
Гвіыі^
R u i-------------------------

guiroșu
Biblioteca -a.-lt 3lă|

„„ Proletari, din tițate țările, unlți-vi I
Rey V u———————————

leva.unfi

(3
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

Anul XVII
XXII №. 4810

Marți
6 aprilie 

1965

4 pag. 25 bani

Preparaț'ta Lupeni

Bilanțul 
primului trimestru
Printr-o seamă de perfecționări aduse 

procesului de preparare și folosirea 
din plin a capacităților existente, pre
cum și prin aplicarea unui însemnat 
număr de măsuri tehnico-orgaaiza- 
ftrice, colectivul nostru a expediat, 
peste prevederile .sarcinilor de plan 
pe luna, martie, 6 900 tone de căr
bune pentru cocs. Au fost respectate 
normele prevăzute de STAS și în pri
vința calității producției. Astfel, față 
de indicele de 9 la sută cenușă 
prevăzut la cărbunii pentru cocsifica
re, a fost realizat un indice de cenu
șă de 8,7 la sută. Prin această rea
lizare s-a respectat și angajamentul 
asumat la indicatorul de calitate.

La obținerea acestor succese au 
contribuit din plin echipele spălăto
rilor Gyurgy Ștefan, Dumitrescu A- 
lexandru, a flotatorului Kertesz A- 
lexandru, ale preparatorilor Trifoi 
Gheorghe, Avramescu Petru și altele.

Prin realizările obținute în luna 
martie, colectivul prep ara ției Lupeni 
a recuperat rămînerea în urmă de 
pe luna februarie și raportează că 
planul pe trimestrul 1 la indicele 
cărbuni speciali pentru cocs a fost 
realizat și depășit.

TRAIAN ANGHEL 
corespondent

FORA
De opt ani face drumul a- 

cesta spiral de la cota zero 
pînă la cea mai înaltă cotă 
a blocului: de la un etaj in
ferior la altul superior pen
tru ca de sus, din virful e- 
dîficiului, să coboare în zig
zag și s-o ia din nou de la 
cota zero, la alte și alte blo
curi. Și viața lui a fost un 
urcuș in spirală. Înainte de 
a veni in Valea Jiului, „nu 

a purtat niciodată palton” (expre
sia îi aparține). De atunci și pînă 
acum a parcurs un drum lung, mă
surat în ani de viață semnificativă.

...A bătut sfios in ușa de la biroul 
meșterului, s-a apropiat și ne-a în
tins o mină aspră. Apoi s-a prezen
tai :

— Calotă Constantin, șeful brigăzii 
de zidari de la D 13. Nu mai era 
nevoie. Coborîsem abia de cinci mi
nute de la etajul patru al blocului. 
Știam că brigada lui și brigada lui 
Banu Constantin din celălalt schimb, 
se angajaseră să termine glisarea 
blocului D 13 de la Vulcan în 14 
zile.

Cînd lirei pe platformele dintre e- 
tajele blocului auzi foșnetul cofraju- 
lui care se urcă pe peretele vertical, 
o dată cu platforma și o dată cu 
tine. Centimetru cu centimetru, într-un 
urcuș’continuu prind contur cele 72

apartamente. Aici capeți siguranța 
că angajamentul brigăzilor, de con
structori nu va rămîne o vorbă 
goală. Începi să-l privești pe om 
din alt unghi, să pătrunzi puțin in 
sufletul său. Investigația aceasta e 
mai greu de făcut. Cină e vorba de 
angajamente și realizări, răspunsurile 
vin mai repede. Dar clnd trebuie să 
vorbească despre sine, omul 
mai reținut.

„Trăiesc ca toți oamenii 
noastre. Cu opt ani in urmă 
cat din satul meu din Oltenia. Tot 
ce am realizat de atunci șt pînă a- 
cum — faptul că sint calificat in 
meseria de zidar și sint șef de bri
gadă, că fac parte din familia mare 
și puternică a comuniștilor, .că, am 
atîtea satisfacții personale — se lea
gă de șantier, de casete la care la

e mult

zilelor 
am ple-

1. CIOCLEI

in pag. 2-a)
Fabrica de fire artificiale „Viscoza" din Lupeni. In fotografie: aspect 

din secția răsucit. ’

ȘAVTIERLL HVEZEM

Perspective îmbucurătoare
In acest an constructorii din Petro

șani vor preda în folosința oameni
lor muncii un număr de 15 blocuri 
cuprinzînd 540 apartamente. Realiza 
rea acestui plan, necesită un însem
nat yolum de muncă, o bună organi
zare a activității, îndeplinirea ritmica 
a planulhi de predări.

La solicitarea redacției. . tov, Sasu 
Nicolae, șeful șantierului Livezeni, a 
relatat măsurile tehnieo-organizatorice 
luate pentru realizarea sarcinilor de 
plan pe trimestrul II.

„Avem de predat în cursul trimes
trului II un număr de 180 apartamen
te. Acestea se află în blocurile G 2 
cu termen de predare în luna apri
lie, G 7 și E 2 în luna mai. iar în 
iunie, blocurile G 3 și H 2. Vor tre

bui terminate, de asemenea, o serie 
de lucrări de folosință generală : ca
nalizările, alimentările cu apă, rețe
lele termice și aleile de acces.

Toate aceste lucrări sînt atacate și 
se află în diferite stadii de execuție. 
Astfel, blocul G 2, cel mai apropiat 
ca termen, se află în finisaj interior. 
Stadiul actual al lucrărilor se înca
drează în graficul de execuție. Blo
curile G 7 și E 2 sînt, de asemenea, 
încadrate în grafic. Intr-o situație 
mai puțin mulțumitoare se află blo
curile H 2 și G 3 care sînt în în- 
tîrziere cu lucrările de roșu. Intr-un 
stadiu avansat se află construcția 
blocului E 4. Acesta are termen de 
predare în trimestrul III dar se va 
preda tot în trimestrul II. Privită în

Astăzi, după vacanța de la sfîrșitul trimestrului II, reîncep cursurile 
școlilor. începe, așadar, cel de-al Ш-lea trimestru, și ultimul, al anului de 
învățămînt 1964-1965.

In clișeu: Oră de geometrie la clasa a VlII-a В de la Școala gene
rală de 8 ani nr. 4 Petroșani. Elevii Di nescu Rodica și Gireadă Mihai rezol
vă la tablă problemele date sub îndrumarea profesorului Drăgan Ovidiu.

Factorul poștal 
din cartierul nostru

Una dintre preocupările noastre 
cotidiene, cu care ne-ат deprins tot 
așa cum ne-ат deprins cu plecarea 
la serviciu, este citirea presei. Pro
curarea ziarelor și a revistelor se 
asigură azi fie prin chioșcurile de 
vînzarea presei, fie printr-un abona
ment la domiciliu. Noi,' cei care am 
ddoptat cel de-al doilea sistem, 
ne-ат obișnuit să citim zilnic ziarele 
și revistele, pentru 
a afla noutățile 
din țară și de 
peste hotare, pen
tru a studia expe
riența unor colec
tive sau oameni ai muncii cu reali
zări bogate în activitatea pe care o 
desfășoară. Ciți dintre noi ne-ат gin- 
dit însă la munca acelor salariați 
care ne aduc zilnic acasă publica
țiile la care ne-ат abonat ? Acești 
salariați, cunoscuți sub numele de 
factori poștali, sînt aceia care asi
gură funcționarea neîntreruptă a 
acestui important serviciu de deser
vire.

Rîndurile de față le scriu la adre
sa unuia din acești lucrători, la a- 
dresa factorului poștal Turcu loan 
care deservește cartierul Carpați din 
orașul Petroșani. Acest factor poștal

Scrisori sosite 
la redacție

poate fi văzut în cartierul nostru 
zilnic, cu multă regularitate, aș pu
tea chiar afirma, fără să exagerez, 
cu precizie „de ceasornic". Locuiesc 
de mai bine de jumătate de an în 
acest cartier dar nu s-a iniîmplat 
vreodată să na pot citi presa la timp.

Grijuliu, mereu vesel, tovarășul 
Turcu Ioan nu uită să vină să facă 
la timp abonamentele tot așa cum 

apoi se străduieș
te să deservească 
pe fiecare abonai 
în parte. L-am în
trebat într-o zi de 
ce urcă scările 

pînă sus, la ultimul etaj, și nu pune 
ziarele în cutia de la parter? Nli-a 
răspuns modest: E mai sigur așa, 
ziarul ajunge chiar în mina abona
tului.

Citind în ziar despre activitatea 
multor oameni evidențiați în muncă, 
țin să aduc pe această cale tovară
șului Turcu Ioan mulțumirile între
gului cartier pe care-l deservește și 
in același timp oficiului P.T.T.R. 
Petroșani care a format asemenea sa
lariați.

prof. V. MIHOC 
bloc 21 cartier Carpați 

Petroșani

Conferință tehnică
Pentru azi, ora 18, la F. F. A. 

Viscoza Lupeni este programată 
conferința cu tema „Prelucrarea 
tehnică superioară a fibrelor tex
tile sintetice".

Conferința, la care au fost invi
tați să participe numeroși munci
tori filatori și tehnicieni, va fi ur
mată de scurte expuneri ale unor 
șefi de brigadă, evidențiați în pro
ducție.

Spectacol muzical
Mîine, ora 17,20, Filarmonica de 

Stat „Oltenia" și orchestra popu
lară „Doina Olteniei" din Craiova 
prezintă pe scena teatrului de stat

„Valea Jiului" din Petroșani un 
spectacol muzical intitulat „Un bu
chet de melodii". Alături de artiș
tii craioveni .Marina Baciu, Her
mina Stănușoiu, Constantin Chisăr, 
Puica Popescu își dau concursul 
Maria Lătărețu, artistă emerită și 
Dionisie Vlad, colaborator al tele
viziunii din București.

Dimineață de basme
» ■

La inițiativa comitetului sindica
tului de Ia termocentrala Paroșeni, 
conducerea bibliotecii clubului mun
citoresc din localitate organizează 
azi, ora 10, în sala de lectură, a 
bibliotecii clubului o dimineață de 
basme pentru copiii de vîrstă pre
școlară.

ansamblu situația ar fi mulțumitoare. 
Pe noi însă, ne nemulțumește faptul 
că două obiective cu termen de pre
dare în acest trimestru, se află în în- 
tîrziere față de grafic. In scopul adu
cerii acestora la „linia.de plutire" cît 
și pentru menținerea în grafic a ce
lorlalte, am preconizat și aplicat o 
serie de măsuri tehnice și organiza
torice. Iată despre ce este vorba : "In 
primul rînd, la lucrările; aflate în 
înlîrziere am concentrat mai multe 
brigăzi de zidari și aplicăm metoaa 
lucrului în lanț. In timp ce două 
brigăzi de zidari lucrează la zidăria 
etajelor superioare, alte două lucrează 
la tencuirea parterului și etajelor in
ferioare. Metoda aceasta am extins-o 
și Ia lucrările de instalații electrice, 
sanitare și de încălzire centrală. In 
urma zidarilor vin imediat instalatorii 
cu montarea conductelor de apă, a 
coloanelor de încălzire și a conduc
torilor electrici. Tencuitorii nu mai 
trebuie să aștepte astfel după. insta
lator. Deocamdată însă lucrările 
se desfășoară normal și sperăm să 
recîștigăm timpul pierdut în perioa
da de iarnă. Avînd în vedere că 
noile blocuri vor trebui predate și cu 
finisaje exterioare s-a trecut de pe 
acum. Ia executarea placajului de că
rămidă. Se lucrează deci concomitent 
la interior și exterior. Dintre lucrările 
de folosință generală, sînt deja exe
cutate canalizările și racordurile la 
canalizare a o parte din blocuri. La 
rețelele termice se lucrează în. pre
zent

Aplicînd în continuare măsurile e- 
nunțate mai sus și mențînînd. în 
centrul atenției lucrările edilitare de 
folosință generală, sarcinile de plan 
pe trimestrul II vor fi cu siguranță 
realizate".

Echipa de mentori condusă de utemistul Popa loan, se numără prin tre echipele evidențiate, în întrecere 
de pe șantierul ■ T.GM.C.-Coroești. Ea îșî depășește lună de. lună sarcinile de plan cu 20 la sută.
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însă impresia ne-

Jiul Petrila -
Timpul frumos, dorința de a-șl ve

dea echipa lor regbllittndu-se prin 
practicarea unui joc frumos și efica
ce, a atras șl duminică pe stadionul 
din Petroșani mit de suporteri ai e- 
chipel jiul. Victoria, obținută la 
sfîrșitul celor 90 de minut» de Joc 
de către JtaUști cu 1—0 în fața e- 
ohlpel Vagonul Arad, n-a fost în 
măsură aă șteargă 
plăcuta pe care 
ьі »u Igaat-a în 
primele două me- 
eteri susținute a- 
casă la începerea 
returului campio
natului. Pînă și 
cel mai înflăcărați 
suporteri si Jiului 
sînt profund de
zamăgiți de fap
ta! eă în două 
meciuri disputate 
pe teren propriu 
echipa n-a reușit 
să înscrie decît 
un singur gol. și 
acela din 11 
tri.

Duminică, 
cui echipei a 
tat din nou că, 
cu toaiă domina
rea insistentă, nu 
sile să fructifice 
ocaziile de a în
scrie. Ca și-n ailte 
dăți, cel mai bun 
atacant al Jiului 
s-a dovedit a fi 
halful Csutak, ca
re a tras mult și 
periculos ta poartă. In rest, atacan- 
tii s-au complăcut în driblinguri și 
combinații inutile. Apărarea imedia
tă, cu excepția lui Pop și Cazan, 
s-a comportat în generai bine. De 
fapt ea nici nu a preg tost solicitată 
de adversari, care au inițiat doar 
câteva contraatacuri. La un astfel 
de contraatac, Pop comite henț Ia

Campionatul regional

Minerul Vulcan performera etapei
In cadrul celei de-a doua etape a 

campionatului regional de fotbal, vic
toriile au fost cele scontate. Sur
prinzătoare au fost doar scorurile cu 
care s-au încheiat unele întîlniri. Fă
ră îndoială că performera etapei a 
fost Minerul Vulcan care jucînd pe 
teren propriu, a învins pe C.F.R. Si
meria cu categoricul scor de 6-0. Vic
toria la această diferență se datoreș- 
te vervei de atac a vuicănenilor cît și 
apărării lor sigure. După cum arată 
și rezultatul, C.F.R. Simeriă nu s-a 
ridicat la valoarea partenerei de în
trecere.

☆
Corespondentul nostru Teșcan loan 

ne-a relatat că meciul dintre Parîn- 
gul Lonea și Unirea Hațeg s-a ca
racterizat prlntr-un joc lent, la In- 
tîmplare. In primele minute oaspeții 
au atacat insistent șl au luat con» 
ducerea printr-un gol înscris dintr-o 
lovitură de pedeapsă. Lonenll au ri
postat prompt șl în minutul 22 au 
egalat, Spre sfîrșitul partidei, gaz
dele au mal înscris încă două go-

CLASAMENTUL
1. Dac ta Orăștie IS 7 6 3 10:10 10
2. Aurul Brad 16 7 4 4 36:19 18
3. Textila Sebeș 16 8 3 8 42:24 18
4. Minerul Ghelar ÎS 8 Я S 26:20 18
6. Știința Petroșani 14 7 3 4 27:18 17
6. Aurul Zlatna ÎS 8 1 0 87:21 17
7. Parlngui Lonea 15 7 3 6 88:19 17
8. Minerul Vulcan 15 7 2 6 86:18 16
9. Minerul Апіпома 14 7 8 6 19117 10

10. Refractara Alba 15 4 5 0 18:30 13
11. Constructorul Hunedoara 16 4 3 8 18:88 11
12. Unirea Hațeg 15 4 3 8 16:31 11
13. C.F.R. Simeria 16 8 3 9 1U88 9
14. Preparatorul Petrila 16 3 s 10 14:36 8

Vagonul Arad 1-0 (1-0)
FOTBAL

marginaa careului de 16 metri. Lo
vitura executata cu efect pe lingi 
zid, do către Macavoi era ai и sol
do» cu un gol, dar Ion Vaatie. a- 

tent, a гмріпа în extremă» peste 
poartă.

Un nou atac la poarta oaspeților este lămurit de Kiss, 
portarul arădanilor, care respinge balonul peste bară. 

Foto: N. MOLDOVEANU

Vorbind despre desfășurarea me
ciului, se poate spune că el a prile
juit o hăițuială permanentă între a- 
tacul nostru ?i apărarea supranume- 
rică a oaspeților. Elocvent în acest 
sens este raportul de cornere de 
17—3 în favoarea jiuHștilor. Fazei? 
de gol create ca urmare a executării 
acestor numeroase lovituri de colț,

iuti, obiinînd astfel victoria cu 3-1.
Ultima clasată, Preparatorul Pe- 

trite, a jucat la Hunedoara cu Con
structorul din localitate. Conflrmînd 
și de astă dată forma slabă în care 
se află, echipa din Petrila a pierdut 
cu scorul de 5-0. Este necesar ca 
asociația să analizeze cauzele com
portării echipei și să ia măsurile ne
cesare de înlăturare a lipsurilor, spre 
a sg putea evita retrogradarea

☆

Alte rezultate; Minerul Ghelar »- 
Dacia Orăștie 3-0; Aurul Brad —- 
Textila Sebeș 1-0; Refractara Alba — 
Aurul Zlatna 3-0, Meciul Știința Pe
troșani — Minerul Aninoasa ae va 
disputa miercuri 7 aprilie,

☆

Etapa viitoare: Preparatorul Petri
la—Refractara Alba; Aurul Zlatna-- 
Minerul Vulcan; C.F.R. Simeria—Ști
ința Petroșani; Minerul Aninoaea— 
Parîngul Lonea; Unirea Hațeg—Aurul 
Brad; Textila Sebeș—Minerul Ghelar; 
Dacia Orfiștie—Constructorul 
doare.

Hune-

»

mai mult, 
au benefi- 

care au

ce și celelalte, nu au fost fructifica
te de către gazde. Singurul goi al 
partidei a fos-t înscris de către Li- 
bardl în minutul 32 dintr-o lovitură 
de Іа и metri. în urma dnui henț 
în careu. Este de semnalat, de ase
menea, faptul că în minutele 60 și 
61 Libardi și Peronescu au șutat din 
apropiere în bară.

Spre sfîrșitul partidei dominarea 
jiuliștilor s-a accentuat tot 
In numai 22 de minute ei 
mat de 8 lovituri de colt 
rămas fără rezultat fattlnirea s-a 
încheiat astfel cu scorul de 1—0 în 
favoarea echipei Jiul.

La fluierul arbitrului Radu Măr
gărit din București, 
cu competență, ș-gu 
rele formații;

JIUL PETRILA:
Nicoară, Șerban, Cazan, Frank, Pop, 
Martinovici, LIBARDI, CSUTAK, Pe
ronescu, Casandra.

VAGONUL ARAD: KISS, Pefe>v- 
șki, Lenard, IZGHIREANU, Matu- 
șinea, Sweilingher, Ștănoaia, Mot, 
Boroș Ț©MA, MACAVEI.

G MATEESCU 
. D. CRIȘAN

care a condus 
aliniat următoa-

ION VASILE,

Minerul Lupeni a adus
un punct de la Cugîr

Meciul de fotbal de la Cugir din
tre A. S. din localitate șj Minerul 
Lupeni a fost urmărit de peste 3000 
de spectatori. Timpul frumos și te
renul excelent au creat o ambiantă 
de joc plăcută. Susținută în perma
nentă de galerie, echipa din Cugir 
pornește la atac dominînd insistent 
?i trăgînd la poartă puternic șl pre
cis. In minutul 12 cugirenil sînt pe 
punctul să deschidă scorul. Kiss 
trage puternic dar portarul Sziklay 
de la Lupeni salvează un gol ca și 
făcut. Dominată cu autoritate, echipa 
din Lupeni în care a excelat Sziklay, 
se apără calm și organizat. Totuși 
In minutul 36 e pe punctul să pri
mească un gol dar Sziklay apără ex
cepțional.

întrecerile tinerilor
In desehiderea meciurilor de seniori 

au avut loc înțîlnirile de campionat 
ale juniorilor.

Pe stadionul din Petroșani, tinerii 
fotbaliști de la Jiul Petrila au în- 
tîlhit, intr-un meci cheie pentru ocu
parea locului fruntaș în clasament, 
pe juniorii de la Electroputere Craio
va. Prestînd un joc sub posibilitățile 
lor, juniorii de la Jiul au părăsit te
renul învinși cu scorul de 2-1. La

Campionatul Văii Jiului a luat s fîrșit
Cu etapa din 4 

aprilie a luat sfîr
șit campionatul de 
popice al Văii 
Jiului pe echipe feminin șl masculin, 
ediția 1964/65.

La Lupeni, pe arena Viaeoza, a 
avut loc cea mai Importantă partidă. 
Pentru această înțîlnire echipa gaz
dă s-a pregătit cu multă seriozitate. 
Rezultatul de 1970—1798 p.d. în fa
voarea lor le-a asigurat textlllateJor

POPICE

Duminică s-s dat 
startul șl în între
cerile echipelor de 
r u g b 1, partici
pante la campionatul de calificare în 
categoria A.

In cadrul acestei competiții, echipa 
Minerul Lupeni a susținut la Blaj 
primul Joa în compania echipei lo
cale C.J.L. șart participă pentru pri

RUGBI

VOLEI

teren propriu

Duminică s-a 
deschis sezonul 
voleibalista și în 
Petroșani. Primul 
meci disputat pe 
către Știința Petroșani a avut 
în compania echipei Industria 
mei Cîmpia Turzii.

încă de la început, studenții 
stăpînîre pe joc 
înfr-о manieră 
Al doilea set 
da dominare
Petroșani. La 
duc cu 7—2.
mit o perioadă de relaxare. Această 
perioadă însă (cam lungă din pă
cate) i-a costat pierderea setului cu

de
loc

Str-

pun 
și cîștigă primul set 
categorică (15-1) 
început tot în 
voleibaliștilor 
moment dat ei 

Apoi studenții își

a 
a 
un

nota 
din 

con- 
per-

S. S. E. învinsă pe teren
Returul . campio

natului categoriei 
A, seria H-a, la 
handbal în 7 fete, 
a început sub auspicii nefavorabile 

pentru echipa S.S.E. Petroșani. Lip
sită de aportul cîtorva titulare, re
prezentativa elevilor din Petroșani и 
fost învinsă pe teren propriu de Fa- 
vorlt-Oradea. Infrîngerea ne-a afecta» 
cu atît mai mult cu cît ea a venit 
din partea unei echipe care a înche
iat prima parte a campionatului ocu 
pînd penultimul loc în clasament 
Care sînt cauzele principate ale în 
frîngeriî ? In primul rînd imprecizia 
în trasul la poartă și în al doilea 
rînd comportarea inexplicabil de slabă 
a portăriței Duncea Lia care a pri-

Handbal în 7

La reluare, minerii ies la atac și 
sînt pe punctul de a înscrie prin 
Pleianu. Q altă ocazie o au oaspeții 
prin Precup. Din minutul 60, echi
pa din Cugir pornește din nou eu 
hotărâre la atac dar Sziklay, în for
mă excelentă, clarifică toate fa
zele critice de la poarta sa. Cea mal 
mare ocazie de a înscrie a gazdelor 
este aceea din minutul 80, La o 
ezitare a Iul Dan. Lazăr intră în ca
reu și șutează de la numai 6 metri 
de poartă. Un aalt acrobatic și 
Sziklay respinge mingea în corner.

Pentru obținerea unui punct în 
deplasare merită evidențiați Jucăto
rii Sziklay, Luba, 
Pleiann.

Staudt, Dam șl

1. CIORTEA 
corespondent

neseontată, a con- 
neexplicabilă a tu-

fotbaliști
această înfrîngere, 
tribuit emotivitatea 
turor jucătorilor echipei gazdă, care 
încă din vestiare au privit cu teamă 
acest meci.

La Lonea însă, juniorii echipei Pa- 
rîngul, practicînd un joc frumos, cu 
pase în viteză și multe șuturi la poar
tă, au repurtat o frumoasă și cate
gorică victorie cu 7-0 în fața forma
ției de juniori Unirea Hațeg.

titlul de campioane 
ale Văii Jiului și 
dreptul de a parti
cipa la etapa re

gională a campionatului da popice.
S-au evidențiat Moldovan Con

stanța 353. Petrovici Cornelia 357 
de la gazde, Gurko Olga cu 334 și 
Tunsoiu Lidfa 321 p.d. de la Minerul 
Vulcan. De asemenea, ș-au mai e- 
vldentiat și tinerele Breitigan 
terina de te Viscoza și Andrei 
na de la Vulcan.

Eca- 
Iulîa-

aceștma oară în 
campionat.

Dovedind maturi
tate Și în același 
mal clară în joc.timp o concepție

Minerul Lnpenl, a obținut o frumoasă 
victorie cu scorul de 29-6.

S. BALOI 
corespondent

15—7 și cu asta 
primul loc în seria 
respectivă. Seturile 
trei și patru au 

fost fără istoric, lucru de altfel re
flectat și de scorurile 15—2; 15—3 
cu care s-aq încheiat în favoarea 
gazdelor. Deci scor final 3—1 pen
tru Știința Petroșani. In meciul cu 
Industria Sîrmei Cîmpia Turzii e- 
chipa studenților s-a remarcat în 
special prin gama de procedee teh
nice folosite.

Echipa din Petroșani s-a dovedit 
însă deficitară la capitolul omoge
nitate ?i lipsă de concentrare în mo
mentele decisive.

De te echipa învingătoare s-au re. 
marcat Cibu, Muller, și Vernes.

propriu
mit cel puțin două 
goluri parabile. In 
schimb, apărătoa
rea porții echipei 

salvat multe șuturiFavorit-Oradea a
periculoase. Totuși, cu mai multă in
sistență în atac și siguranță în apă
rare, pjus fructificarea în mai mare 
măsură a loviturilor de la 7 metri, 
acordate în favoarea lor, elevele din 
Petroșani puteau obține ■•'țetoria.

Meciul începe cu acțiurti de atac 
’rumoase șl bine concepute de am
bele părți. Apărările, în frunte cu 
cei doi portari, sînt însă la post ani- 
hilînd orice tentativă de a deschide 
scorul. In mintal 5 gazdele bene
ficiază de o lovitură de la 7 metri. 
Kellner Anelize n-a reușit însă să 
fructifice lovitura de pedeapsă. După 
13 minute, de la începerea partidei, 
se înscrie primul gol de către Favo- 
rit-Oradea. Riposta elevelor e promptă 
dar nu și eficace. Cele care se do
vedesc mai precise în atac sînt oră- 
dencele care în minutele 18-20 și 21 
majorează scorul la 4-0. Cind mai 
erau trei minute pînă la sfîrșitul re
prizei, elevele reduc din handicap prin 
Munteanu, care transformă o lovitură 
de la 7 metri. Chiar în primul mi
nut de la reluarea partidei, scorul de
vine 4-2, ca în minutul 45 tabela de 
marcaj să indice rezultatul de 4-3 
pentru orădonce. Sin tem la un pa» de 
egalare dar n-o realizăm. Ultimele 
speranțe In a egala și chiar a ob
ține victoria sînt spulberate în mi
nutul 47 cînd Infiltrată în dispoziti
vul nostru de apărare, o jatacaotâ 
orădeană înscrie prin întoarcere un 
gol foarte frumos. Partida se încheie 
astfel cu scorul de 5-3 în favoarea 
echipei din Oradea.

☆

In deschidere, după un joc spec
taculos, S.S.E. Petroșani băieți a în
vins cu scorul de 18-9 pe Straja Lu
peni.

SPIRALE
(Urmare din pag. 1-9)

orez din 1967. După orele de muncă, 
merg la club unde ne petrecem ca 
toții majoritatea timpului liber. Din 
cind in cind mai fug și pe acasă pe 
Ia ai mei din sat. Și atunci mă eu- 
prinde mindria că acești opt ani tră- 
iți pe șantier nu i-am trăit degeaba. 
Am intrat In rlndul oamenilor; așa 
se spune la noi despre oamenii car.e 
au realizat ceva în viată pentru bi
nele lor și al celorlalți. Cind mă în
torc din nott aici. încerc de fiecare 
dată un sentiment de bucurie. Pri
vesc din mersul trenului orașul cu 
blocurile sale noi. și aceasta mă um
ple de bucurie. Am pus și eu umărul 
la fiecare din casele acestea mari și 
frumoase".

In cuvinte puține, omul a scos la 
iveală un noian de semnificații din 
viața lui. Care să fie cea mai impor
tantă ? Faptul că e un șef de briga
dă apreciat, că e plin de mindria 
aceasta legitimă a omului — con
structor al vieții noi, faptul că e 
unul dintre comuniștii de frunte ai 
șantierului? Toate acestea luate ta 
un lac alcătuiesc linia vieții unui 
om, care trăiește din plin bucuria 
vieții lui demne și care clădește cu 
mîinile lui. bucurii pentru alli oa
meni.
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la mina lupeni planul poate II realizat ritmic!
La sfîrșit 
de trimestru

Primul trimestru al anului 19615 
a adus minerilor, Inginerilor și 
tehnicienilor minei Lupeni satisfac
ția îndeplinirii planului de produc
ție. In această perioadă au fost 
extrase peste plan 873 tone de căr
bune, succes obținut prin eforturi 
mari, mai alee pentru învingerea 
greutăților provocate de lunile 
iarnă.

Analiza realizării planului la 
ceasta exploatare arată fnsă că 
nici una din lunile trimestrului 
producția de cărbune nu a fost rea
lizată ritmic. In ianuarie, după ce 
s-a rămas sub plan in prima deca
dă, planul a fost realizat și depășit 
in perioada ce a rămas pfnă la 
sfîrșitul lunii. In februarie mina a 
rămas sub plan cu 3 433 tone. In 
luna martie, în prima decadă, mi
na a rămas sub plan cu 3 730 
tone; la sfîrșitul celei de-a 
decade minusul a ajuns la
tone, pentru ca abia fn 28 martie 
să se L'jUngă la plan. Au trebuit 
eforturi mari pentru extragerea pes. 
te plan pînă la afirșltul lunii mar
tie a celor 4 053 tone pentru recu
perarea rămînerii în urmă pe tri
mestru.

Conferința orășenească de partid 
Petroșani a pus în fața comuniști
lor, a tuturor colectivelor sarcina 
realizării ritmice a pionului pro
ducției de cărbune. La mina Lupeni 
această cerință nu a fost încă sa
tisfăcută. Asalturile de la sHrșitul 
de lună, duc la suprasolicitarea u- 
tilajelor, 
brigăzilor, 
ducției.

Iată de
mează, principala preocupare a 
torilor de răspundere de Ia mina 
Lupeni, a întregului colectiv tre
buie îndreptată spre realizarea pla
nului în 
bațaj, în 
sector.
SE ^UN IN VEDEREA ASIQU- 

RARII RITMICITĂȚII PRODUC- 
TIEI?

Această întrebare a fost adresată 
mai multor ingineri, maiștri și 
brigadieri de la mina Lupeni, care 
în răspunsurile lor și-au exprimat 
convingerea că planul producției de 
cărbune, angajamentul de întrecere 
poate fi realizat ritmic. Este fnsă 
necesară mult mai multă preocu
pare pentru rezolvarea problemelor 
de care depinde crearea condițiilor 
optime necesare îndeplinirii ritmice 
a planului în fiecare abataj,

de

doua
3 823

îngreunează activitatea 
dăunează calității pro-

ce, in perioada ce ЦГ- 
fac-

mod ritmic, în fiecare a- 
ftaarc schimb, tn flecara

SINT CERINȚELE CB

Mai mult sprijin 
pe linia aprovizionării

Una din cele mai importante pro
bleme ce privesc ritmicitatea produc
ției la mina Lupeni a fost ridicată 
de către tovarășul OPR1Ș DUMITRU 
inginerul șef aj exploatării.

— In cursul primului trimestru, 
activitatea minei a fost stînjenită 
din maj multe cauze, atît obiective, 
impuse de intemperiile iernii, cît și 
interne, ale noastre proprii în orga
nizarea și dirijarea producției a că
ror înlăturare se află în centrul a- 
țenției Întregului colectiv. Doresc, 
însă, să mă opresc asupra greută
ților ce le-am avut de tntîmpinat în 
domeniul aprovizionării 
C.C.V.J. cu 
de schimb.

In primul 
de calitatea 
re ne-a fost 
verde, cherestea de dimensiuni песо- 
respunzătoare care, pe lîngg dificul
tățile ce le-au implicat în armarea 
abatajelor (greu de manipulat, ar
marea suplimentară etc.), au solici
tat eforturi suplimentare de la mi
neri, diminuînd, totodată, produeti 
vitatea. De asemenea, atît fri luna 
februarie cît șl în martie, a lăsat de 
dorit aprovizionarea cu profite Т.Н. 
necesare 1a lucrările de pregătiri și 
deschideri. Am suferit și dta cauza 
lipsei da prefabricata din beton tot 
pentru susținerea lucrărilor miniere. 

Despre neajunsuri în domeniul a- 
provizionării ne-au vorbit și cîțiva 
mineri șefi de brigadă.

MUSZTA ALEXANDRU, brigadier, 
sectorul II; lipsa materialului lem-

din partea
unele materiale șl piese

rtnd slntem nemulțumiți 
materialului lemnos că
puș la dispoziție: lemn

noș corespunzător ne-a îngreunat 
mult activitatea. Dar avem greutăți 
și din cauza defecțiunilor mecanice. 
In abatajul cameră unde lucrez, sîn- 
tețn nevoiți de multe or; să zălbărirn 
producția la cîte 10—15 m (de la ort 
la transportor) pentru că transpor
torul nu se poate prelungi pînă la 
front dto cauza lipsei de piese de 
schimb, de lanțuri, scocuri și scaune 
de crațeir.

KOOS LADISLAU, șef de brigadă, 
sectorul I В: întîmpinăm greutăți 
și din cauza defecțiunilor, dese Ig 
ciocanele de abataj, care nu sînt re
parate la timp din lipsa unor piese 
de schimb. Din 6 ciocane de aba
taj cîte are în inventar brigada 
noastră, 3 sînt în prezent Ia atelier 
pentru reparații. Cele reparate se 
defectează și ele după scurtă vreme. 
Cele mai multe defecțiuni la unel
tele pneumatice de tăiere se produc 
din lipsa de bucșe pentru prinderea 
piconului precum și la pistoane, 
Deei, consider că aprovizionarea cu 
piese de schimb necesare utilajelor 
trebuie îmbunătățită substanțial.

Sînt doar cîteva păreri care suge
rează totuși cu elocvență deficien
țele ce mai persistă într-un domeniu 
Important — aprovizionarea cu ma
teriale și piese de schimb. Remedie
rea acestor deficiențe de către con
ducerea minei și mai ales de către 
direcția comercială din C.C.V.J. se 
Impune eu hotărțre, fiind o con
diție de primă importanță pentru 
realizarea ritmică a sarcinilor de 
plan.

O nouă construcție care îmbogă

țește peisajul Industrial al Lupenîu- 

lui: puțul nr. 12.
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Transportul — iată un factor des
pre care s-a discutat mult la Lupeni 
în primul trimestru al «cestui an. 
Intr-adevăr zăpada abundentă, înghe
țul cu șirul de greutăți provocate 
prin îngreunarea culbutărll cărbune
lui, haldării sterilului, curățirii și 
parării vagonetelor, au făcut ca 
multe abataje să șe simtă lipsa 
goale.

Dar lunile de iarnă au trecut și 
prezent există condiții pentru
transportul subteran — factor esențial 
In asigurarea ritmicității realizării 
planului — să se desfășoare normal.

— Jn această direcție — spunea 
tov. Ing- Huaatl Ștefan, șeful secto
rului de transport — s-au făcut pro
grese. Сц ajutorul urjor echipe spe
ciale, ai acțiunilor de muncă patrio
tică întreprinse de muncitorii ate
lierului mecanic, au fost reparate 
peste I 000 vagonete și astfel par 
cui de vagonete se apropie de ne-

multe de făcut
cesități. Liniile de transport sînt mai 
bine întreținute și ne străduim 
asiguram, la fiecare toc de 
necesarul de vagonete.

Intr-adevăr, multe brigăzi 
timp necesarul de vagonete

să
muncă,

au la 
și unii 

șefi de sectoare, între care ing. 
Szăszer Andrei, șeful sectorului IV A, 
ing. Meiuș Dumitru, șeful sectorului 
V s-au declarat mulțumiți de mo
dul în care se desfășoară transpor
tul, Dar o serie de brigăzi, mai ales 
care lucrează Jn'abataje fără roluri, 
reclamă întîrzieri în aprovizionarea 
cu goale, din care cauză nu-și pot 
realiza ritmic planul.

— In ziua de 31 martie, brigada 
noastră 
schimb 
spunea 
brigăzi.

— In 
funcție 
putem

a pierdut producția pe un 
întreg din lipsă de goale — 
tov. Demian loan, șeful unei

seetorul nostru. s-a pus în 
un abataj frontal din care 
extrage zilnic 180 tone de

cărbune. Par dăm numai 60—-70 tone, 
tocmai din lipsa da goale — spunea 
tov. ing. Voinea Mircea, șeful secto
rului.

Și la alte locuri de muncă se re
clamă frecvent lipsa de goale, ceea 
ce denotă că în acest domeniu mai 
sînt încă multe de făcut. Organiza
ția de bază, conducerea sectorului tre
buie șă acționeze mai insistent în di
recția realizării unei concordanțe între 
perioadele cînd în abataje se lucrează 
din plin la încărcare și sosirea gar
niturilor eu vagonete goale. O deose
bită atenție trebuie acordată sectoa
relor ale căror abataje nu au capa
cități de însilozare și deversează di
rect în vagonete. deoarece atunci etnd 
nu sînt goale, se opresc crațereje, se 
opresc abatajele.

Trebuie luate în continuare măsuri 
pentru ca, în fiecare abataj, goalele 
să sosească la timp, ca transportul 
să contribuie din plin la asigurarea 
ritmicității producției 1

ÎN FIECARE SCHIMB, LA FIECARE LOC DE MUNCA
Sectorul II, unul din cele mai mari 

sectoare ale minei Lupeni, a încheiat 
primul trimestru al acestui an cu 
peste 2100 tone de cărbune cocșifi- 
cabil peste plan, realizare pe care 
colectivul sectorului a obțiput-о în- 
fruntînd multe greutăți generate mai 
ales de tectonică. La Jumătatea lui 
martie, de exemplu, sectorul rămă
sese sub planul lunar cu 2000 tone 
din cauza treceri; celor trei abataje 
frontale prtntr-o zonă fallată.

— Trebuia să recuperăm această 
rămînere în urmă -— spunea tov. 
Drîmnoreanu Pavel, secretarul orga
nizației de partid din sector, pentru 
a încheia primul trimestru 
lui cu un bilanț pozitiv. La 
tie, situația frontalelor s-a 
zat, avînd condiții pentru 
din plin. Biroul organizației 
și-a propus să acționeze 
pentru ca în perioada rămasă pînă 
la sfîrșitul lunii, sectorul să înde
plinească planul lunar. Și s-a reu
șit Principalul rezultat al acestei 
acțiuni îl constituie nu numai canti-

al anu- 
16 mar- 
normali- 
a lucra 
de bază 
imediat

tatea de cărbune extrasă peste pla
nul lunar, cj mai ales experiența în 
organizarea procesului de producție, 
experiență oare arată convingător că 
planul poate fi realizat ritmic.

Cum a procedat biroul organiza
ției de bază ?

împreună cu conducerea sectoru
lui a analizat în amănunțime posibi
litățile fiecărui loc de muncă șl mă
surile ce trebuie luate pentru folo
sirea din plin a acestor posibilități. 
Principalele măsuri luate au fost ur
mătoarele : plasarea completă a tu
turor fronturilor, aprovizionarea cu 
material lemnos tn măsură suficien
tă, transportul lăcîndu-se pînă în 
preabataje astfel ca minerii să nu 
piardă timp; omogenizarea brigăzi
lor, eșalonarea corespunzătoare a 
concediilor pentru ca locurile de 
muncă să nu rămînă descompletate; 
revizuirea transportoarelor și a altor 
utilaje pentru a funcționa fără în
trerupere.

Dar pentru ca aceste masuri se 
dea rezultatele așteptate, s-a asigu-

rat a asistență tehnică corespunză
toare. La propunerea biroului orga
nizației de bază, conducerea secto
rului a repartizat la abatajele fron
tale 
ghe, 
cîte 
care
re a procesului de extracție a căr
bunelui, de aprovizionare și efectua
rea la timp a operațiilor de pușcare. 
Inginerii și tehnicienii din conduce
rea sectorului, precum și membrii 
biroului organizației de bază — care 
lucrau mai mult în schimbul I — 
au fost repartizați pe toate trei 
schimburile, astfel ca problemele pe 
care le ridică desfășurarea procesu
lui de producție să fie rezolvate în 
mod operativ. Membrii de partid au 
desfășurat o muncă politică mal in
tensă pentru întărirea disciplinei în 
producție. Delegatul cu asigurările 
sociale din comitetul secției sindicale 
e deseori prezent la dispensarul me
dical. ceea ca contribuie la întărirea 
răspunderii în acordarea scutirilor 
medicale.

conduse de tovarășii Jurj Qheor- 
Praja Traian și Luca Visile 

un maistru și cîte un artificier, 
să răspundă de buna organiza-

Aplicarea acestor măsuri a arătat 
convingător că atunci cînd brigăzile 
din abataje stat deservite la timp cu 
material lemnos și vagonete goale, 
cînd pușcarea se face la timp, iar 
asistența tehnică este asigurată, pla
nul de producție poate 
mic.

Experiența dobîndită 
im prețios ajutor în 
viitor — a declarat în încheiere 
varășul Drîmboreanu. Comuniștii 
sectorul II și-au fixat ca sarcină să 
permanentizeze acest mod de a 
munci. In cursul lunii aprilie ne-am 
propus să extragem pesta plan încă 
2000 tone de cărbune,

Pentru aceasta, membrii de partid 
desfășoară o muncă susținută pentru 
ea în fiecare abataj să se realizeze 
planul în fiecare schimb, din prima 
zi a lunii. Biroul organizației de 
bază pretinde conducerii sectorului 
să ia măsuri operative unde se ivesc 
greutăți, «ă asigure o asistență teh
nică eficientă.

fî realizat

ne este 
Hetivitetea

rii-

de
de 
to- 
din

In cadrul anchetei, am adresat to
varășului Tivic NIcolae, inginer șef 
adjunct cu partea • electromecanică, 
următoarea întrebare: In ce direc
ție trebuie să acționeze mai 
paftea electromecanică pentru 
efectiv în sprijinul realizării 
a planului de producție ?

Tovarășul inginer Tivic a .
— „Din punct de vedere energetic, 

sectoarele minei sînt deservite din 
plin. N-a lipsit nici energia electri
că, nici aerul comprimat la para
metrii corespunzători".

Intr-adevăr, în condițiile minei Ru
perii. mină puternic mecanizată, par
tea mecanică aduce o contribuție im
portantă Ia realizarea planului. Se 
impune însă ca și în acest sector, 
lucrurile să fie privite cu mai multă 
exigență, deoarece — așa după cum 
a reieșit din relatările altor tovarăși, 
și în această direcție mai șînt multe 
de făcut.

— Parametrii optimi trebuie asi
gurați nu numai afară, Ia stațiile de 
compresoare, ci și în abataje — a 
declarat brigadierul Băcanii Sava. 
Pentru ca ciocanele de abataj să lu
creze cu randament bun, presiunea 
aerului comprimat trebuie să fie de 
4—4,5 atmosfere. Dar. în ziua de 1 
aprilie. Ia ora 10. acul manometru- 
lui din galerie arăta numai 3,6 at
mosfere. Nu era o scădere de mo
ment. Rareori, presiunea aerului com
primat atinge 4 atmosfere și din a- 
ceastă cauză uneltele pneumatice 
lucrează cu un randament scăzut.

Brigadierii Balint Albert, Muszta 

Alexandru și alții din sectorul II au 

arătat că la locurile lor de 

presiunea serului comprimat 
2,5 atmosfere.

Iată deci o sarcină ce stă 

părții mecanice ; aer comprim511 

parametri optimi, dar în abataje, 

colo unde ciocanele de abataj 
perforatoarele își spun cuvîntul I
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mult 
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Aviația S.U.A. a întreprins 
noi atacuri împotriva R. D. Vietnam
— 57 avioane doborîte în două zile

HANOI 5 (Agerpres).
După cum anunță agenția V.N.A., 

înaltul comandament al Armatei 
populare vietnameze a publicat un 
comiinicat cu privire lia recentele 

bombardamente efectuate de avioane 
americane asupra teritoriului R. D. 
Vietnam. In zilele de 3 și 4 aprilie 
— se arată în comunicat — unită
țile Armatei populare vietnameze au 
doborît 57 de avioane americane (din 
care 37 — duminică), au avariat 
numeroase altele, au capturai 2 piloți 
americani, au omorît mulți alții și 
au incendiat o navă dușmană.

Misiunea de legătură a înaltului 
comandament al Armatei populare 
vietnameze a transmis un mesaj pre
ședintelui Comisiei internaționale de 
supraveghere și control, cu privire 
la atacul de la 4 aprilie. Mesajul

★ ★

HANOI 5 (Agerpres).
Agenția vietnameză de informații a- 

nunță că în dimineața zilei de 5 a- 
prilie forțele aeriene americane au 
efectuat un nou bombardament asupra 
unor localități din provincia Nghe An

* *
HANOI 5 (Agerpres).
După cum anunță agenția Vietna

meză de informații, la Hanoi a fost 
dat publicității un comunicat în‘ care 
se arată că în primele zile ale lunii 
aprilie a avut loc o ședință a Con
siliului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
în cadrul căreia președintele Ho Și 
Min a prezentat un raport. Au fost 

Proteste împotriva acțiunilor agresive 
din Vietnam

subliniază că, în mai puțin de 24 de 
ore. numeroase centre civile situate 
adine pe teritoriul R. D. Vietnam au 
fost supuse atacurilor din partea a- 
vioanelor americane.

Pe de altă parte, Ministerul Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
publicat o declarație în care con
damnă bombardarea la 3 aprilie a 
teritoriului R. D. Vietnam. Trebuite 
arătat, se subliniază în declarație, 
că de această daltă, avioanele ійіе- 
rioane au pătruns mai adînc ca 
oricînd pe teritoriul R. D. Vietnam. 
Atacul de la 3 aprilie este un act 
agresiv extrem de periculos și dove
dește că imperialiștii americani își 
pun în aplicare planul lor de a in
tensifica războiul de distrugere, cu 
ajutorul aviației, în Vietnamul de 
nord.

★

și din regiunea de coastă Vinh Linii, 
din R. D. Vietnam. Numeroase sate 
au fost atacate cu bombe cu fosfor 
și cu napalm. In urma ripostei uni
tăților armate din aceste regiuni, 4 
avioane au fost doborîte. iar altele au 
fost avariate.

★

desbătute sarcinile oare decurg din 
intensificarea războiului S.U.A. în 
Vietnamul de sud și din extinderea 
acestuia în R. D. Vietnam.

Consiliu] de Miniștri a adoptat o 
hotărîre cu privire la sarcinile ur
gente ale întăririi economiei națio
nale și apărării naționale.

Vizita iuti delegații 
li partid ;i ggvernamentale 
jovietlte li i. P. Polonă

VARȘOVIA 5 (Agerpres).
La invitația C.C. al P.M.U.P. și a 

guvernului Poloniei, la 5 aprilie a so
sit la Varșovia într-o vizită oficială 
de prietenie delegația de partid și gu
vernamentală sovietică condusă de 
Leonid Brejnev, prim-secretar al C.C. 
al P.C.U.S. Din delegație face parte 
ți Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. In 
timpul vizitei va avea loc semnarea 
tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între cele două 
țări.

La gara Gdansk delegația a fost 
întimpinată de Wladyslaw Gomulka, 
Josef Cyrankiewicz și de alți condu
cători de partid și de stat ai R. P. 
Polone. La mitingul care a avut loc 
în piața din fața gării au luat cu- 
vîntul Wladyslaw Gomulka și Leonid 
Brejnev.

După amiază, au început tratati
vele între delegațiile de partid și gu
vernamentale ale celor două țări.

PREZENȚE ROMINEȘTI
ROMA 5. Corespondentul Ager

pres, Giorgio Pastore, transmite:
Poetul romîn A. Baconski, care se 

află într-o vizită în Italia, a ținut la 
Institutul de Filologie Romanică al 
Universității din Roma o conferință 
despre poezia romînă contemporană 
'S-au citit apoi versuri de A. Ba- 
conski.

La institutul de studii orientale 
'din Napoli a ținut o conferință des-

A 20-a aniversare a eliberării Ungariei

Parada militarâ 
de la Budapesta

BUDAPESTA 4. Corespondentul A- 
gerpres, A. Pop transmite:

In dimineața zilei de 4 aprilie, în 
Piața Dozsa Gyorgy din Budapesta 
a avut loc parada militară con
sacrată celei de-a 20-a aniversări a 
eliberării Ungariei. In tribuna ofi
cială au luat loc Istvan Dobi, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare, Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, președintele 
guvernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., ai gu
vernului, precum și conducătorii de
legațiilor de partid și de sfat de 
peste hotare, printre care conducă
torul delegației de partid și guverna
mentale a R. P. Romîne, Emil Bod- 
năraș.

General-locotenent Czinege Lajos, 
ministrul apărării naționale, a felici
tat pe participanții la paradă, pe 
membrii delegațiilor străine, pe co
mandanții oștilor eliberatoare — ma

Dezieiiiea ini ітвіші închinat ostașilor romlni 
lizoll Io Mă pentru eliberarea Ungariei

BUDAPESTA 4. Corespondentul A- 
gerpres, A. Pop, transmite:

In orașul Hajduboszormeny, din 
județul Hajdu-Bihar, a avut loc des- 
veli-rea unui monument închinat osta
șilor romîni căzuți în lupta pentru 
eliberarea Ungariei.

La solemnitatea dezvelirii monu
mentului au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă din 
oraș, numeroși oameni ai muncii. Au 

reșalul Uniunii Sovietice Rodion Ma- 
linovski, fostul comandant al Fron
tului 2 ucrainean, general-locotenent 
în rezervă Mie Antonescu, fostul co
mandant al celei de-a 9-a divizii! de 
cavalerie a Armatei romîne, gene
ral-colonel Vladimir StoiCev, fostul св- 
mandant al armatei I bulgare, și ge
neral-colonel Kosta Nadj fostul co
mandant al celei de-a 3-a armate 
iugoslave.

A urmat, apoi, parada militară. 
Rînd pe rînd, au trecut prin fața tri
bunelor ofițeri și elevi ai Academiei 
Militare și ai școlilor de ofițeri, sub
unități de infanterie, ale flotei dună
rene, grăniceri, unități motorizate, Я- 
nități de rachete și detașamente ale 
gărzilor muncitorești. Deasupra pie
ței au zburat formații de avioane cu 
reacție și supersonice.

Oaspeții din tribune, precurm și ze
cile de mii de oameni £ăi типей. 
aflați de-a lungul străzilor, au salu
tat cu căldură pe participanții fa 
parada militară.

fost de față reprezentanți ai Am
basadei R. P. Romîne la Budapesta, 
precum și o delegație a organelor 
de partid și de stat din regiunea 
Crișana.

Despre faptele vitejești ale ostași
lor romîni care au luptat pentru di 
berarea Ungariei a vorbit tov. Veg- 
vari Jozsef, vicepreședinte al Sfatu
lui Orășenesc Hajduboszormeny,

După dezvelirea monumentului a 
avut loc solemnitatea depunerii de 
coroane de flori.

PHENIAN 5 (Agerpres).
Comitetul central al Federației Sin

dicatelor din întreaga Coree a dat 
publicității o declarație în care arată 
că clasa muncitoare din R.P.D. Co
reeană este gata șă vină în ajuto
rul poporului sud-vietnamez în lupta 
comună împotriva agresiunii impe
rialiste americane. In declarație se 
cere ca S.U.A. să pună capăt răz
boiului de agresiune din Vietnam și 
să-și retragă toate forțele din aceas
tă regiune.

☆

BOGOTA 5 (Agerpres).
La întrunirea conducerii Federației 

oamenilor muncii din departamentul 
columbian Cundinamarca a fost adop
tată o rezoluție în care sînt con
damnate acțiunile agresive ale Sta
telor Unite în Vietnam și se cere 
evacuarea trupelor americane din 
Vietnamul de sud.

☆

DJAKARTA 5 (Agerpres).
Organizațiile de muncitori, țărani 

și studenți din Indonezia au dat 
publicității declarații în care mem
brii lor își anunță hotărîrea de a 
lupta ca voluntari alături de poporul

Descoperirea unui complot 
în statul brazilian 
Rio Grande do Sul

RIO DE JANEIRO 5 (Agerpres).
Autoritățile statului brazilian Rio 

Grande do Sul au anunțat descope
rirea în acest stat ; a unui complot. 
Au fost operate numeroase arestări. 
Printre cei arestați se află și nume
roși studenți. Agenția France Presse 
menționează că nu s-a comunicat nu
mele conducătorului complotului și 
Bici numărul arestaților. 

sud-vietnamez împotriva agresiunii 
imperialiste americane în Vietnam.

☆

PHENIAN 5 (Agerpres).
In fabricile, întreprinderile, coope

rativele agricole și școlile din R.P.D. 
Coreeană au loc mitinguri cu prile
jul cărora oameni ai muncii se în
scriu pe listele de voluntari în aju
torul poporului sud-vietnamez.

☆

TOKIO 5 (Agerpres).
Partidul Socialist din Japonia a 

dat publicității un apel prin care 
cere ca S.U.A. să pună capăt imediat 
războiului agresiv din Vietnam și 
să-și retragă trupele din această re
giune. Apelul subliniază primejdia 
gravă pe care o reprezintă pentru 
toate popoarele din Asia planul 
S.U.A. de extindere a războiului din 
Vietnam.

NEW YORK. — Chirurgii de la 
laboratorul de cercetări al Colegiu
lui Bayler Blercity (S.U.A.) au 
reușit ca în timpul unei operații 
să înlocuiască inima unui cline cu 
o inimă artificială. Clinele a trăit 
trei ore și fumătate după opera
ție.

BEIRUT. — La invitația preșe
dintelui Nasser, președintele Repu
blicii Liban, Char
les Helou va face 
o vizită oficială de Я.М.
trei zile la —
Cairo, începînd de la 2 mai.

CIUDAD DE MEXICO. — 10000 
de studenți și elevi de la școlile 
pedagogice din diferite regiuni ale 
Mexicului au declarat grevă. Ei 
cer crearea de laboratoare și biblio
teci etc.

QUITO. — Autoritățile ecuado- 
riene au. hotărît suspendarea cursu
rilor la toate facultățile, din cau
za situației create ca urmare a 
grevei studenților declarată luna 

pre „Primele relații ale romanilor cu 
țările dunărene" prof. Dionisie Pip- 
pidi, de la Universitatea din București 
membru-Corespondent al Academiei 
Republicii Populare Romîne.

Studenții de ia Universitatea 
centrală din Ecuador 
continuă greva

QUITO 5 (Agerpres).
Greva generală a studenților de 

la Universitatea centrală din Ecua
dor continuă. Greva a fost declarată la 
chemarea Federației studenților univer
sitari în semn de protest împotriva 
excluderii din universitate a 20 de 
studenți care au participat Ia recen
tele demonstrații antiguvernamentale.

trecută. Grupuri de studenți și 
elevi au ocupat orașul universitar 
din Quito.

VIENA. — Poliția din Viena a 
arestat pe studentul de extremă 
dreaptă Gunther Kumel care în 
timpul ciocnirilor de miercurea tre
cută între demonstranții antifas
ciști și elementele huliganice, a 
rănit pe Ernst Kirchweger, fost 

câteva rânduri
participant la mișcarea de rezisten
ță austriacă. După cum se știe, 
Kirchweger a încetat din viață 
la spital.

ISTANBUL. — Un avion ameri
can de recunoaștere de tipul 
„B-47“ a luat foc și s-a prăbu
șit imediat după decolare de la 
baza aeriană nord-americană din 
Incirlik. Avionul urma să plece 
spre Extremul Orient. Un mem
bra al echipajului a murit, alți 
patru fiind răniți,

Makarios se pronunță 
pentru unirea Ciprului cu Grecia

NICOSIA 5 (Agerpres). Grecia — a fost și va fi scopul lup-
La 4 aprilie președintele Ciprului. 

Makarios, a făcut prima declarație 
în care a expus punctul de vedere al 
guvernului său pe marginea raportu
lui mediatorului O.N.U., Galo Piaza. 
„Enosisul — unirea Ciprului cu

SELMA

O nouă campanie în 
înscrierii negrilor pe

NEW YORK 5 (Agerpres).
La Selma (statul Alabama) a în

ceput luni o nouă campanie de cinci 
zile în sprijinul înscrierii negrilor pe 
listele de alegători. Agenția Reuter 
relevă că este pentru prima dată cînd

ROMA. — Intre 11 și 16 aprilie 
se va desfășura la Veneția a 14-a 
conferință Pugwash cu tema „ști
ința și problemele mondiale”.

OTTAWA. — Duminică a luat 
sfîrșit la Ottawa sesiunea Parla
mentului canadian, care a fost cea 
mai lungă din istoria țării. Sesiu
nea a durat, aproape fără întreru

pere, din februarie 
anul trecut pînă 
în prezent.

LIMA. — In partea de nord a 
Perului s-au produs marți inunda
ții. In valea Cira au fost distruse 
numeroase case, 60 la sută din re
coltă a fost compromisă.

CAIRO. — Liga arabă a prezen
tat spre examinare conferinței de 
luptă împotriva analfabetismului 
de la Alexandria, un proiect care 
prevede adoptarea unor măsuri în 
vederea lichidării, în decurs de 15 
ani. a neștiinței de carte în țările 
arabe.

tei noastre", a spus Makarjoe. Pre
ședintele Ciprului a recunoscut că în 
realizarea acestui obiectiv exișță Ob
stacole, dar, a adăugat el, „în ciuda 
tuturor acestor greutăți, noi vom con
tinua lupta".

sprijinul 
listele de alegători 

autoritățile orașului au permis re
luarea înscrierii populației de culoa
re în listele electorale după marșul 
spre Montgomery, capitala statului 
Alabama. Liderii populației de co
loare au făcut apel la o înscriere 
masivă a negrilor în listele electo
rale, astfel îneît la alegerile din 
1966 numărul lor să se dubleze. Ac
țiuni similare vor avea Ioc și în alfa 
localități din statul Alabama.

Festivitățile 
de la Dakar

DAKAR 5 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a 5-a aniver

sări a independenței Senegalului, la 
Dakar a avut loc duminică o paradă 
a unităților militare. înainte de pa
radă a avut loc o demonstrație a re. 
prezentanților sindicatelor, precum șî 
ai organizațiilor de tineret.

Puternic cutremur 
de pămînf în Grecia

ATENA 5 (Agerpres).
Institutul seismologie din Atena a 

anunțat că, luni dimineața la orele 
5.14 (ora locală), în Grecia s-a 
produs, un puternic cutremur de pă- 
mînt care a distrus complet două 
sate. Au fost omorîte 11 persoane, 
iar alte 40 grav rănite.

Epicentrul cutremurului s-a aflat 
fa 150 km de capitala Gretiei.
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