. Desigur cea 
mai mare a avut loc la Simeria 
unde liderii clasamentului au fost 
învinși cu 1—0 de Jiul 11 PetrUa. 
Faptul nu este întîmplător. Victo
ria echipei din Petrila, antrenată 
de tovarășul Cricovan, se dato- 
rește unei tactici de joc bine o- 
rientate. Chiar și în perioadele de 
dominare a gazdelor, petrilenif au 
ieșit curajos la sontraatae. La o a- 
semenea acțiune, în minutul 80, 
mingea ajunge la Dinache. Acesta 
îl lansează în adincime pe Foca. 
După ce driblează doi apărători, 
Foca pasează la Szatmari care în
scrie imparabil La victorie a con
tribuit întreaga echipă și în spe- 
eiâl Constantin și Burian. Demnă 
de relevat este obiectivitatea spec
tatorilor din Simeria care au aplau
dat ia sfîrșit echipa învingătoare.

Ѳ altă surpriză a avut loc la Pe- 
trHa, unde Știința Petroșani a în
vins eu 1—0 pe Minerul Aninoasa. 
Terenul complet desfundat a în
greunat mult controlul balonului. 
Studenții au meritul de a fi luptat 

nu a luat proporții se datorește 
șt portarului oaspe Popuță care 
a fost Cdl fflai bun jucător de pe 
teren.

Succesul echipei miniere este pe 
deplin meritat și sperăm că pe 
viitor și aceste lacune vor fi re
mediate. lată cum au fost înscri
se cele trei goluri ale Întîlnirii.

In ftiinutui 19, dintr-o acțiune 
personală, Drăgoi înscrie pe Ungă 
portarul Popuță ieșit în întîmpi- 
nare: 1—0 pentru Minerul.

In minutul 23, o greșeală a lui 
Szeneș dă posibilitate lui Chețan 
să centreze, Mihalache respinge ia 
Szosz care complet liber trimite 
peste un buchet de jucători și, 
peste Mihalache, balonul în plasă: 
1—1.

In minutul 36, se înscrie cel mai 
frumos gol al întîlnirii. Comșa 
trimite printre doi apărători lui 
Țurcan, acesta prelungește lui Co* 
trează care face inutil saltul lui 
Popuță : 2—1.

Am remarcat în această întîlnire 
pe Popuță, Tîmpănaru, Popescu și 
Szosz de la oaspeți șl Cotroază, 
Comșe, Drăgoi și Turcan de la 
gazde.

Au jucat formațiile : Mineruli 
Mihalache, Stanciu, Dan, Szeneș. 
Staudt, Ambru«, Cotroază, Comșa, 
Drăgoi, Turcan șl Сйгаге (din mi
nutul 75 Aruncuteann).

Induttrta Sitfftal Cimpia Tutitit 
Popuță, Tîmpănaru, Popescu, Chlo- 
reăfi, Bîhdean, Toia, Chețan Ion 
Constantin (din minutul 75 Raab). 
Szosz, MateMcu «< Drăghlcl.

t. COTBSCU

Regretabil e însă faptul ca uneori 
au depășit limitele aportivltațil. La 
aceasta a contribuit șl arbitrajul 
slab a lui Ambruș din Orăștie sa
re a tolerat intrările praa dure ale 
unor apărători de la Știința; De a- 
semenea, el a fluierat sfîrșitul me
ciului cu 2—3 minute mai devre
me. Echipa din Aninoasa a fost de 
nerecunoacut. ta loc să joace cu 
pase lungi pe extreme, a preferat 
pasele scurte, neindicate pe un te
ren complet desfundat. Cele două 
puncte pierdute au făcut să coboa
re pe locul 111 în clasament. ALTE 
REZULTATE: Minerul Telluc —
Refractara Alba Iulia 1—2; Parin- 
gul Lenea — Dacia Orăștie 5—1? 
Constructorul Hunedoara — Rete
zatul Hațeg 3—Or Aurul Brad — 
Textila sebeș 6—0,- Minerul Ghe
țar — Minerul Vulcan 1—0.

ETAPA VIITOARE: G.F.R. Sime
ria — Minerul Teliuc; Jiul II Pe
trila — Minerul Ghelar; Minerul 
Vulcan — Știința Petroșani; Mine
rul Aninoasa — Aurul Brad, Tex
tila Sebeș — Constructorul Hune
doara ; Retezatul Hațeg—Parîngui 
^onea; Dacia Orăștie — Refractara

Minerul Bota Mare — 
Jiul PeHla 3-1 (2-Q) 

fatllnirea de fotbal dintre cele 
doua echipe minerești a fost aștep
tată cu legitimă nerăbdare de iu
bitorii fotbalului din Baia Mare. 
Echipa Jiul Petrila se prezenta cu 
o frumoasă carte de vizită. Ea se 
numără printre fruntașele seriei a 
Il-a a categoriei В de fotbal. Aș
teptarea bălmărenlior a-a fost za
darnică. Echipa oaspe a practicat 
un joc bun, deschis. Nu tare au 
fost cazurile chid atacul jiuliști- 
lot a pus in pericol poarta apă
rată de Vlad. Cele două extreme, 
Martinovici și Peronescu au trecut 
adeseori de apărarea echipei gaz
de. Dacă totuși nu au marcat în 
prima repriză nici un gol, aceasta 
se datorește pripelii în fața porții. 
Este de remarcat faptul că în pri
ma repriză Peronescu centrează 
periculos, iar Vlad reține greu. 
Deși conduși, încă din minutul 17, 
cu 2-—0 oaspeții contraatacă peri
culos, dar totuși nu reușesc să 
înscrie. Dacă în prima parte a în- 
tîlnirii dominarea teritorială a a- 
parținut gazdelor, în cea de-a doua, 
jocul se echilibrează. Mulțumiți de 
rezultat, băimărenii slăbesc ritmul 
de joc, permițînd oaspeților să 
preia uneori inițiativa. Spre sfîr
șitul întîlnirii ei reușesc să reducă 
din handicap. La 2-1, gazdele atacă 
din nou și reușesc să înscrie al 
treilea gol prin Trifu. Cu mai mul
tă atenție portarul Zamfir ar fi 
putut să apere. Deși învinși, oas
peții au lăsat o bună impresie atît 
ca joc cît și ca sportivitate. La 
buna desfășurare a întîlnirii a con
tribuit și arbitrajul competent al 
tovarășului Pădurean din București. 
S-au remarcat Zamfir, Martinovici. 
Crăciun și Peronescu de la Jiul, 
Kromeli, Gergeli, Popp si Soo de 
ta Baia Mare.

MOLDOVAN GHEORGHE 
redactor la ziarul 

„Fantru socialism" Baia Mare

îe vizita pe meleagurile patriei
In fața clubului minier din Uri- 

cani ș-а oprit o mașină. Era tri
misă de O.N.T. Carpați. In ea au 
urcat muncitori, tehnicieni și irigi 
lteri de la m-ină care au contribuit 
din plin la realizarea de inovații 
și raționalizări în procesul de pro
ducție.

Pentru ei s-a organizat o excur
sie cu scopul de a vizita monumen
te istorice, stațiuni balneare, noile 
construcții din marile orașe și Una 
din cele mai importante lucrări, hi
drocentrala „16 Februarie'1 de pe 
Valea Argeșului.

Pentru buna desfășurare a excur
siei, mașina a fost înzestrată cu 
tot confortul necesar, iar ghidul 
O.N.T.-ului, tovarășul Rușescu a 
dat explicațiile necesare.

Cu această ocazie au fost vizi
tate localitățile: Tg. Jiu cu casa 
trtemorială a ECaterinei Teodo- 
roiu, cabinetul tehnic de la mina 
Rovinari și expoziția de inovații 
a acestui cabinet, orașele Craiova,

„CUPA SIDERURGISTUL" LA SCHI

Amatorii jocului de rugbi care 
s-au deplasat ta Lonea (din nou 
stadionul Jiul din Petroșani nu și-a 
deschis porțile pentru., rugbi I) 
ău plecat dezamăgiți. Ei veniseră 
să asiste ta prima victorie din a- 
cest campionat a studenților, dar 
această „minune" nu s-a mtîmptat. 
Știința a jucat din nou slab. Este 
adevărat că studenții au muncit 
mult, mai ales înaintarea, dar... 
fără folos l Dominarea teritorială 
de care au beneficiat in tot timpul 
partidei nu a putut duce la victo
rie datorita — din nou ■— lipsei de 
finalizare. La fel ca în meciul tre
cut (Cu Dinamo) au abundat tu
șele în fața buturilor adverse, ră
mase toate fără rezultat. De stata 
aceasta numeroase au fost șt lovi
turile de pedeapsă, eate drept des
tul de laterale. Toate insă au fost 
ratate de t’nărul Ipsilante, care, pe 
postul său de centru в-a descurcat 
bine, însă în executarea lovituri
lor de pedeapsă s-a dovedii Лей- 
cttar.

Partida, imediat după începere, 
se desfășura în terenul oaspeților 
șl se părea că studenții vor înscrie 
curînd. Această așteptare a durat 
80 de minute, adică întreaga par
tidă. Adversarii, rar au periclitat 
buturile studenților, însă apărarea 
lor a fost 1a înălțime. In grămezile 
ordonate, cu excepția primelor mi
nute de joc, oaspeții au fost mai 
buni. In jocul de margine a exis
tat o oarecare superioritate a stu
denților, dac insuficientă pentru vic
torie. Am remarcat jocul bun al 
lui Hristovici și Botescu. Acesta 
din urmă a desfășurat și în cîmp 
un joc curajos, impunîndu-se la 
fiecare fază De altfel grămada a 
făcut risipă de energie. Spargerile 
încercate „solo" pe rînd de Mano- 
taclie, Dulce, Dijmărescu și chiar 
Dumitrescu nu au dus la nici un 
rezultat. Păcat că acești jucători 
dornici de a învinge nu au con
lucrat mai mult între ei. Deschide
rea a fost din nou deficitară. Reus 
a fest încet și nu a putut deschide

Pitești și Curtea de Argeș. La fel 
a fost vizitată hidrocentrala de la 
Curtea de Argeș, unde am rămas 
uimiți de grandoarea lucrărilor ce 
se execută. în continuare am făcut 
popas la stațiunile balneare Căli- 
mănești și Găciulata, atai vizitat 
mînăstirea Cozia și apoi orașele 
R. Vîlcea și Sibiu.

Pe tot parcursul a predominat 
buna dispoziție și o atmosferă plă
cută.

întorși în producție, cei 34 de 
participant și-au exprimat dorința 
de a mai merge la asemenea ex
cursii unde să viziteze și alt'e o- 
biective industriale și frumuseți 
ale patriei.

Printre excursioniști se numără 
șeful de brigadă Teodorescu Stan- 
cu. Inovatorul Blaj Florean, strun
garul inovator Georgescu Gheor
ghe, ajutorul miner Năaăleanu Mi
ron, șeful de brigadă Maxim la- 
cob și alții. 

la timp linia de treiaferturi. a- 
ceasta mai ales că adversarul său 
diiect lancu, care a fost foarte 
bun în partida de ieri, i-a dat mult 
de furcă.

Adversarii studenților, au jucat 
bine mai ales ținînd seama de fap
tul că au fost in deplasare. înain
tașii lor au fost mai deciși pe ba
loane. cîștigind numeroase dueluri 
cu studenții. Gloria a beneficiat și 
de un fundaș, sigur pe el, Mari
nescu, care le-a dat încredere.

Arbitrul întîlnirii, Alexandru 
l emneanu, a condus cu numeroa
se scăpări, mai ales în prima repri
ză cînd nu a sancționat numeroase 
greșeli.

*

In deschidere Minerul Vulcan și 
Minerul Reșița au terminat la ega
litate 3—3 (0—0). Au marcat: Po
pescu (Vulcan) șl Rlzescu (Reșița). 
S-au remarcat: Florescu, GL Mânu 
(Vuieen), Stanciu șl Rlzescu (Re- 
»1Й).

TAUTU N1COLAE 
corespondent

---  -Ѳ—
HANDBAL tN 7

S. 1 L — Dnifia 
ІПМ Klgirtle 24-16 (9-3)

In cadrul campionatului republi
can al juniorilor — etapă interre
gională, echipa S.SJE. Petroșani a 
întîlnit în primul meci pe canjpioa- 
na regiunii București, Unirea Tttrriu- 
Măgurele.

Deși gazdele au obținut victoria, 
totuși ele nu s-au ridicat la nivelul 
așteptat.

Oaspeții încep foarte bine și reu
șesc să conducă pînă către sfîrși
tul reprizei, însă aici sînt egalați 
și astfel repriza se încheie cu re
zultatul de 9—9.

La reluare, tot oaspeții sînt a- 
ceia care deschid scorul, dar sînt 
egalați ta І2 și de aici în conti
nuare, gazdele, folosind mai bine 
contraatacurile se detașează în
scriind goluri unul mai frumos ca 
altul, obținînd o victorie pe deplin 
meritată.

S-au evidențiat : portarul Mărcu- 
lescu, Roman, Uyhely. Cerbu și 
Vîjdea, iar de la oaspeți: Titan, 
Mohanu, Zugravu, Pieptea. Arbitrul 
Caramagiu București a condus co
rect.

Mi MW iin ІМІ 
и Jttcat la Hațea

Recent, echipele de handbal în 
7, băieți și fețe, de la Școala me
die din Lupeni au. susținut două 
întîlniri amicale cu elevii din Ha
țeg. La fete, reprezentativa eleve
lor din Lupeni a cîșiigat cu 9—4. 
Printre jucătoarele care s-au re
marcat se numără Furdui Maria, 
Vlad Ioana și Sicht Ana din Lu
peni și Tomonea Aurora, Rahovea- 
nu Ana și SchUszter Maria de la 
gazde.

In întllnirea masculină, a cîștigat 
tot reprezentativa Școlii medii din 
Lupeni cu scorul de 21 la 20. S-au 
remarcat Sviștea loan, Brașoveanu 
Victor, Popescu Ioan și Albu Pe
tru de la Lupeni, Crișan Emil, 
Stanciu Ioan și Hebei Otto din Ha
țeg.

GRAFU SPIRU 
corespondent

cu multă ardoare pentru victorie. Alba curia.

Clasamentul
t 1. C.F.R. Simeria 16 10 4 2 24:12 24
f 2. Aurul Brad 16 6 4 3 40:14 22
ț 3. Minerul Aninoasa 16 0 3 4 33:17 21
J 4. Constructorul Hunedoara 16 7 6 3 25:10 20
f 5. Parîngui Lonea 16 6 3 5 25:16 19
T 6. Minerul Vulcan 10 9 2 « 39:19 18
I 7. Știința Petroșani 16 5 â 5 19:26 16
I 8. Refractara Alba 16 6 4 6 19:36 16
J 9. jiul П Petrila 16 6 2 8 25:22 14
ț 10. Textila Sebeș ÎS 6 2 7 23:25 14
t 11. Dacia Orăștie 16 4 4 8 20:34 К
{ 12. Minerul Ghelar 15 4 2 9 17:3? 10
J 13. Retezatul Hațeg 16 Э 3 16 15:37 9

14. Minerul Teliuc 16 2 3 11 13:41 7

Recent, pe pîrtiile din. munții 
Strajă, asociația sportivă Siderur
gistul din Hunedoara a organizat 
un concurs de schi dotat cu „Cupa 
eiderurgistul".

Ia acest concurs, au luat parte 
schiorii aparținînd asociațiilor spor
tive Minerul Lupeni, Voința Lu
peni, Energia Paroșeni, Voința Pe
troșani, Jiul Petrila. Voința Deva 
și Eiderurgistul Hunedoara.

Iată pe primii trei clasați: Sla
lom special seniori i Kato Adal
bert, Muntean Constantin, ambii 
de 1a Minetul Lupeni, Gerstembreln 
Andrei ,— Jiul Petrila; Juniori; 
Marinescu Gheorghe — Minerul 
Lupeni,- Kfausz Gheorghe —■ Ener
gia Paroșeni, Velovan Gheorghe 

— Minerul Lupeni; Senioare: Kato 
Terezia — Minerul LUpeni, Ger- 
ștembrein Margareta — Voința Pe
troșani și Mateuță Adela — Voin
ța Lupeni; Slalom uriaș seniorii 
Kato Adalbert și Muntean Con
stantin, ambii de la Minerul Lu
peni și Acs Alexandru — Parîngui 
Petroșani; Slalom uriaș juniori: 
Velovan Gheorghe, Rovinaru A- 
drian — Voința Deva șl Marinescu 
Gheorghe; Coborlre seniori: Ace 
Alexandru, Kato Adalbert. Mun
tean Constantin; Juniori: Mari
nescu Gheorghe, Velovan Gheorghe 
și Rovinaru Adrian; 5 km fond 
juniori: Hegeduș Zoltan — Mine
rul Lupeni, LOrincz Grigore — E- 

nergta Paroșeni, Popescu Nicolae 
— Siderurgistul Hunedoara; 10 km 
fond juniori: Hegeduș Zoltan, Pe
ter Iosif — Minerul Lupeni și Lfl- 
rinez Grigore — Energia Paroșeni; 
10 km fond seniori: Tonei Her
man — Siderurgistul Hunedoara, 
Ritlșan Abel de la aceeași asocia
ție Și Peter Aron — Minerul Lu
peni; 5 km senioare: Gerștembrein 
Margareta și Zborovschi Giga — 
Minerul Lupeni.

Mai bine pregătiți schiorii aso
ciației Sportive Minerul Lupeni au 
obținut locul 1 pe echipe șt astfel 
cuceresc pentru a doua oară con- 
sesutiv „Cupa siderurgistul".

S. В AL Ol 
corespondent



h rîndurile organizațiilor de bază 
cei nai înaintați muncitor

Conferința de partid a pus în 
fața comitetului de partid și a or
ganizațiilor de bază de la mina 
Lonea sarcina de a îmbunătăți 
munca de primire în partid, de a 
atrage în rîhdurile organizațiilor 
de bază pe cei mai buni muncitori, 
fruntași în întrecerea socialistă, 
mineri de nădejde, care se situează 
în fruntea luptei pentru cărbune 
mai mult și mai bun, demni de 
înaltul titlu de comunist.

In perioada care a trecut de la 
conferința de partid, organizațiile 
de bază din sectoarele exploatării 
au îmbunătățit simțitor munca de 
primire în partid. Comitetul de 
partid a recomandat birourilor or
ganizațiilor de bază să lărgească 
activul fără de partid. In ultimele 
4 luni activul fără de partid a 
crescut simțitor. In fiecare organi
zație de bază, tovarășii din activul 
fără de partid au fost repartizați 
pe lîngă cei mai pregătiți comu
niști care să se ocupe de crește
rea și educarea lor. O bună parte 
din tovarășii din activ au fost în
cadrați în diferite cercuri și Cursuri 
ale învățămîntului de partid. De 
asemenea, în majoritatea organiza
țiilor de 
tințe în 
partid.

Drept
activității politice și organizatorice 
desfășurate de comuniștii din sec
toarele minei, în perioada trecută 
din acest an organizațiile de bază 
au primit 78 noi membri și candi- 
Spți de partid din rîndurile celor 
măi buni muncitori. 0 activitate, 
rodnică în domeniul muncii de pri
mire în partid desfășoară organi
zația de bază nr. 1 (secretar tov. 
Tănase Emil) care, în cursul aces
tui an a primit 14 membri și can
didați de partid. Rezultate frumoa
se în munca de primire în partid 
S-au obținut și în organizațiile de 
bază din sectoarele II, VI și VIII, 
«ere în acest an au primit între 
7—10 membri și candidați de partid. 
Majoritatea membrilor și candida- 
ților de partid primiți sînt eviden- 
ttați în întrecerea
pregătiți din punct de

bază au fost ținute confe- 
fața activului fără de

rezultat al intensificării

tic și profesional. Iată-1, 
pe tov. Berințan Traian, 
de brigadă în sectorul 
recent în rîndurilfe membrilor 
partid. Brigada pe cară o conduce 
îșl îndeplinește cu regularitate 
sarcinile de producție, angajamen
tele luate în întrecerea socialistă. 
Printre cei recent primiți în partid 
sînt și tov. Răducu Gheorghe din 
același sector, precum și meseria
șii Șandor Gheorghe 
din sectorul VIII. Ei 
tatori și mobilizează 
rul lor la traducerea 
cinilor de plan, la 
pMn a orelor de lucru.

In organizațiile de bază 
mina Lonea se obișnuiește ca a- 
tunci cînd se primesc noi membri 
și candidați de partid, aceștia să 
fie repartizați pe lîngă cei mai ac
tivi comuniști spre a fi sprijiniți 
în vederea pregătirii lor politico- 
ideologice. De exemplu, cu prilejul 
primirii lor în rîndurile candidați- 
lor de partid, tovarășii Furdui loan 
și Kaszoni Carol din sectorul I au 
fost repartizați pe lingă comuniștii 
Lupșa Paul și Marinciuc Vasile.

La mina 
organizații 
toatele III 
Radu), IV 
Francisc), V (secretar tov. Dtăgan 
Nicolae) care, deși au posibilități, 
primesc puțini membri și candidați 
de partid. Organizația de partid 
din sectorul IV, de pildă, a primit 
în acest an numai 2 candidați 
partid, iar cele din sectoarele 
și V cîte 5 membri de partid 
nici un candidat.

Pe 
bază 
activitatea de primire în partid, să 
muncească cu mai multă perseve
rență pentru sprijinirea, creșterea 
și educarea activului fără de partid, 
pentru pregătirea temeinică a ace
lor tovarăși care s-au Convins 
locul lor trebuie să fie alături 
membrii de partid.

și Halasz loan 
sînt buni agi- 
pe cei din ju- 
în viață a sar- 
folosirea

Lonea sînt însă 
de bază ea cele 
(secretar iov.

(secretar tov.

și unele 
din sec- 
Lupașcu 
Gutschi

de pildă, 
miner șef 
II, primit

io flecare abatai ttnera
(Urmare din pag. I-a)
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de avansare, de creștere a produc
tivității muncii este reducerea tim
pului de prăbușire a Camerelor ex
ploatate. Prăbușirea unei camere 
trebuie să dureze un schimb, cel 
mult două. Dar din lipsă de mate
rial lemnos pentru poditură, exe
cutarea prăbușirii
două zile. Cum într-o lună exploa
tăm cele 3 camere, înseamnă că pe 
puțin pierdem 40—60 metri avan
sare. Și-n plus, în aceste zile nu 
dăm nici o tonă de cărbune fapt 
care diminuiază randamentele. Pen
tru remedierea acestui neajuns, 
conducerile sectoarelor să ia mă
suri ca abatajele care sînt pe ter
minate să fie aprovizionate Ia 
timp cu seîndură și celelalte mate
riale necesare podirii, astfel ca a- 
ceastă operație să dureze cel mult 
un schimb. Așa vom obține rezul
tate și mai bune,

măsuri
experienței
Cristea. 1
de

minei a

socialistă, Мае
vedere poli-

--------------- 0.

Mârfuri in
«ni- 

in-

de
III
Și

deViitor aceste organizații 
iebuie să-și îmbunătățească

că 
de

IOAN CARPEN 
instructor 

al Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani

valoare de 59 200000 lei

La mina Lupeni lucrează multe brigăzi harnice, evidențiate în în
trecerea socialistă. Fotografia noastră prezintă pe cfțiva mineri din 
brigada tov. Diana Chitu înainte de a intră în șut.

------------—0---------------

Z/z Editura politică au apărut

muncii

8,50 lei 
conținutul 

sociale și

Locul central în cadrul volu- 
îl ocupă cercetarea corela- 

dintre perfecționarea si utili- 
rațională a mijloacelor de

ridicarea rapidă a productivității 
muncii sociale.

pentru 
i pozitive a 
La indicația 

partid, comitetul 
trasat corni- 

din care 
frunte ai 
a stabili 

extindere a 
abataje de 
brigăzile de 

tovarășii Roman

f-ac 
ex- 
mă- 
ini- 
pe 

mi-

Prin cele 1W 
tați comerciale 
dustriale din bazinul 
carbonifer al Văii 
Jiului s-au desfăcut 
în acest an diferite 
mărfuri populației în

valoare de 59 200 000 
lei, mai mult față 
de aceeași perioadă 
a anului trecut cu 
1 500 000 de lei. Nu
mai produse textile 
s-au vîndut în va-

loare de 35 000 000 
lei, iar metalo-chimi- 
ce de 13.000 000 lei. 
Valoarea diferitelor 
garnituri de mobilă 
vîndute se cifrează 
la 7 800 000 de lei.

SBASSSW®

E. D0BRESCU

Productivitatea 
sociale

280 pag.
Autorul analizează 

productivității muncii
factorii creșterii ei continue în e- 
conomia socialistă, subliniază ro
lul hotărîtor al progresului tehnic 
în ridicarea eficientei muncii So
ciale, 
inului 
țiilor 
zarea
muncă și forța productivă a mun
ca, dintre dinamica înzestrării teh- 
nice și dinamica productivității 
muncii sociale. Un deosebit interes 
prezintă concluziile autorului cu 
privire la influența schimbărilor 
determinate în structura economiei 
noastre naționale de industrializa
rea socialistă si rolul acesteia în

N. BUDREIKO

Cunoașterea tainelor 
materiei

232 pag. 5,50 lei
Cartea se ocupă de unele pro

bleme privind structura materiei, 
tratează despre cuceririle științei, 
despre înverșunata luptă filozofică 
dusă în jurul descoperirilor făcute 
de științele moderne ale naturii.

Scrisă într-un stil viu, accesibil, 
cartea se adresează unui cerc larg 
de cititori.

Pozitiv este faptul că la mina A- 
ninoasa s-au luat 
extinderea 
brigăzii lui 
comitetului 
sindicatului
siei sale economice, 
parte tehnicieni de 
ploatării, sarcina de 
suri concrete de 
țiativei și în alte 
stratul III. Recent, 
neri conduse de
Petru și Gall Mihai, tot din secto
rul I, au și trecut la aplicarea a- 
cestei inițiative. Petric Nicolae, șef 
de schimb care lucrează de 14 ani 
împreună cu tov. Cristea, a fost 
trimis să conducă un alt abataj 
cameră, cu sarcina de a organiza 
lucrul după regimul „două cîmpuri 
pe schimb si aripă în fiecare aba
taj cameră".

Comitetul de partid și sub îndru
marea sa, comitetul sindicatului de 
la mina Aninoasa acordă toată a- 
tenția extinderii acestei inițiative, 
generalizării experienței pozitive în 
aplicarea ei, spre 
plinirea ritmică a 
luate pe anul 1964 
cestei exploatări.

a asigura îfide- 
angajamentelOT 

de colectivul a-

Eficiența Măsurilor aplicate:
ENERGIE ELECTRICĂ PESTE PLAN

Pentru rezultatele obținute în 
anul trecut, întreprinderea centrala 
termoelectrică Paroșeni a fost dis
tinsă cu Steagul roșu și Diploma 
de întreprindere fruntașă pe ramu
ră în întrecerea socialistă pe țară. 
La acest însemnat succes o contri
buție de seamă au adus-o și mun
citorii, tehnicienii și inginerii din 
centrala electrică Vulcan, cere 
constituie o unitate importantă a 
acestei întreprinderi. Acordarea 
distincțiilor constituie un imbold 
în munca' colectivului centralei e- 
lectrice Vulcan pentru a asigura 
în continuare o producție ritmică 
de energie electrică. Sarcinile de 
plan au sporit simțitor față de 1963. 
Pentru a face față 
și angajamentelor 
cetea centralei a 
rea unor măsuri
torice eficiente. Prin aplicarea a- 
cestora se asigură creșterea randa
mentelor instalațiilor, reducerea 
Consumului propriu tehnologic și a 
consumului de combustibil conven
țional. O parte din măsurile pre
văzute au fost deja înfăptuite. Una 
dintre
funcțiune, în cazurile 
care a centralei la minim tehnic, 
в agregatelor cm randament ridicat 
Această măsură are un caracter 
permanent și duce la reducerea

acestora precum 
asumate, Condu- 
prevăzut aplica- 
tehnito-organiza-

acestea este menținerea în
de descăr-

considerabilă a consumurilor spe
cifice.

O altă măsură, care a fost apli
cată în cursul primului trimestru 
din acest an, se referă la dirijarea 
aburului eșapat de turbopompele 
de alimentare a cazanalor de 13 
atm. și a cazanului IjP.R.O.M. în 
rezervorul de alimentare a cazanu
lui de 13 atm. Prin aceasta se re
duc simțitor pierderile de căldură. 
In același timp s-a terminat insta
lația de comandă de la distanță a 
liniilor 1 și II de 6 kV.

Aplicarea acestor măsuri, efor
turile depuse de întregul personal 
pentru funcționarea agregatelor la 
parametri optimi au condus la în
deplinirea cu succes a indicilor de 
plan în flecare lună ce a trecut 
din acest an. Astfel. în primul tri
mestru planul de energie electrică 
a fost depășit cu aproape 300 000 
kWh. iar energia termică produsă 
în această perioadă întrece pe cea 
planificată pentru Întreg anul 1963.

Pentru îndeplinirea și depășirea 
în continuare a planului de ener
gie electrică, în Cadrul centralei 
electrice Vulcan se prevede apli
carea unor noi măsuti Că : reduce
rea cu 6 zile a timpului de repa
rații la agregatele de bază a cen
tralei, întocmirea Unor grafice de 
desfășurare a reparațiilor în con
formitate cu planul de opriri, exe-

cutarea reparațiilor curente la a- 
greggtele auxiliare în goluri de 
sarcină și altele. In prezent se e- 
fectuează reparații mijlocii la ca
zanul I. Eșalonarea pe schimburi 
a acestor lucrări, bana organizare 
a muncii, sînt măsuri care aa a- 
sigurat îndeplinirea înainte de vre
me a reparațiilor. Aici a lucrat e- 
chipa condusă de comunistul Be- 
rețki Petru, muncitorii Rîmboi Ale
xandru, 
Iuliu și 
locuirea 
cărbune 
deosebit
nofer Francisc, Dumitru Petru. Bi- 
dlga loan, Stefoi Petru Ji 
Vasile.

Faptul că se urmărește 
proape aplicarea întocmai a 
rilor tehnico-organizatorice 
zute, că se depun eforturi
reducerea termenelor de reparații 
și pentru o mai bună funcționare 
a agregatelor, că fiecare muncitor, 
tehnician și inginer din Centrala 
electrică Vulcan se Străduiește 
se achite cu cinste de sarcinile 
credințate, constituie garanția
deplinirii și depășirii ritmice a pia
nului de producție a energiei e- 
lectrice. a obținerii de importante 
economii prin reducerea consumu
rilor specifice.

Cutucă Dumitru, Șeprodi 
alții. De asemenea, la în- 
axelor de la morile de 
la cazanul XI, un aport 
l-au adus mrincitorii Hor-

Surdu

indea- 
măsu- 
preVă- 
pentru

Să
în-
în-

ȘT. EKART

Pentru sezonul de primăvară
Magazinele O.C.L. produse industri- 
ale Petroșani oferă cumpărătorilor

Un bogat sortiment de confecfiL 
pentru copii, femei și bărbafi.

incălțămintea pentru copii, femei și băr
bați este în modele noi, culori noi, frumoa
să, modernă, ieftină.

Vizitați magazinele de specialitate 
bine aprovizionate.

/.
8 aprilie

Sfatul me-PROGRAMUL I. 7,30 
dicului, 9,00 Muzică din operete, 
10,03 Teatru la microfon : „Școala 
nevestelor". Adaptare radiofonică 
după comedia lui Moliere, 11,24 
înregistrări de la cel de-al VI-lea 
Festival republican al școlilor și 
institutelor cie artă, 12,15 Lecția de 
limba franceză. Ciclul II (reluarea 
emisiunii din 7 aprilie), 12,30 Din 
folclorul muzical al popoarelor, 
13,00 Fragmente din opera „Dama 
de pică" de Ceaikovski, 14,10 Pre
lucrări corale, 14,30 Roza vînturi- 
lor, 15,00 Muzică populară inter
pretată de Victoria Darvai, Ștefan 
Stroie și loan Oprea, 16,10 Melodii 
de dragoste, 17,00 Muzică de es
tradă, 18,05 Cîntă Ioseph Schmidt, 
18,30 Program muzical pentru frun
tași și evidențiați în întrecerea 
socialistă, 20,10 Muzică populară 
cerută de ascultători, 20,40 Lecția 
de limba rusă. Ciclul II, 20,55 Mu
zică din onerete 21.15 Muzică de

■ь

Soliști ai 
balet al 

populare, 
15,30 Me-

dans. PROGRAMUL II. 8,30 Suma
rul presei centrale, 9,03 Ctntece și 
locuri populare, 9,30 Melodii dis
tractive, 10,30 Pagini vesele din 
operete, 11,30 Soliști și orchestre 
de muzică populară, 12,00 Muzică 
de estradă din țări socialiste, 12,00 
De toate pentru toți (reluare), 13,40 
Dansuri de estradă, 14,00 
Teatrului de operă și 
R.P.R., 14,30 Melodii
15,05 Pe aripile valsului,
lodii de dragoste din operete, 16,30 
Cu cîntecul și jocul de-a lungul 
Dunării, 18,00 Opera „Olandezul 
zburător" de Richard Wagner. Ac
tul III, 18,30 Lectură dramatizată 
din povestirea „Scurta viață feri
cită a lui Francis Macomber" de 
E. Hemingway, 19,30 Lecția de 
limba engleză. Ciclul I, 19,45 „Am 
îndrăgit o melodie" — emisiune de 
muzică ușoară romînească, 20,15 
Școala șl viața, 21,10 Actualitatea 
muzicală, 21,55 Muzică de dans.
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Conferința de presă 
ținută de Joao Goulart

MONTEVIDEO 6 (Agerpres).
Președintele demis al Braziliei. 

Joao Goulart, a ținut duminică o 
conferință de presă la Montevideo, 
unde a sosit în urmă cu 24 de 
ore, în cursul căreia s-a ocupat 
de cauzele ultimelor evenimente din 
țara sa. După cum a declarat Gou- 
îarl, „cei care m-au demis s-au 
Opus politicii externe a guvernului 
ale cărei principii sint respectul 
tuturor țărilor, în cadrul unei in 
dependențe absolute a țării noas
tre. Dacă Brazilia trebuia să res
pecte acordurile internaționale -- 
a continuat el — ea trebuia, îna
inte de toate, să apere interesele 
naționale =i șopulare. Urmînd a- 
ceastă linie, am luat diferite mă
suri ca acelea privind controlul 

'ieșirii capitalurilor din țară, mă
suri în legătură cu comerțul și in-

dustria și îndeosebi împotriva co
merțului abuziv. Sînt convins că 
această politică m-a dus la adop
tarea unor măsuri fundamentale 
cerute de popor, îndeosebi legea 
cu privire la reforma agrară. A- 
ceste reforme de bază au provocat 
reacția din partea celor vizați și 
în consecință demiterea mea".

Arătînd că „Brazilia are nevoie 
de reforme structurale care să-i 
permită să se dezvolte mai bine", 
Goulart a subliniat că reformele pe 
care le-a propus erau umane și de
mocratice. El a declarat că eve
nimentele recente „au fost preci
pitate de o coaliție a unor per
soane interesate din tară și din 
străinătate". El a reafirmat că nu 
a renunțat la postul de președinte al 
Braziliei, dar a refuzat să dezvă
luie intențiile sale de viitor.

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

Vizita primului ministru francez 
în Japonia

TOK»O 6 (Agerpres).
Primul ministru al Franței, G. 

Pompidou, însoțit de ministrul a- 
facerilor externe, Couve de Mur- 
ville, au sosit luni la Tokjo într-o 
vizită de o săptămînă. Aceasta 
este prima vizită oficială a primu
lui ministru francez în Japonia.

Cei doi oameni de stat francezi 
vor duce tratative cu conducători 
ai guvernului japonez asupra unui 
cerc larg de probleme. Se presupu
ne că vor fi discutate, printre al
tele, problema Federației Malaye- 
ze, a dezarmării și relațiile econo
mice dintre Japonia și Franța.

Proiectul unui imens depozit 

subteran pentru păstrarea 

gazelor naturale

TAȘKENT 6 (Agerpres).
Specialiștii sovietici au elaborat 

proiectul unui imens depozit sub
teran pentru păstrarea gazelor na
turale. Acesta va fi amenajat în
tr-o peșteră descoperită recent în 
apropiere de Tașkent. Amplasarea 
peșterei este foarte avantajoasă, 
întrucît exact deasupra ei trece 
conducta magistrală de gaze care 
duce la Tașkent și în Kazahst'an. 
Tot aici, în apropiere, începe si o 
ramificație a conductei care duce 
spre orașul uzbec Circik.

Gazele vor fi păstrate la o adîn- 
cime de circa 700 m. într-un pu
ternic strat acvifer. protejat în 
partea de sus de un înveliș de lut. 
Pe măsura necesităților cu ajutorul 
presiunii apei, combustibilul va fi 
debitat prin țevi în conducta ma
gistrală.

Lucrările tie amenajare a depozi
tului subteran au început. Gazele 
păstrate aici vor fi folosite pen
tru acoperirea oscilațiilor în cere
rile sezoniere și zilnice ale consu
matorilor de gaze din trei mari 
centre industriale — Tașkent, Cir
cik și Cimkent.

După abrogarea de către președintele Makarios 
a Tratatului privind menținerea de trupe ale Turciei 

și Greciei în Cipru
NICOSIA 6 (Agerpres).

' După abrogarea de către preșe- 
disttele Republicii Cipru, Makarios, 
a Tratatului cu privire la menține
rea de trupe ale Turciei și Greciei 
în Cipru, în capitalele Turciei și 
Angliei s-a intensificat activitatea 
diplomatică.

La Ankara, după ședința extra
ordinară a Consiliului de Miniștri, 
întrunită sub președinția președin
telui republicii, Cema! Giirsel, a 
fost dat publicității un comunicat 
în care se subliniază că guvernul 
Turcîei nu va accepta denunța
rea unilaterală a Tratatului de 
•lianță dintre Grecia. Turcia și 
Cipru, Comunicatul precizează că 
guvernul Turciei a luat hotărîrea 
de a trimite președintelui Makarios 
o scrisoare în care i se face cu
noscut poziția guvernului turc.

Corespondentul din Londra al 
agenției France Presse relatează 
că guvernul Marii Britanii a luat 
în considerare' începerea unor con
sultări diplomatice între Anglia, 
Grecia și Turcia în legătură cu 
hotărîrea președintelui Makarios.

La Nicosia, vicepreședntele Ci
prului, Kuciuk, a dat publicității 
mesajele adresate primului ministru 
al Turciei, Ismet Inonu, și secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
în care protestează 
brogării de către 
karios a tratatului 
turco-cipriot.

In același timp,
comandantul forței O N.U. din Ci
pru, și generalul Mike Carver, co
mandant adjunct al forței O.N.U, 
au avut o îndelungată întrevedere 
cu președintele Makarios în legă
tură cu abrogarea tratatului pri
vind menținerea de trupe ale Tur
ciei" și Greciei în Cipru. Cu oca
zia acestei întrevederi 
tat posibilitatea ca

ței O.N.U. să preia controlul auto
străzii Nicosia—Kvrenia, controla
tă pînă in 
ceșți aflate

prezent de trupe tur- 
în Cipru.

★

(Agerpres).
guver- 

din A- 
Presse.

ATENA 6
Citând surse oficiale ale 

nului grec, corespondentul 
lena al agenției France
relatează că acesta este de acord 
cu hotărirea luată de președintele 
Republicii Cipru, Makarios, de a 
denunța tratatul privind staționa
rea trupelor Turciei și Greciei pe 
teritoriul Ciprului, ca un drept care 
consacră o stare de fapt decurgînd 
din hotărîrea Consiliului de Secu
ritate de a se trimite în Cipru o 
forță internațională a O.N.U,

Guvernul Greciei, arată aceste 
cercuri, consideră că măsura luată 
de Makarios este îndreptățită, în- 
trucît însuși guvernul Turciei a 
aprobat la timpul *său 
Consiliului de 
februarie prin 
că acordurile 
Zurich nu sînt
gure independența Ciprului 
tinerea păcii în insulă.

LONDRA 6 (Agerpres).
Aproximativ 6ѲѲ de ciprioțî cate 

locuiesc Ia Londra au manifestat 
în cursul zilei de duminică pe 
Fleet-street din Londra unde sînt 
situate numeroase redacții, protes
tând împotriva modului deformat în 
care unele ziare prezintă situația din 
Cipru. Demonstranții purtau pan
carte cu inscripții: „Cipru nu va 
fi dezmembrat niciodată I", „Liber
tate ■ si independență Ciprului I".

O • manifestație asemănătoare a 
avut loc și în orașul vest-german 
Hanovra, la care au participat cî- 
teva sute de muncitori și studenți 
ciprioți din Germania occidentală.

împotriva a- 
președintele Ma
de alianță greco-

generalul Gyani,

s a discu- 
trupe ale for-

Ofensiva a

hotărîrea
Securitate din 4 
care se recunoaște 
de la
în măsură

Londra și 
să asi- 
și men-

★

ANKARA 6 (Agerpres).
Agenția U.P.I. relatează 

urma abrogării de către președin
tele Makarios a Tratatului cu 
vire la menținerea de trupe 
Greciei și 
vernul turc 
militare să 
navală de
la 100 mile de Cipru. După cum 
se știe, vasele militare turcești au 
fost retrase de la Iskenderun la 
baza de la Golcun, după sosirea 
primelor unități 
în Cipru.

©---------------

că în

pri- 
ale 
gu- 
sale

Turciei în Cipru, 
a ordonat vaselor 
se reîntoarcă la baza 
la Iskenderun, situată

ale forței O.N.U.

forțelor patriotice din Mozambic

Discursul lui Wiliam Fulbright 
la Universitatea din Chapel Hill

WASHINGTON 6 (Agerpres)..
Intr-un discurs rostit la Univer

sitatea din Chapel Hill (statul Ca
rolina de nord), președintele Comi
siei senatoriale pentru afacerile 
externe, Wiliam Fulbright, a de
clarat că „nici poporul american 
nicj Congresul nu exercită vreun 
control efectiv asupra militarilor".

„Senatorul, arată agenția Fran
ce Presse. a criticat „Casta mili
tarilor" că este interesată in men
ținerea războiului rece și a unui 
buget de apărare ridicat. El s-a ri
dicat împotriva cursei înarmărilor, 
arătînd că o parte a mijloacelor

înghițite de cheltuielile militare 
trebuie să fie canalizate spre sa
tisfacerea necesităților interne ale 
americanilor. înfăptuirea programe
lor de învățămînt și de creștere a 
bunăstării nu trebuie șă fie апй- 
nată datorită cheltuielilor pentru 
„apărarea națională". „Armele, a 
spus senatorul, constituie doar un 
aspect al securității, căci securita
tea nu devine automat o realitate 
prin creșterea înarmărilor". Ful
bright a cerut să se renunțe la 
„prejudecata bolnăvicioasă", care 
nu servește intereselor naționale, 
a așa-pumitului pericol al unei a- 
gresiuni comuniste.

©---------------

Herve Aiphand; n Alianța atlantică 
trebuie să fie modificată*

WASHINGTON 6 (Agerpres).
In cadrul unui interviu televizai 

transmis din Washington, ambasa
dorul Franței în S.U.A., Herve 
Alphand, a declarat că „alianța 
atlantică trebuie să fie modificată 
în propriul ei interes. Ea a suferit 
deja schimbări și se va schimba 
în continuare" . In același timp.

Alphand a spus că Franța „este 
o membră fidelă a acestei alianțe".

Referindu-se la obiectivele prin
cipale ale politicii externe france
ze, ambasadorul a declarat că unul 
dintre acestea este „încercarea de 
a găsi o anumită formă de convie
țuire cu țările socialiste".

£~.
--------------- ©---------------

Tratative în problema 
bazelor militare engleze în Libia

TRIPOLI 6 (Agerpres).
Guvernele Marii Britanii și Libiei 

au căzut de acord să înceapă la 
20 aprilie convorbiri în problema 
bazelor militare britanice de pe 
teritoriul libian.

Se știe că Parlamentul «i guver
nul Libiei au adoptat hotărîrea de

a lichida bazele militare străine de 
pe teritoriul libian.

In același timp, guvernul libian 
a anunțat că a propus guvernului 
S.U.A. inițierea, la 29 aprilie a unor 
tratative în problema bazelor mili
tare americane din Libia, Răspun
sul guvernului american nu este 
încă cunoscut.

©

Crearea unei asociații 
pentru promovarea muzicii austriece

VIENA 6 (Agerpres)
încurajat de marele succes repur

tat de Societatea pentru literatură" 
întemeiată cu doi ani în urmă, 
Ministerul Educației al Austriei a 
pus bazele unei societăți pentru 
promovarea muzicii sub denumirea 
de „Osterreichische Gesellschaft fur 
Forderung der Musik". Directorul 
societății, dr. Harald Goertz, a ex-

f 
plicat că scopul societății este (Ji 
numai de a promova muzica ci și 
de a încuraja contactele între per
sonalitățile muzicale din Răsărit 
și din Apus, de a purta discuții 
asupra actualelor probleme ale mu
zicii și de a pune la dispoziția 
cercetătorilor străini informații cu 
privire la lucrările compozitorilor 
și muzicologilor austrieci.

WASHINGTON. Generalul a- 
merican Douglas MacArthur a 
încetat din viață duminică sea
ra, în vîzstă de 84 de ani. Pre
ședintele Statelor Unite, John
son, a hotărit ca MacArthur să 
fie înmormîntat cu cele mai înal
te onoruri.

PARIS. Ministrul afacerilor 
externe al Indoneziei, Suban- 
drio, care și-a încheiat vizita în 
Franța, a plecat la 5 aprilie la 
Roma unde va avea convorbiri 
cu oficialități italiene.

In aceeași zi, Subandrlo a so
sit in capitala Italiei.

subliniază că în cursul acestei 
vizite se vor perfecta condițiile 
semnării unor noi acorduri 
nomice izraeliano-togoleze.

eco-

DELHI. Primul ministru 
Bhutanului, Jigme Dorji, a 
asasinat duminică de un necu
noscut în orașul Phunsoling.

Bhutanul este un regat 
in munții Himalaia, între 
și R.P. Chineză, avind un 
de protectorat al Indiei.

al 
fost

situat 
India 
statut

mandamentului trupelor america
ne din regiunea Oceanului Paci
fic în legătură cu modernizarea 
armamentului 
sud-coreene. 
printre altele,
trării armatei sud-coreene cu ra
chete „Hawk" și cu noi tipuri de 
avioane de vînătoare cu reacție.

forțelor armate 
Au fost discutate 

problema înzes-

RIO DE JANEIRO, Șase guver
natori ai statelor federale brazi
liene, întruniți la Rio de Janei
ro, au hotărît să propună Con
gresului național candidatura ge
neralului Castelo Branco la pre
ședinția Republicii.

t
i
i
i
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DAR-ES-SALAAM 
Intr-o declarație

Es-Salaam, președintele
Uniunea Națională Democratică din 
Mdzambic, Absalon Bahule a ară
tat! că forțele- patriotice în acest 
teritoriu au început ofensiva îm-

6 (Agerpres). 
făcută la Dar-

Partidului

potriva trupelor 
Porto-Shire. Partizanii 
pierderi trupelor coloniale și au 
cucerit mai multe trofee.

Porto-Shire este considerat un 
important centru administrativo-co- 
mercial al trupelor portugheze din 
Mozambic.

portugheze din 
au cauzat

BEIRUT. După cum s-a mai 
anunțat, duminică s-a desfășurat 
în Libanul de nord prima etapă 
a- alegerilor legislative din Li
ban. Primul ministru libanez, 
Oueini, a declarat că alegerile 
au avut loc iără incidente. Re
zultatele preliminare ale primei 
etape indică succesul fostului 
prim-ministru, Rașid Karame, și 
a altor oameni politici proemi
nențe

TEL AVIV. Președintele Repu
blicii Togo, Grunitzky, a sosit 
în cursul zilei de duminică la 
Tel Aviv intr-o vizită oficială 
de opt zile. Agențiile de presă

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Petroșani, Str. Republicii nr. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

LONDRA. In Anglia se fac 
actualmente probele unui auto
mobil cu motoare electrice, cu
rentul fiind furnizat de un acu
mulator puternic. Acumulatorul 
pune in funcțiune două motoare 
care ^acționează asupra celor trei 
roți (mașina avind o singură roa
tă în față). Transportând patru 
persoane, noul automobil, care 
este ioarte economic, poate a- 
tinge o viteză de 60 km. la oră.

DACCA. La Dacca s-a anunțat 
oficial că epidemia de 
care a izbucnit săptămînă 
tă în Pakistanul de est a 
cat pînă in prezent peste
victime în majoritate copii.

hoferă 
trecu- 

provo- 
100 de

SEUL. In Coreea de sud 
ioc tratative între guvernul 
coreean și reprezentanți ai

au 
sud- 
co-

SALISBURY. La Salisbury, ca
pitala Rohdesiei de sud, au avut 
loc duminică grave tulburări. 
Poliția a folosit gaze lacrimo
gene pentru a împrăștia sutele 
de demonstranți africani. Au fost 
operate mai multe arestări. A- 
gențiile de presă, care transmit 
știri despre aceste tulburări, 
menționează cauzele lor.

nu

de 
să 

nivel

TOKIO. Japonia și Coreea 
sud au căzut de acord luni 
suspende convorbirile la 
ministerial cu privire la regle
mentarea problemei pescuitului 
in Marea Japoniei. S-a stabilit, 
totodată, ca negocierile să fie 
reluate in curind Ia nivelul ex- 
perților, nefiind însă anunțată 
nici o dată precisă.

Tiparul: I.P.H. Subunitatea Petroșani 40 369


