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in întâmpinarea zilei de 1 Mai

(L&ilol înă-Lțitni
*7 ile de sflrșit de april. De 

urci acum pe schele cu zi
darii alături pi cu ceilalți meșteri 
iscusiți ai solidului și ai frumosu
lui materializat in casele noastre, 
vezi ca intr-un film documentar e- 
forturile nobile ale constructorilor 
in lupta cu timpul și cu înălțimile. 

Să-i privești pe oamenii aceștia 
la cea mai înaltă cotă. Și cînd se 
spune cota cea mai înaltă nu se în
țelege neapărat numai etajul 4 sau 

■ etajul 9. Căci oamenii aceștia pe 
lingă cotele cele mai înalte ale 
construcției, cuceresc și alte înăl
țimi — ale hărniciei și iscusinței, 
ale conștiinței datoriei împlinite. 
Cu fiecare zi, constructorii își în
deplinesc o datorie omenească: 
îmbină utilul și frumosul într-un 
tot care se cheamă, pentru fiecare 
din noi, „casa mea".

J a Vulcan, acest sflrșit de 
aprilie ii găsește pe con

structori în plină activitate la blo
cul D 11. Unii zugrăvesc, alții 
curăță parchetul, alții montează 
obiectele sanitare, alții. curăță mo
zaicul. Zgomotul mașinilor se a- 
mestecă cu vocile oamenilor. As
tăzi la un etaj, mîine la altul. In 
Urmă rămla apartamentele-curate. 
Au rămas puține zile pînă la săr
bătoarea noastră. „Să-i dăm zor, 
să-i dăm zor". Acesta e cuvlntul 
de ordine pe șantier. Și zugravii 
lui Fierăstrău, Baciu, Mogoșan, 
mozaicarii lui Diaconii și Tudora, 
inștalaiorii lui Frangea și Arbaza- 
nobici se aștern mai avan la trea- 

șbă. De dimineață și pînă dupâ- 
amiază la ora 17, blocul freamătă. 
Vizavi, la D 13, abia s-a terminat 
cu cîtoa timp in urmă glisarea. 
Macaraua prinde cu siguranță în 
cîrlig ptanșeele prefabricate grele 
de peste o tonă și le așează pe to
cul de montaj, peste aproape în
treg spațiul unei camere. Palier 
după palier dulgherii lui Căplescu 
Nicolae urcă spre cota cea mai 
înaltă. Inginerul Pienaru, maiștrii 
Corciani, Strakovici, Cosma, sini 

alături de oameni, acolo unde se 
dă bătălia cu timpul. Doar au mai 
rămas numai clteva zile. Așa că...

f a Livezeni, în centrul aten- 
ției e blocul G 2, al doilea 

la rlnd, care trebuie predat în 
timpul cel mai scurt. Trebuie I 
Pentru că oamenii așteaptă cît 
mai repede un dar de la construc
tori. Și-l vor avea! De acest lu
cru au grijă zugravii lui Jeney și 
ai lui Sturzu, parchetarii lui Lepă- 
dătescu, mozaicarii lui Bețiva 
Gheorghe. Zorul domnește la eta
jul IV la fel ca la etajul I. Dar 
constructorii zoresc și la celelalte 
puncte de lucru. Se profilează spre 
înălțimi zidurile blocului H 2. Spu
neam cîndva că zidarii lui Ilie Mi
hai s-au luat la trîntă cu timpul. 
Au izbutit să-l și învingă zidarii, 
deși ei alcătuiesc cea mai tînără 
brigadă de pe șantier. Acum în 
blocul H 2 se lucrează de mult ta 
tencuieli. După ce au coborlt de 
pe cota cea mai înaltă, zidarii au 
rămas totuși pe cota superioară a 
datoriei împlinite; angajamentul a 
fost respectat.

Z a Peiriia se întrec zidarii 
lui Kinal și Postolache pen

tru cucerîea unui record: săptă- 
mîna șî etajul pe fiecare tronson 
de bloc. Și nici unul nu rămîne 
dator timpului. Blocul E 6 se apro
pie de sflrșit cu lucrările de roșu. 
Dar șl aici s-au început tencuielile 
interioare la parter și etajele in
ferioare. „Lanțul, trebuie respectat 
lanțul!" — așa spunea meșterul 
Tecuță Ion. El continuă „lanțul" 
acesta, al eșalonării operațiilor, în 
blocurile F 2 și A 1. Și mai are 
puține verigi de adăugat la lanț. 
In curlnd o va pune pe ultima: 
predarea cheilor de la apartamen
tele gata. Sini zilnice faptele a- 
cestea ale oamenilor ce au ca pro
fesiune făurirea de case noi pen
tru cei ce muncesc.

I. CIOCLEI

Cartierul în 
pregătiri de săr
bătoare.

Mina Paro- 
șeni. Brigada 
ce are în frun
te pe minerul 
Wagner Ioan 
lucrează la be- 
tonarea gara
jului pentru lo
comotive, de la 
orizontul 630. 
In fotografie 
este surprins 
momentul așe
zării remonăzi- 
lor la această 
lucrare minieră.

Adunări festive
In numeroase întreprinderi și in

stituții din Valea Jiului au loc adu
nări festive consacrate Zilei solidari
tății internaționale a oamenilor mun
cii. Astfel de adunări s-au ținut zi
lele trecute la E.M. Aninoasa, prepa- 
rația Lupeni, l.T.C. Paroșeni, Com
plexul C.F.R. • ‘

Ieri după-amiază, 150 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la E.M. Dîl- 
ja au ascultat o expunere prezenta
tă de tov. Momeu Samoilă, preșe
dintele Consiliului local al sindica
telor din Petroșani, despre însemnă
tatea zilei de 1 Mai.

Astfel de adunări sînt programate 
și pentru azi, la ora 14, la E.M. 
Lupeni și Uzina de reparat utilaj mi
nier Petroșani.

lllnmtim to fnergie tltililiil 
if va ШиЗДі

In cadrul întreprinderii regionale 
de electricitate Hunedoara-Deva, Sec
ția rețele Petroșani s-au efectuat lu
crări de pregătire pentru dublarea 
cablului de 15 kilovolți pe distanța 
Lupeni — Uricani.

Această lucrare are o deosebită 
importanță, avînd în vedere faptul 
că prin aceasta se va îmbunătăți a- 
limentarea cu energie electrică a ex
ploatării miniere Uricani și a orașu
lui Uricani. Cablul existent este ca
pabil să suporte întreaga sarcină 
transportată însă, în caz de deran
jament sau avarii, cu al doilea ca
blu se va putea asigura, în scurt 
timp, reluarea alimentării și mai de
parte cu energie electrică.

Pînă acum — după cum ne-a in
format tovarășul inginer Aramă Va- 
leriu, șeful Secției rețele Valea Jiu
lui — s-au făcut lucrări ca pozarea 
cablului de forță de 15 kilovolți în 
pămînt, urmînd ca în data de 1 
Mai (cînd E.M. Uricani nu va lu
cra) să fie executate cutiile termi
nale, fixarea lor și repararea ca
blului vechi. Pentru această lucrare 
de mare importanță s-au mobilizat 
cei mai buni specialiști de la cen
trul de rețele Lupeni, ajutați de 
cei de Ia Vulcan.

CARNET DE REPORTER

LAMINOARELE HUNEDOAREI
In lunca Peștișului, pe o su

prafață de aproape 3 ori mai 
mare decît ocupau în trecut 
vechile uzine de fier din Hu
nedoara se întind halele unui 
nou complex de laminoare. 
Construcția noilor laminoare 
de la Hunedoara- constituie o 
expresie a politicii de industria
lizare socialistă, de transpune
re în viață a Directivelor celui 
de-al Ill-lea Congres al P.M.R. 
Intrarea în funcțiune a unor 
asemenea obiective industriale 
moderne este una dintre con
dițiile care au făcut ca nivelul 
producției anuale de laminate, 
prevăzută pentru sfîrșitul șe- 
senalului să fie atins încă de 
pe acum.

In uzina din lunca Peștișu

lui metalul cetății de foc face 
un ultim popas înainte de a 
lua drumul spre cele 800 de 
întreprinderi din țară care se 
aprovizionează de aici cu oțel.

Principalul agregat al com
plexului este laminorul blu- 
ming, unicul de acest fel din 
țară. Aici se prelucrează în 
numai două luni și două zile 
o cantitate de metal egală cu 
producția de oțel a țării din 
întreg anul 1938. Toate ope
rațiile se execută automat. 
Laminarea se desfășoară în 
ritm rapid. La fiecare 55—60 
de secunde un nou lingou, cîn- 
tărind mai mult de o jumătate 
de vagon, își face apariția în
tre cilindrii laminorului. Blu
murile laminate sînt transpor

Ritmicitate, indicatori înalti —

Interviul nostru
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• Pentru mîine la ora 17, la 
căminul cultural din Dîlja Mare, 
Comitetul pentru Cultură și Artă 
de pe lingă Sfatul popular al 
orașului regional Petroșani a pro
gramat expunerea unei conferințe 
intitulată „9 Mai ziua victoriei".

• La cererea publicului consu-: 
mator, Oficiul de legume și fructe 
din Petroșani deschide mîine, 28 
aprilie,. în cartierul Livezeni, două 
noi unități de desfacere.

Ambele unități, pe lîngă alte 
mărfuri, vor pune în vînzare roșii 
și castraveți de seră Și semiprepa- 
rate din leguminoase.

• Azi, ora 16, clubul sportiv „E- 
nergia" din Paroșeni organizează 
în sălile clubului din localitate un 
concurs de tenis de masă și șah. 
Cîștigătorii vor fi premiați.

• Ieri, în depozitele I.C.R.M. din 
Petroșani au intrat mărfuri în va
loare de peste 400 000 lei. In cu- 
rînd, magazinele din Valea Jiului 
care desfac- articole de menaj, ‘ in
strumente muzicale, aparate foto 
și produse chimice, vor primi noi 
sortimente de porțelanuri, magneto- 
foane, picapuri, aparate foto, dife
rite obiecte de uz casnic din me
tal etc.

• Ieri, un număr de 40 tineri 
din orașul Vulcan au participat la 
o reușită acțiune de muncă pa
triotică. Ei au curățat mai mu'te 
parcuri din oraș și au amenajat 
noi zone verzi.

angajamentul
Printre colectivele care au înscris 

pe graficul întrecerii, în cinstea sărbă
torii de la 1 Mai cele mai frumoase 
succese, se numără și minerii ani- 
noseni. Prin bilanțul realizărilor din 
prima etapă a întrecerii, mina Aninoa- 
sa se situează în fruntea clasamen
tului pe bazin.

Intr-o convorbire avută zilele tre
cute, l-am rugat pe tovarășul 
Ledrer Iosif, șeful exploatării, 
să ne relateze des
pre succesele co
lectivului. Iată ce 
ne-a relatat:

— Minerii, ingi
nerii și tehnicienii
minei noastre întîmpină marea săr
bătoare a celor ce muncesc angre
nați într-o înireceie însuflețită. O 
deosebită satisfacție pentru colectivul 
exploatării o constituie faptul că an
gajamentul majorat — de 7 000 to
ne cărbune — ce ni l-am fixat cu 
ocazia primirii „Steagului roșu de 
întreprindere fruntașă pe ramură pe 
anul 1964“ pînă la 1 Mai, a fost 
depășit substanțial. Avem extrase pes
te pian pînă la zi mai bine de 9 300 
tone cărbune. Iată o expresie a stră
daniei întregului nostru colectiv de 
a se dovedi demn de exigențele anu
lui 1965, de înalta prețuire ce ni s-a 
acordat.

— Care au fost premizele ce v-au 
chezășuit succesele de pînă acum ?

— Aceste premize ni le-am creat 
noi înșine. In primul rînd, ne-a preo
cupat ritmicitatea. Depășirea angaja
mentului pe exploatare luat pînă la 
1 Mai și realizarea unul plus de 
aproape 10 000 tone, este rodul în
tregului colectiv al minei. In perioada 
scursă de la începutul anului, fiecare 
sector al exploatării șl-a realizat rit
mic, lună de lună, sarcinile de plan. 
In acest scop ne-am străduit să va
lorificăm pe larg experiența anului 
trecut în ceea ce privește dirijarea 
rațională a lucrărilor de pregătiri, 
spre a asigura menținerea liniei ac- 

i tive de front necesare, in stratul 5 

tate încă în stare incandescen
tă pe căile cu role la foarfecă 
de tăiat la cald, iar de acolo 
încep alte fluxuri de prelucra
re unde, în instalații imense, 
calupurile incandescente se 
transformă în cele 314 tipuri 
de laminate și profile, . înce- 
pînd de la blumuri și prefa
bricate, pînă la firele de fier- 
beion și sîrmă.

Poate cea mai interesantă 
secție a complexului este aceea 
a laminoarelor continue de 
sîrmă și produse fine. Fire in
candescente interminabile de 
metal aleargă cu o viteză ne
închipuit de mare, întregul

(Continuare în pag. 3-a)

înfăptuit
de la sectorul III s-a așalonat intra
rea în exploatare a 4 abataje came
ră. La sectorul II s-a trecut de la 
stratul 15 la exploatarea stratului 18. 
S-a intensificat exploatarea abataju
lui cameră nr. 14 și a abatajului fron
tal din stratul 3 sectorul I.

O dată cu asigurarea menținerii li
niei de front, am urmărit cu aten 
ție înfăptuirea și a celorlalte preve
deri din planul M.T.O. In acest fel 

am reușit să învrn. 
gem greutățile ce 
s-au ivit în perioa
da iernii în le
gătură cu transpor
tul și deci cu a-

provizionarea locurilor de muncă, 
rambleierea. abatajelor ete. Faptul că 
aprovizionarea cu materiale și vago- 
nete a satisfăcut cerințele este o 
urmare și a dotării minei cu utilaje no] 
de transport, respectiv locomotive Die г 
sel precum și cu elemenți pentru 
locomotivele cu acumulatori.

Paralel cu realizarea ritmică a pla
nului, am perseverat și pe linia ob
ținerii unor indicatori tehnico-eco- 
nomici cît mai înalti. Aceasta mai 
ales pe baza extinderii procedeelor 
avansate de lucru, a inițiativelor va
loroase și îmbunătățirii calității pro
ducției. In primul trimestru am ex
tins armarea metalică cu stîlpi GHH 
și grinzi în consolă Ia abatajul fron
tal din stratul 18 și alte locuri de

(Continuare în pag. 3-a)

Actualitatea



SțEA6UL ROȘU

HANDBAL

O victorie de mult așteptată

F О T IL

Jiul а ciytigat in prima repriza
f FORMAȚIILE:

JIUL: Zamfir — N1COARA, ȘER 
BAN. PGP, Gazan - Frank, Ceutak 
— Martinovici, LIBARDI, CASAN 
DRA, Farkaș (Peronescu).
Meciul de fotbal dintre echipele de 

categoria В — fiul Petrila și A. S. 
Cugir a oferit un frumos specta
col fotbalistic. Ambele echipe au 
practicat un fotbal curat, în viteză.

A. S. Gugir: Salonic — OHisa, 
TOTH, Boro?, M1HA1 — GHEOR
GHE MUREȘAN — Kiss, Mor ar u, 
TURCU (Barbu), Grăciuneac 
minutul 6 Casandra se infiltrează 
printre apărătorii cugireni, îl „vede" 
pe Libardi, li „puneP mingea ți a- 
casta o trimite din apropiere In pla
să. focul crește In intensitate. Fascie 
alternează cu repeziciune de la o
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Așa s-a marcat primul gol al partidei Jhit Petrila — A. S. Cugir. 

cu multe faze palpitante, dar și cu... 
multe ocazii de gol ratate.

In această partidă, spre deosebire 
de altele anterioare, jiuliștii au ma
nifestai multă poftă de joc, voință și 
dorință de a învinge. îndeosebi în 
prima repriză ei au acționat cu mul
tă claritate, s-au „găsit" mai bine 
decît partenerii lor de joc, au șutat 
mai mult și mai periculos la poartă. 
De altfel în această primă parte a 
meciului și-au asigurat gazdele vic
toria, prin golurile înscrise de Li
bardi. După ce în minutul 3 oaspeții 
șutează în bară prin Crăciuneac, în

С A M P I

poartă la alia, dar de fiecare dată a- 
pțirările sini la post. Martinovici, 
Frank și Casandra de la gazde, Tbth, 
Crăciuneac și Turcu de la oaspeți 
ratează pe rînd ocazii favorabile.

Minutul 23 aduce cel de-al doilea 
gol. Martinovici centrează înalt in 
fața porții, la minge sar mai mulți 
jucători, dar peste toți se ridică Li
bardi și trimite puternic cți 
balonul la păianjen. Portarul 
mir atinge mingea însă n-o 
reține: 2—0, scor cu care ia 
repriza și apoi partida.

In repriza secundă, cugirenli își

O N A T U

revin puternic, contraatacă tot mai 
periculos, dar nu reușesc să înscrie 
atit din сайга impreciziei în șut a 
atacanților, cit și a intervențiilor 
prompte a apărării gazdelor, In care 
a excelat Serban.

In legătură cu desfășurarea parti
dei, observatorul federal Gheorghe 
Stănculesca ne-a declarat: „Am ur
mărit la Petroșani un meci frumos, 
la care au contribuit ambele echipe. 
Jiuliștii au meritat victoria datorită 
surplusului de voință cu oare au ac
ționat și a șuturilor periculoase pe 
direcția porții, în ciuda faptului că 
au și ratai mult. M-a surprins plă
cut și jocul deschis, cursiv al cugi- 
renilor, care deși conduși cu 2—0, 
n-au depus armele. Brigada de ar
bitri din București, avlnd la centru 
pe Popovici Gheorghe, a condus co
rect și autoritar, intervenind opor
tun la unele ieșiri nesportive ale ju
cătorilor".

Cuvinte bune despre meci ne-a 
spus și arbitrul de centru Popovici 
Gheorghe: „In ansamblu, jocul mi-a 
plăcui. Cele două echipe nu prea 
mi-au dat mult de furcă. Și aceasta 
pentru că... pe cei nervoși i-am tem
perai la timp".

■ir
Din nou oamenii de ordine de la 

stadion nu și-au făciit datoria. El 
au tolerat indisciplina și ieșirile hu
liganice ale unor spectatori tulbu- 
renți, certați cu cele mai elementare 
reguli de conduită și comportare. 
Care e de fapt datoria tor, dacă 
nu aceea de a tempera spiritele re
calcitrante, de a permite accesul spec
tatorilor numai pe porțile de intrare, 
nu și pește garduri ?!

împotriva unor spectatori tuiburenți 
ca Dan Aurei de la l.C.O. Petroșani 
și Cornescu Nicolae de la E.M. Pe- 
țrîla, care incită și pe alții, trebuie 
luate cele mai severe măsuri. Aseme
nea „spectatori" n-au 
stadioane.

Se impune cu tărie 
ordine și control să 
flecare dată la timp
împotriva acestor scandalagii, 
scoată din incinta stadioanelor. La rîn- 
dul lor, spectatorii să creeze o pu
ternică opinie contra- acestor elemen
te retrograde.

După cîteva înfringeri consecutive, 
care au adus echipa de handbal în 
7 — fete — a S.S.E. Petroșani pe 
ultimul ioc în clasamentul seriei a 
П-а, victoria de duminică a fost aș
teptată ca o zi însorită, după ploi de 
lungă durată. Și Intr-adevăr, panfru 
iubitorii handbalului din Petroșani 
ziua de 25 aprilie le-a adus o dublă 
satisfacție. Echipa de băieți S.S.E. 
Petroșani, care activează în campio
natul regional a învins cu scorul de 
16—13 pe Metalul Hunedoara, iar fe
tele au obținut o prețioasă victorie, 
în dauna formației Electromagnetica 
din București. Angrenate în lupte 
pentru evitarea retrogradării, ambele 
echipe au muncit mult pentru cuce
rirea celor două puncte puse în joc. 
Atacurile s-au desfășurat cu repezi
ciune de la o poartă la alta și pri
mele care au scăpat, de emoții au 
fost bucureștencele. Chiar din pri
mele minute de joc, ele reușesc să 
înscrie două goluri. Cîteva minute, 
spectatorii au trăit cu teama că e- 
chipa lor favorită va părăsi din nou

F 
terenul învinsă. In asemenea condi
ții S.S.E. Petroșani și-ar fi semnat 
cu siguranță sentința de retrogra
dare. Fetele noastre n-au depus însă 
armele. Atente în apărare și mai in
sistente în atac, ele reușesc în scurt 
timp să egaleze iar apoi să preia 
conducerea pe care, de altfel, nu au 
mai cedat-o pînă la sfîrșit. Fluierul 
final al arbitrului a consfințit vic
toria echipei S.S.E. Petroșani cu sco
rul de 8—5.

In meciul de ieri, tinerele noastre 
handbaliste au dovedit putere de 
luptă, o bună concepție de joc și, 
ceea ce este mai important, au reu
șit să se concentreze mai mult în 
momentele decisive. Echipa însă a 
comis și unele greșeli. Cînd scorul 
era de 6—2 în favoarea echipei pe- 
troșănene, 
permis o 
ceea ce a 
tărie mal

Pentru
5, Barabaș 2 și Muntean» 1.

D C.

jucătoarele noastre și-au 
relaxare cam îndelungată 
făcut să nu obținem o vic- 
categorică.
gazde au înscris Pușca?»

ce căuta pe

de 
de

Popice

Viscoza Lupeni învinsă de U. T. Arad
In cadrul campionatului inter re

giuni, faza I-a, pe arena „Utilajul" 
din Petroșani s-a disputat meciul 
dintre echipele feminine Viscoza Lu
peni — U, T. Arad.

Mai bine pregătite, arădencele au 
obținut victoria cu 2170 p.d. Ia 1957 
p.d. Pentru echipa U. T. Arad cele

mai multe puncte le-au realizat 
maestre sportului NadsSș M., Antal 
E. și Tapasztos L., toate trei com
ponente ale lotului republican 
popice. Filatoarele din Lupeni 
prezentat mai slab decît în 
rile anterioare și au pierdut 
fără drept de apel.

de 
s-au 

infîlni- 
partida

R u g b i

ȘTIINȚA
Iubitorii sportului cu balonul oval 

au vizionat duminică întîlnirea de 
rugbi dintre echipele Știința Petro
șani și Steaua București. Partida s-u 
disputat pe un timp admirabil și a 
fost urmărită de un public numeros 
care și-a încurajat călduros echipa 
favorită. Din păcate însă, sfîrșitul par- 
t'dei a dat cîștig.de Cauză militari 
lor cu scorul de 8-3 (3-3).

Disputa dintre cele două echipe a 
dîrză dar pe deplin sportivă, 
învinsă, echipa Știința Petro- 

s-a ridicat la valoarea partene- 
și un rezultat egal ar fi ex-

STEAUA 3-8
aceasta
o scur*

capul 
Salo- 
poate 
sfîrșit

ca organele 
intervină 
și cu hotărîrc 

să-i

C. MATEESCU 
D. GHEONEA

fost
Deși 
șani 
rului 
primat just raportul de forțe de pe 
teren. Pentru jocul prestat, studenții 
merită aprecieri și credem că pe vi
itor ei ne vor aduce satisfacțiile pe 
care le așteptăm.

Ceva despre desfășurarea jocului 
Primele 10 minute aparțin militari
lor. Ei domină teritorial și în minu
tul 7 obțin o lovitură de pedeapsă 
pe care Penciu o fructifica: 3-0

L REGI O N A L
$tiinfa — Minerul Vulcan S-i (2-0)

După victoria obținută cu 1—0 Ia 
Alba lulia în fața formației Refrac
tara, echipa Știința Petroșani a rea
lizat duminică pe teren propriu uh 
nou rezultat de seamă. Jucînd în 
compania echipei Minerul Vulcan, 
studenții petroșăneni au cîștigat cu 
scorul de 5—i.

Meciul, în general, a fost la discre
ția gazdelor care au atacat continuu 
poarta vulcănenilor, reușind 
eze faze mult 
spectator.

După ce în 
ții înscriu de 
Munteanu (ultimul dintr-o 
de la 11 metri), în 
parte a meciului ei 
multe ocazii ratate, 
încă tr©i goluri.

Vulcănenii și-au bazat 
mult pe apărare, rarele 
atacuri necbnstituind un 
pericol pentru poarta apărată de că
tre Hoțda. Singurul gol al oaspeți
lor a fost înscris la un contraatac 
desfășurat pe partea stingă 
nuJui.

jocul mai 
lor contra-
prea mare

*

gustate de
să сте
рты icul

studen- 
l-ică și 
lovitură 

cea de-a dotia 
reușesc, după 

să mal maree

prima repriză 
două ori prin

1.
CLASA

Aurul Brad
MEMIL

2619 11 4 4 53:21
2. Știința Petroșani 19 11 3 5 39:15 25
3. Dacia Orăștie 19 9 7 3 27:19 25
4. Textila Sebeș 19 10 3 6 49:28 23
5. Minerul Ghelar 19 10 2 7 34:26 22
6. Aurul Zlatna 19 10 1 8 33:35 21
7. Parîngul Lonea 19 8 4 7 27:22 20
8. Mfnerul Aninoasa 19 9 2 8 23:23 20
9. Minerul Vulcan 19 8 3 8 31:27 19

ю. Constructorul Hunedoara 19 6 3 10 21:32 15
11. Refractara Alba 19 4 6 9 19:35 14
12. Unirea Hațeg 19 5 4 10 20:38 14
13. Preparatorul i’otrila 19 4 3 12 19:45 11
14. C.F.R. Simeria 19 4 3 12 13:42 1!

buzunar. Și cînd te supraaprecîezî, 
rezultatul nu poate fi decît cel cu 
care s-a terminat partida 0—0. In 
schimb oaspeții s-au apărat, am pu
tea spune, cu disperare. Și ce și-au 
propus, au reușit: au scos un punct 
în deplasare.

La juniori, lonenii i-au întrecut pe 
cei de ia Alba 
de 7—1.

I. TEȘCAN 
corespondent

ETAPA VIITOARE: Preparatorul 
Petrila - Știința Petroșani; Mine
rul Vulcan — Parîngul Lonea; Re
fractara Alba — Aurul Brad; Aurul 
Zlatna — Minerul Ghelar; C.F.R. 
Simeria — Constructorul Hunedoa
ra; Minerul Aninoasa —- Dacia 0- 
răștie; Unirea Hațeg Textila
Sebeș.

pentru Steaua. Imediat după 
jocul se echilibrează și, după 
tă perioadă, asistăm la dominarea 
puternică a studenților. Această do
minare duce la obținerea unej lovi
turi de pedeapsă pe care Șabău o 
transformă impecabil și scorul de
vine 3-3. Pînă la sfîrșitul reprizei 
eeî care domină sînt tot jucătorii 
de la Steaua, dar scorul rămîn» 
neschimbat pînă la pauză.

A doua repriză ește mult mai dis
putată și finalul ei este de-a drep
tul dramatic, Avînd în față o echipă 
care se apără foarte bine, pericu
loasă în atac, jucătorii de la Steaua 
se văd puși în situația de a pleca 
eu un rezultat egal din Petroșani 
Acest lucru nu le prea convine. *1  
sînt deciși să,modifice rezultatul, dar 
atacurile lor șe lovesc de apărarea 
sigură a studenților. Echipele do
mină pe rînd. Timpul se scurge re- ' 
pede. Mai sînt 4 minute de joc. Pen
ciu se Infiltrează în propria linie de 
treisferturi și la un atac sUpranu- 
meric al militarilor, mingea ajunge Va 
Ciobănel, acesta nu poate fi oprit și 
reușește să marcheze o încercare la 
centru pe care Penciu o transformă s 
8-3 pentru Steaua. Pînă la sfîrșit 
rezultatul

De la 
întreaga 
mai bun 
a contribuit in 
ținerea victoriei echipei sale. Alături 
de el s-au remarcat Serban, lonescu, 
Ohiță Dan.

rămîne neschimbat.
Știința Petroșani remarcăm 
echipă. Steaua ă avut cel 
om al său în Penciu, care 

mare măsură la ob-

cu categoricul scor

meciul

teren.

0-0
și în

Parângul —- 
Refractara Alba

Ratări, foarte multe ratări 
special din partea gazdelor — iată 
pe scurt ce a caracterizat
Parîngul — Refractara Alba. Local
nicii au intrat încrezuți pe 
considered că meciul îl aveau

a tere-

10— 1.

Jucătorii celor 
două echipe î?i 
dispută balonul 
la mijlocul tere
nului.

ALTE REZUL
TATE : Textila
Sebeș — Prepara
torul Petrila 4—І; 
Dacia Orăștie — 
Unirea Hațeg 1—1; 
Constructorul Hu
nedoara — Mine
rul Aninoasa 2—0; 
Minerul Ghelar — 
C. F. R. Simerla

c%25c3%25ae%25c8%2599tig.de


Frezorul Lerch Ioan este unul din 
meseriașii cu înaltă calificare de la 
secția mecanică a minei Petrila. El 
execută lucrări de precizie, de foar
te bună calitate.

4'Г' -----------

Noutafi editorrale
In colecția „Biblioteca pentru toți" 

a apărut recent un volum din tea
trul lui Euripide, cuprinzînd patru 
din capodoperele sale: Alcesta, Me- 
deea, Bachantele și Ciclopul. Tradu
cerea, prefața și notele explicative sînt 
semnate de Alexandru Pop. Din lite
ratura universală sînt pregătite pen
tru publicare o primă versiune romî- 
nească integrală a celor șapte tra
gedii care ne-au rămas de la So- 
focle, o culegere în două volume de 
nuvele sovietice, o antologie în două 
volume a prozei umoristice engleze, 
0 selecție din povestirile lui Edgar 
Allan Рое, o alta din nuvelele lui 
W. Faulkner, un volum cu trei din 
piesele lui Durrenmatt. precum și 
Scrisori de la Bruyere, Malraux, 
Shelley, Maupassant, Dickens, Dos- 
toievski, H. Boll, Е. М. Remarque, 
Lampedusa. Printre titlurile care vor 
apare în colecție în continuare în 
acest an se găsesc lucrări ale cla
sicilor literaturii romîne — Eminescu, 
Bolintineanu, Al. Vlahuță, Slavici, 
St. Sosif — ale unor cunoscuți 
scriitpri ai secolului nostru Camil 
Petrescu, Octavian Goga, G. Baco- 
via, M. Sebastian, precum și o an- 
,*$logie  a celor mai frumoase prover
be romîneștl. (Agerpres).

Dispecerul nu intervine ?
20 aprilie, seara. Deși timpul e 

destul de răcoros, totuși sute de ti
neri și oirsfnici din Cimpa, Lonea. 
Petrila și Petroșani au ieșit la obiș
nuita plimbare sau cu treburi. Deo
dată, șuvoiul de pietoni este pus su
bit în stare de alarmă. A apărut au
tobuzul HD 50 943 care face cursa 
intre Cimpa și Petroșani. Plecat la 
ora 19,15 de la Cimpa, autobuzul 
trece ca un bolid printre șutele de 
oameni de pe șosea. De la volan, , 
șoferul l. Cocean radiază de bucurie 
clnd vede că pietonii, înfricoșați, sar 
prin șanțuri. Călătorii din autobuz 
sint cuprinși de fior, dau semne de 
neliniște. La trecerea prin Petrila, 
șoferul accelerează viteza (poate 
vrind să demonstreze pietonilor că 
nu au voie să circule pe stradă a- 
tunci clnd trece el cu autobuzul). La 
încrucișare cu alte autobuze, acestea 
trag cit mai mult pe dreapta și se 
opresc lăslnti drum liber ,,supersoni
cului" condus de Cocean.

Circulația autobuzului respectiv cu 
astfel de viteză nu в la prima oca
zii, lucru recunoscut de altfel și de 
casieriță, care ne spune: „Ca să 
parcurgă distanța intre Cimpa și Pe
troșani in 26 de minute cu oprire la 
fiecare stație, nu-i un lucru de om 
serios".

...Dispecerul de la autogara din 
Petroșani a rămas surprins cind a 
văzut apariția in Piața Victoriei a 
autobuzului 50943 aproape cu 20 mi
nute mai devreme. Dar nu a repro
șat nimic șoferului. Nu cumva să-l 
supere...

Se pune întrebarea: oare condu
cerea 1.С.О., cei răspund de sec
ția transporturi a întreprinderii nu

flux fiind continuu și automat, ln- 
cepînd de la cuptoarele cu propul
sie care se încarcă și se descarcă 
fără întrerupere și pînă la ultima 
din cele 24 de oaje sau la vrrtelni- 
țele care formează colacii de sîrmă 
observi doar o singură bară de oțel, 
avînd forma unui șarpe care fuge 
mereu, amețitor. Fierul beton produs 
Ia o singură linie tatr-o oră, dacă 
ar fi pus cap la cap, ar depăși lun
gimea de 40 de km.

Noile laminoare stat conduse de 
oameni cu o bună pregătire profe
sională, care s-au specializat în timp 
ce se montau agregatele, In cea mai 
mare parte sînt tineri. Ei și-au în
sușit fainele meseriei în școli pro
fesionale și de calificare, în institute 
superioare de învățămînt, ori în ca
drul unor cursuri speciale. La noul 
complex de laminoare lucrează zi și 
noapte de două ori și jumătate mai 
multi ingineri și cu peste 160 mai 

Ritmicitate, indicatori înalți — 
angajamentul înfăptuit

(Urmare din pag. l-a)

muncă. De asemenea, inițiativa de a 
extrage două cîmpuri pe schimb și 
aripă de abataj cameră, a fost pre
luată de 8 brigăzi de mineri, iar 
două brigăzi au aplicat cu consec
vență inițiativa „două fîșil pe zi“ în 
abataje frontale. Procedeele noi, ini
țiativele avansate ne-au chezășuit ob
ținerea următoarelor viteze de avan
sare pe primul trimestru: în aba
taje frontale de 86,6 ml pe lună, față 
de 35 ml planificat; în abataje ca
meră de 101,5 ml pe iună, față de 
84 ml planificat.

Realizarea prevederilor planului 
tehnic, îmbunătățirea Organizării mun
cii și a asistenței tehnice au condus 
la succese de seamă la principalii 
indicatori sintetici ai. planului. Mina 
noastră a realizat un randament de 
1,420 tone pe post, cu 20 kg pe post 
mai mare decît indicatorul prevăzut, 
a redus prețul de cost al cărbunelui 
cu 0,34 iei pe tona de cărbune, ob- 
ținînd peste 75 000 lei economii la 
prețul de cost. Vreau să mai subli
niez cu deosebire și succesul pe care 
1-a obținut la indicatorul calitate: 
prin extinderea pușcării selective, și 
Intensificarea alegerii șistului vizibil, 

știu nimic despre mania acestui șo
fer care gonește in plin centru loca
lităților cu 60—■70 km pe oră printre 
sute de pietoni ? Și dacă Știu de ce 
nu iau măsuri pentru a-l tempera pe 
acest maniac al vitezei ce pune in 
pericol viața pasagerilor și a pieto
nilor, a altor conducători auto ? lată 
acum cîteva probe luate dintr-o sin
gură cursă făcută de șoferul Cocean 
și care trebuie să dea de gîndit: la 
curba din spatele depozitului de pe
trol era să intre Intr-un motociclist, 
din cauză că a luat curba cu viteză 
prea mare și prea din scurt. Numai 
Inttmplarea a făcut ca motociclistul 
respectiv să nu fie răsturnat. Cu ci- 
teva sute de metri mai înainte, șo
ferul a încercat să depășească in vi
teză un alt autobuz care la fel se 
angajase la depășirea unor căruțe 
încărcate cu fin... Salvarea pasage
rilor din autobuz de la o eventuală 
răsturnare s-a datorat numai faptu
lui că șoferul de pe autobuzul din 
față a ghicit că „maestrul" volanu
lui, Cocean, e in spatele lui și a în
cetinit viteza permițind căruțelor să 
treacă înainte, apoi a tras pe dreap
ta și a oprit lăsind și autobuzul lui 
Cocean să treacă.

Șoferul Cocean nu e la prima aba
tere de la regulile circulației, de la 
normele de conduită în timpul ser
viciului la volan. Totuși, abaterile 
sale sînt trecute cu vederea, tolerate. 
Dispecerii de transport I.C.O. de • ce. 
nu intervin cu hotărîre pentru a 
curma practicile necugetate folosite 
in transportul de pasageri cum slnt 
cele la care se dedă șoferul Cocean 7 / 
Sau așteaptă pînă va fi prea tlrziu ?

Un grup de pasageri

WFE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE
mulți maiștri decît existau în 1948 
ta întregul combinat de la Hune
doara.

Prin strădania laminaturilor, a- 
gregatele devin mereu mai produc
tive. Calitatea producției crește și ea 
datorită perfecționărilor tehnologice. 
La laminorul bluming se realizează 
în acest an o producție de laminate 
mai mare cu aproape 70 la sută 
decît cea prevăzută în proiectul ini
țial de construcție, ier colectivul la
minorului de profile de 650 mm lu
crează cu indici de utilizare aproape 
dubli în comparație cu realizările din 
anul premergător șesenalului.

Acestea sînt căile prin care lami- 
natorji din lunca Peștișului asigură 
patriei mai mult metal, ceea ce în
seamnă mai multe mașini și trac
toare, mai multe utilaje industriale, 
mai multe bunuri necesare creșterii 
continue a nivelului de trai.

A. ZAHAR1E 
corespondentul Agerpres 
în regiunea Hunedoara

în ultimele două luni mina noastră 
s-a încadrat în normativul admis de 
cenușă.

— Ce obiective iși propune colec-» 
tivul pentru viitor ?

— Ne aflăm în preajma unui eve
niment deosebit in viața poporului 
nostru —• cel de-al IV-Iea Congres al 
partidului. In cinstea Congresului sîn- 
tem hotărîți să ridicăm și mai sus 
steagul întrecerii. Ne-am propus să 
ajungem pînă la Congres la o de
pășire de 12 500 tone cărbune, să 
obținem un randament mediu pe 
trimestrul II de 1,420 tone pe post. 
In acest scop vom persevera pentru 
valorificarea largă a rezervelor in
terne, precum și a experienței de 
pînă acum. In centrul atenției colec
tivului se va afla, ta continuare, spo
rirea vitezelor de avansare, îmbunătă
țirea calității produselor, organizarea 
superioară a muncii. Măsurile ce le 
aplicăm precum și munca plină de 
elan și inițiativa colectivului minei, 
sînt garanții pentru obținerea de noi 
succese și mai bogate în munca co
lectivului nostru.

P ROGRAM [О ЕЕ RADI O
PROGRAMUL I. 6,00 BULETIN 

DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 5,06 
Concert de dimineață; 5,40 Continua
rea concertului de dimineață; 6,00 
RADIOJURNAL Buletin meteorolo
gic; 6,10 Meiodii populare maramu
reșene; 6,30 Recomandări din pro
gram; 6,35 Muzică ușoară; 6,45 Sa
lut voios de pionier; 7,00 RADIO
JURNAL; 7,30 Sfatul medicului: 
Tratamentul cu aerosoli; 7,35 Anun
țuri, muzică; 7,45 Muzică ușoară in
terpretată la acordeon; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,06 Cîntece și jocuri 
populare; 8,30 Selecțiuni din operete; 
9,00 Variațiuni simfonice pe teme 
romînești de Theodor Lupii; Rapso
dia a Il-a de Mircea Chiriac; 9,30 
Muzică populară; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,03 Album distractiv 
— muzică ușoară; 10,30 Portrete de 
artiști amatori; 10,45 Fragmente din 
opera „Trandafirii Doftanei"; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 12,03 Ctată 
orchestra de muzică populară „Brîu- 
Iețul" a Casei raionale de cultură 
din Cîmpulung-Muscel; 12,15 Con
certul nr. 4 în re minor pentru vioa
ră și orchestră de Niccolo Paganini; 
13,10 Concert de prînz; 14,00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 14,10 Piese romî- 
neștî de muzica ușoară; 15,00 Mu
zică populară interpretată de Ana 
Pacatiuș și Nicolae Băluță; 15,30 
Piese vocale și instrumentale de 
George Enacovici, Ion Borgovan și 
Emil Monția; 16,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 16,30 ROZA 
V1NTURILOR; 17,00 Cîntă Joan 
Sutherland — arii din opere; 17,35 
Program muzical cerut de ascultă
tori; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 Ciclul „Ghid muzical"; 18,45 
Muzică ușoară pentru toate gustu
rile; 19,15 Universitatea tehnică ra
dio — «ciul construcții (partea a

A intervenit 
la furnizor

ln nota critică „Distanță mare", 
publicată în „Steagul roșu" nr. 4 789, 
a fost aeaizat serviciul comercial al 
O.C.L. Alimentara Petroșani că din 
magazine lipsește uneori apa mine
rală. In scrisoarea de răspuns tri
misă redacției, serviciul comercial al 
O.C.L. Alimentara recunoaște că acest 
articol a lipsit într-adevăr din ma
gazine. Cauza a constituit-o faptul că 
cei 90 000 litri de apă minerală eu 
care s-au aprovizionat unitățile pen
tru perioada de iarnă s-au vîndut în
că înainte de sflrșitul iernii. Servi
ciul comercial arăta că a intervenit 
la furnizorul I.C.R.A. — filiala Pe
troșani pentru a urgenta livrarea de 
ape minerale la sticlă în toate ma
gazinele din Valea Jiului.

„Ghiocelul**  
e acum atrăgător

ta ziarul nostru nr. 4 793 a apă
rut articolul intitulat „Ghiocelul ..res
pingător" în care se critică lipsa 
de preocupare â responsabililor pa 
tiseriei „Ghiocelul" și cofetăriei „Cor- 
so“ din Lupeni față de deservirea șl 
curățenia în aceste localuri. In răs
punsul trimis redacției, T.A.P.L. Pe-

Din activitatea arhivei 
naționale de filme

Din bogatele sale colecții, arhiva 
națională de filme pune la dispozi
ția criticilor și istoriografilor cine
matografici, unor întreprinderi și in
stituții, filme datind din diferite 
epoci, realizări ale cineaștilor din nu
meroase țări.

Toate etapele de dezvoltare ale 
cinematografiei sînt reprezentate aici 
prin producții de seamă: din perioada 
filmului mut,1 unele creații ale lui 
Eisenstein, Charlie Chaplin, Rene 
Clair. Buster Keaton etc., realizări ale 
cinematografiei dinainte și' de după' 
cel de-al doilea război mondial, a- 
patținîhd Iții Mark Donskol. Marcel 
Carne, Pudovkin, De Sica, De San
tis, Rossellini, Lizzani și mulți alții. 
De asemenea, în filmotecile arhivei 
se găsesc cele mai reprezentative fil
me din producția națională dinainte 
de eliberare, precum și toate creați
ile cinematografiei noastre de după 
23 August.

28 aprilie
-- = ---

ii-a); 19,30 Melodiile dumneavoastră 
preferate; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20,30 Varietăți muzicale;
21.15 Recital de poezie: „Rapsodii 
de primăvară"; 21,30 Parada notelor

muzică ușoară; 22,00 RADIOJUR
NAL. Buletin meteorologic; 22,20 
Cîntă Katertaa Valente — muzică 
ușoară; 22,30 „Alelodii pentru ore 
tîrzli" — montaj de muzică ușoară;
23.15 Simfonia I în Fa major, de Ion 
Dumitrescu; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Jocuri interpretate 
la țambal; 8,10 Piese de estradă: 
8,30 Recomandări din program; 9,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 Melodii 
populare dim diferite regiuni ale ță
rii; 9,30 Selecțiuni din operete; 10,00 
Cvartetul de coarde nr. 1 opus 21, 
în Sol major de Constantin Dimi- 
trescu; 10,30 Muzică populară romî- 
nească; 10,45 „Frumoasă ne este ti
nerețea" — emisiune de cîntece și 
versuri; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,03 Muzică ușoară japoneză; 11,30 
Universitatea tehnică radio — Ciclul 
metalurgie — construcții de mașini; 
11,45 „Ținere talente" —- elevi ai 
Școlii de muzică nr. 1 din București;
12.15 Din repertoriul soliștilor de mu
zică populară; 12,45 Piese corale de 
Paul Constantinescu; 13,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 13,30 De toate pentru 
toți (reluare); 14,25 Muzică; 14,30 
Recomandări din program; 15,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 15,05 Emisiune 
de cîniece și jocuri; 15,30 Știința în 
slujba păcii; 15,40 Muzică ușoară 
de Temistocle Popa; 16,00 Cîntă or
chestra de muzică populară a Ra- 

troșani spune printre altele: „Cele 
sesizate referitei la unitățile „Ghio
celul" și „Gorso" din Lupeni stat 
juste. Pentru remedierea situației, 
conducerea trustului a redus cantita
tea de bere desfăcută la patiseria 
„Ghiocelul" și a intervenit la Co
mitetul executiv al Sfatului popular 
din Lupeni cu cererea de a reparti
za patiseriei o cameră destinată am
balajelor. Responsabilului cofetăriei în 
cauză i s-a atras atenția asupra cu
rățeniei localului. Ca urmare, in 
prezent localurile „Ghiocelul" și „Gor- 
so" au un aspect atrăgător.

S-an luai masuri
Biroul de reclamați! și sesizări al 

Sfatului popular orășenesc Lupeni ne-a 
Informat recent că în urma publi
cării ta nr. 4814 al ziarului a notei 
critice intitulate „Ce să fac î“ au 
fost luate măsuri corespunzătoare. 
Problema amenajării unor terenuri de 
joc pentru copii, în jurul noilor blo
curi, s-a introdus în planul de mă
suri al sfatului. Lucrările de ame
najare au fost contractate cu I.C.O. 
Petroșani, iar întreprinderile economi
ce din Lupeni s-au angajat să con
fecționeze și să instaleze în locurile 
rezervate obiecte de joacă pentru co
pii. Lucrările de amenajare vor fi 
începute în cursul lunii viitoare.

Arhiva își aduce o însemnată con
tribuție ia popularizarea filmului și 
a istoriei lui în rîndurile oamenilor 
muncii. Numai în anul trecut au 
fost organizate aproximativ 1 500 de 
spectacole cu filme din arhivă: un 
număr important de pelicule a fost 
și este pus la dispoziția televiziunii; 
întreprinderile cinematografice din 
țară folosesc rezervele arhivei pentru 
prezentarea de programe speciale des
pre regizori, actori sau școli națio
nale, organizate în cadrul manifestă
rilor „Prietenii filmului1'.

Un mare număr de filme este pus 
la dispoziția învățămîntului de toate 
gradele. De la începutul acestui an, 
elevii și studenții din școlile și in
stitutele țării au putut urmări pro
iecțiile a peste 4 000 copii de filme 
provenind din arhiva națională.

(Agerpres)

dfoteleviziunii; 16,30 Lucrări de 
Claude Debussy; 17,00 RADIOJUR
NAL. Buletin meteorologic; 17,15 
Cîntă Mara lanoli și Alin Noreenu; 
17,30 Sfatul medicului : Tratamentul 
cu aerosoli; «17,35 Anunțuri, reclame, 
muzică; 18,00 Muzică din operete în
drăgite de ascultători; 18,30 Capo
dopere ale literaturii universale: 
„Cui îi bate ceasul" de Ernest He
mtagway; 19,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
19,05 Cîntece de primăvară și jocuri 
populare; 19,30 Teatru la microfon 
premieră: „Revedere"; 20,43 Recita
lul pianistului Emil Ghilels; 21,00 
RADIOJURNAL. Sport; 21,15 Pagini 
alese din muzica ușoară romtaească; 
21,35 Participantli la concursul și 
festivalul internațional „George E- 
nescu" — 1964: Ion Buzea, Ludovic 
Spiess și Claire. Bernard; 21,51 Vă 
Invităm la dans; 22,30 Mari inter
pret! ai muzicii de operă: Maria 
Callas, Bonis Cristoff, Zenaida Pally, 
Marfo Lanza; 23,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 23,05 „Poveste de dragoste", 
muzică ușoară; 23,50 Scene de balet 
din opere; 0,20 Muzică de dans; 0,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE; 

Pădurea spînzuraților (seria І-П;) 
REPUBLICA: A treia rachetă; PE
TRILA : Lumea comică a lui Ha
rold Loyd; LONEA : Bărbații; Ll- 
VEZENI : Placido; VULCAN : Asa
sinul din cartea de telefon; CRIV1- 
DIA: Dezrădăcinați!; PAROȘENl : 
Insula; LUPENI — CULTURAL: 
Moara diavolului; LUPENI — MUN
CITORESC: Tovarășii; BARBATENI: 
Anaconda.
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PREZENTE ROMINEȘTI
VARȘOVIA 26 (Agerpres).,
In cadrul turneului întreprins în 

R. P. Polonă, tenorul romî.n Ion 
Piso, solist al Teatrului de Operă 
și Balet din București, a interpre
tat, pe scena Operei din Wroclaw 
rolul ducelui de Mantua, din opera 
„Rigoietto". El f dat, de aseme
nea, un recital la postul de radio 
și televiziune din Varșovia, inter- 
pretînd liduri de George Enescu, 

a
o-

Schumann și Rachmaninov. El 
cîntat, de asemenea, pe scenele 
perelor din Bytom și Posnan.

Tenorul romîn 
deosebit succes, 
tit cu îndelungi 
mat la rampă.

BERLIN. Corespondentul 
preș, Gh. Deju, transmite:

Duminică, -25 aprilie, a avut loc 
în Berlinul de vest ultimul concert 
din această stagiune al orchestrei 
simfonice din Berlin. La concert 
și-a dat concursul și tenorul ro
mîn Ion Dacian, care s-a bucurat 
de un deosebit succes, fiind răs
plătit cu aplauze călduroase de 
către public.

ALMA ATA 26 (Agerpres).
După cum relatează agenția 

TASS, publicul din capitala Ka- 
zahstanului a răsplătit prin vii a- 
plauze pe cîntăreața romînă Elena 
Dina-Toroiman, care a interpretat 
pe scena Teatrului Academic de 
Operă și Balet „Abai" rolurile Ai
der din opera cu același nume și 
al Leonorei din opera „Trubadu
rul" de Verdi.

s-a bucurat de. un 
răsplă- 
reche-

el a fost 
aplauze și

Ager-

închiderea
Tîrgului international 
de la Zagreb

BELGRAD 26 (Agerpres).
La 25 aprilie s-a închis Tîrgul' in

ternațional de. primăvară de la Za
greb, la care au luat parte peste 
Г200 de întreprinderi și firme din 24 
de țări ale Europei, Asiei și Ameri- 
cii de Nard. R. P. Romînă a parti
cipat cu uri stand de produse farma
ceutice.

Tîrgul, în cadrul căruia au fost, 
expuse circa o sută de mii de. pro
duse ale industriei bunurilor de larg 
consum, industriei construcțiilor și 
industriei farmaceutice, a fost vizi
tat de peste 300 000 de persoane.

Noi victorii 
ale forjelor patriotice 
angoleze

LUANDA 26 (Agerpres).
Localitățile Libuala și Caio au fost 

eliberate de forțele patriotice ango
leze, se arată într-un comunicat al 
Mișcării de eliberare a poporului an
golez. Detașamente de partizani au 
atacat în mai multe rînduri gărzile 
colonialiste din apropierea capitalei 
provinciei Cabinda. In cursul unui 
atac întreprins la un centru forestier, 
gărzile portugheze au fost luate prin 
surprindere și distruse complet. Pa- 
trioții au capturat stații de radio- 
emisie și armament.

Comandantul mortonatilor de 
l-a pieientat dmisia...

LEOPOLDVILLE 26 (Agerpres).
După cum relatează agențiile de 

presă, colonelul Michael Hoare, su
pranumit „Mike nebunul", coman
dantul mercenarilor de limbă engle
ză din Congo, a adresat o scrisoare 
premierului Moise Chombe și gene-
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(Agerpres). 
duminică dimi-

a
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Mia fxlraordiflarâ 
a PrezitfiolQi Іокііііпіаі

STOCKHOLM 26
Sîmbătă seara și

neața la ședința extraordinară 
Prezidiului Consiliului Mondial 
Păcii au fost discutate situația din 
Asia de sud-est și agresiunea ame
ricană împotriva poporului vietna
mez.

Prezidiul a ascultat mesajul pri
mit din partea profesorului. John 
Bernal, președintele executiv al Pre
zidiului Consiliului Mondial al Păcii. 
Intîlnirea noastră, scrie John Bernal, 
este menită să ajute poporul Viet
namului în lupta lui curajoasă împo
triva forțelor armate ale S.U.A. și a 
trupelor sud-vietnameze agresoare. 
Este de datoria noastră să preîntîm- 
pinăm transformarea luptelor din 
Vietnam într-un război mondial nu-

în-

mondial al Pălii
clear. Este necesar să ținem minte 
că, puternici și uniți, trebuie să o- 
prim agresiunea împotriva poporului 
vietnamez, să obținem retragerea 
trupelor americane din Vietnam,
deplinirea întocmai a acordurilor de 
la Geneva din 1954.

La ședință au fost abordate, de 
asemenea, problema lichidării colo
nialismul ui, precum și problema or
ganizării unui congres mondial pen
tru pace la Helsinki în acest an.

☆
STOCKHOLM 26 (Agerpres).
Ședința extraordinară a Prezidiu

lui Consiliului Mondial al Păcii, care 
s-a încheiat duminică, a adoptat în 
unanimitate o rezoluție în care con
damnă acțiunile agresive ale trupe
lor americane în Vietnam.

Fra nța
Cinstirea memoriei 
nazismului

PARIS 26 (Agerpres)
La 25 aprilie,, pe întreg cuprinsul 

Franței a fost cinstită memoria victi
melor nazismului. In anii ocupației, 
hitleriștii deportaseră 
de persoane, dintre 
poiat numai 68 000.

In întreaga țară 
coroane de flori la
riale și monumentele în 
participanților la mișcarea 
zistență care și-au pierdut viața, pre
cum și a celorlalte victime ale na-

din țară 230000 
care s au îna-

au fost depuse 
nlăcile memo- 

amintirea 
de re-

victimelor

zismului. O ceremonie solemnă a a- 
vut. loc Ia cimitirul parizian „Pere- 
Lachaise". Sîmbăta seara membri ai 
Asociației familiilor foștilor deportați 
și partici.panți la mișcarea de rezis
tență au organizat o procesiune de 
la Arcul de Triumf Ia biserica St. 
Roch, unde în paraclis sînt depuse 
urnele cu cenușă adunată din cre
matoriile lagărelor de concentrare 
Buchenwald, Auschwitz, Dachau și 
Ravensbruck.

Autoritățile din Venezuela 
extind represaliile în
CARACAS 26 (Agerpres).
In statul, Monagas din Venezuela 

au avut loc noi ciocniri între deta
șamentele partizanilor și armatele 
guvernamentale. In orașul Maturin, 
capitala acestui stat, a fost atacat de 
către partizani sediul statului major 
al armatei și patrulele care circulau 
pe străzile orașului. Paralel cu ac-

întreaga țară
țiunile împotriva partizanilor, auto
ritățile venezuelene continuă să ex
tindă represaliile în întreaga țară. 
Lideri politici din opoziție sînt a- 
restați. Potrivit declarației guverna
torului
toni, în acest stat au fost arestați 
cîțiva activiști ai partidelor de stingă.

statului Lara, Romero An-

Marșul cultivatorilor 
trestiei de zahăr din Uruguay

MONTEVIDEO 26 (Agerpres).
Peste 200 de cultivatori de trestie 

de zahăr, care au participat la mar
șul început în luna februarie din pro
vincia «Artigas, au sosit în capitala 
Uruguayului, Montevideo străbătînd 
peste 600 de kilometri. Ei cer con
fiscarea a mai mult de 30 000 de hec
tare de terenuri care stau nefolosite 
și împărțirea pămînturflor deținute 
de marii moșieri tuturor cultivato
rilor.

In ciuda măsurilor luate de poli
ție, la intrarea în capitală, partici- 
panții la marș au fost întîmpinați 
cu căldură de numeroși muncitori și

studenți. Aceștia s-au alăturat eul- 
tivatorilor de sfeclă de zahăr, cu ca
re au demonstrat pe străzile capitalei. 
A avut loc apoi un miting în Piața 
Libertății, la care reprezentanții di
feritelor organizații de masă din U- 
ruguay au subliniat în cuvîntul lor 
că revendicarea de distribuire a 
rilor proprietăți este esențială în 
ta pentru lichidarea sistemului 
fundiar și al marii oligarhii.

III

limbă engleză dig Congo

ralului Mobutu, comandantul arma
tei guvernamentale congoleze, în 
care și-a prezentat demisia. Agenția 
U.P.I. menționează că motivul de
misiei lui Hoare îl- constituie neîn
țelegerile survenite în ultimul timp 
între acesta și autoritățile congoleze.

Anolimp asemănător iernii în Italia
ROMA 26 (Agerpres).
Primăvara, care și-a făcut o primă 

apariție timidă în Italia încă de la 
sfîrșitul lunii martie, a fost înlocuită 
violent cu un anotimp foarte asemă
nător iernii. S-au înregistrat ninsori 
abundente, valuri de ger și furtuni 
puternice. La Roma, temperatura a 
atins zero grade și de zece zile

plouă încontinuu. Versantele vulca
nului Etna (Sicilia) sînt acoperite 
de zăpadă, iar la Milano ceața dea
să împiedică circulația avioanelor și 
a vehiculelor pe șosele. Temperatura 
de două grade, înregistrată în ulti
mele zile, este cea mai scăzută tem
peratură din luna aprilie din ultimii 
25 de ani.

ma- 
lup- 
lati-

/4

C 1
reprezen- 
libaneze

BEIRUT. Peste 60 de 
tanți ai intelectualității 
— scriitori, pictori, artiști, medici 
și ingineri — au difuzai la Beirut 
o declarație în care condamnă in- 
tenvenția militară a S.U.A. in Viet
namul de sud.

HANOI. După cum anunță a- 
genția vietnameză de presă, V.N.A., 
vicepremierul guvernului de uniu
ne națională din Laos, prințul Su- 
fanuvong, președintele partidului 
Neo Lao Haksat, a 
la Hanoi în fruntea

sosit 
unei

duminică 
delegații.

BUENOS AIRES.
din La Plata a ordonat arestarea 
unui număr de 41 de agenți ai 
poliției din provincia Buenos Aires 
in legătură cu dispariția, in urmă 
cu doi ani, a unui fruntaș sindical.

Un tribunal

TUNIS. Ministrul afacerilor ex
terne al Tunisiei, Habib Burghiba

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republicii or. 56. Tel. interurban 322, automat 269.

Evenimeniele 
din Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 26 (Agerpres).
Situația politică din capitala Re

publicii Dominicane, Santo Domingo, 
după anunțarea loviturii de stat, 
continuă să rămînă confuză. Postul 
de radio național a transmis dumi
nică noaptea că triumviratul, aflat 
la putere după alungarea lui Juan 
Bosch, a fost înlăturat. Potrivit unor 
știri, președintele triumviratului, Do
nald Reid Cabrai, s-ar fi predat răs- 
culaților și se află în prezent sub 
pază în palatul prezidențial. Funcția 
de președinte provizoriu al țării a 
fost preluată de președintele Came
rei Deputaților, Jose Rafael Molina 
Urena, pînă ce fostul președinte, 
Juan Bosch, aflat în prezent în exil 
în Costa Rica, se va înapoia în țară. 
Noua lovitură de stat din Republica 
Dominicană a fost întreprinsă de un 
grup de ofițeri tineri nemulțumiți de

regimul de dictatură instaurat de 
triumvirat după lovitura de stat din 
1963, care avînri sprijinul unei părți 
a forțelor armate a ocupat posturile 
de radio și diferite obiective militare 
și administrative lansînd apeluri „de 
a se reveni lă regimul constituțio
nal". In cursul zilelor de duminică 
și luni știrile transmise în legătură 
cu situația din această țară au fost 
contradictorii. Potrivit anumitor in
formații avioane aparținînd grupării 
ramase credincioase triumviratului au 
bombardat și mitraliat clădirea pa
latului prezidențial. S-au înregistrat 
numeroase victime fără să se preci
zeze însă numărul morților. Unită
țile navale care susțin pe răsculați, 
au doborît trei avioane. Alte știri 
anunță că este iminentă intrarea în 
oraș a unor unități de tancuri.-

S. U. A Demonstrație antisegregaționistă!
NEW YORK
In fața pavilionului orașului New 

York de 
deschisă 
nică o 
nistă la 
ai organizației Congresul pentru e- 
galitatea rasială.

26 (Agerpres).

la Expoziția mondială re
de curînd a avut loc dumi- 
demonstrație antisegregațio- 
care au participat membri

In același timp, un număr de a- 
proximativ 1 500 de albi au mani
festat pe străzile orașului Atlanta 
(Georgia) împotriva integrării ra- 
stale. Demonstranții au purtat dra
pele ale Confederației sudiste și au 
scandat lozinci împotriva 
rii drepturilor populației

Comunicatul comun 
algeriano-kuweitan

KUWEIT 26 (Agerpres).
La Kuweit a fost dat publicității 

comunicatul comun semnat în urma 
tratativelor dintre Gab.er al-Ahmed 
al-Gaber, ministrul finanțelor și co
merțului al Kuweitului, și Abdel Aziz 
Bouteflika, ministrul de externe al 
Algeriei, care a întreprins, o, vizită 
oficială în Kuweit.

Potrivit comunicatului, cele două 
părți au discutat probleme legate de 
dezvoltarea relațiilor economice și

TOKIO

recunoaște- 
de culoare.

și Kuweit.comerciale dintre Algeria
In acest cadru a fost analizată, prin
tre altele, posibilitatea creării unei 
organizații bazate pe capital comun, 
menite șă contribuie direct la înde
plinirea planurilor de dezvoltare e- 
conomică a Algeriei. In baza unui 
acord, semnat cu acest prilej. Ku
weitul va acorda Algeriei un 
mut în valoare de 10 milioane 
sterline, destinat dezvoltării 
mice a acestei țări.

Conferința națională 
pentru retrocedarea Okinawei

TOKIO 26 (Agerpres).
La Kagoshima s-a desfășurat du

minică Conferința națională pentru 
retrocedarea Okinawei. 
conferință, reprezentanți 
telor, organizațiilor de 
neret, precum și soli ai 
cerut retrocedarea către Japonia a 
insulelor administrate de S.U.A. și 
au chemat poporul japonez să lăr
gească mișcarea în sprijinul acestei 
revendicări.

i e v a.

împru- 
de lire 
econo-

1
}
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prin or-

Delegații la 
ai sindica- 

femei și ti- 
Okinawei au

Г 1
jr., a plecat într-o vizită în Statele 
Unite, unde va conferi cu secreta
rul de stat american Dean Rusk 
și cu alte oficialități.

Ziarul egiptean „Al-Ah- 
că guvernul Republicii

CAIRO, 
bar" scrie 
Arabe Unite a anunțat hotărîrea sa 
de a trimite in Germania occiden
tală 350 de studenți pentru a face 
practică in întreprinderile industria
le din R.F.G.

LONDRA. Agenția Reuter rela
tează că circa 1500 din membrii 
sindicatului, actorilor britanici au 
semnat o declarație în care se an
gajează să nu mai prezinte spec
tacole în Republica Sud-Africană 
ca urmare a politicii de apartheid 
pe care guvernul acestei țări o 
promovează.

LISABONA. La 
nunțat oficial că

f
Lisabona s-a a- 
poliția politică

Conferința a luat sfîrșit 
ganizarea unei demonstrații.

In același timp, la Naha, centrul 
administrativ al Okinawei, continuă 
greva foamei, declarată de membrii 
Consiliului pentru realipirea Okina
wei la Japonia. Greva la care parti
cipă și un număr de locuitori ai 
Okinawei va continua pînă la 28 a- 
prilie — zi marcată în fiecare an ca 
„Ziua Okinawei".

II
portugheză a arestai in localitățile 
Montijo, Seixal și Amora șase per
soane acuzate că ar fi activai in. 
rîndul Partidului 
Portugalia, aflai in

Comunist din 
ilegalitate.

interviu televi-
însărcinat

LONDRA. Intr-un 
zat, ministrul britanic 
cu problemele Gommonwealthului, 
Arthur Bottomley, a prevenit gu
vernul sud-rhodesian de consecin
țele eventuale pe care le-ar putea 
avea o acțiune a acestuia în 
trimentul intereselor majorității 
fricane.

de- 
a-

ca-BRUXELLES. Comisia Pieței 
типе a propus de curind Consi
liului ministerial al celor șase țări 
să ia măsuri in comun pentru a- 
părarea industriei navale a comu
nității. In ultimii ard, industria 
navală a celor „șase" este puternic 
concurată de industria navală a 
Japoniei.

Tiparul 1 LPTL Subunitatea Petroșani


