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Plecarea la Moscova 
a delegației Partidului Comunist RomAn 
la cel de-al XXIII-lea Congres al P.C.U.S

Se-va împlini în curînd un 
an de când în cadrul lucrări- 

, lor de deschidere a noii mine 
Paroșeni s-a atacat un obiectiv 
de importanță majoră — pu
țul auxiliar. Noua lucrare mi
nieră va servi la deschide
rea 
telor,
stalație de extracție, pentru 
aprovizionarea cu materiale

în adîncuri a stra- 
iar ulterior, ca in-

U.R.U.M.P

Activitatea С. I. T.
Comisia inginerilor și teh

nicienilor de la Uzina de re
parat utilaj minier Petroșani 
a obținut frumoase rezultate 
în activitatea sa în cursul a- 
nuiui 1965. Pe lingă studiile 
iniiLe și conferințele pre
zentate C.I.T.-ul a îndrumatz<
activitatea inovatorilor, cursu
rile de calificare și de ridi
care a calificării profesio
nale. Preocupări principale 
ale GrLT.-ului au fost și efec
tuarea unor schimburi de ex- 
periență și vizitarea câtorva 
obiective industriale,- parti
ciparea la conferințe națio
nale. sau sesiuni științifice, 
dintre care amintim vizita 
tov. ing. șef Toivay Alexan
dru la diferite exploatări mi
stere îfi U.R.S.S. și R. P. Po
lonă, participarea inginerilor 
Șoit-. Vioreil și Soîymosi Ale
xandru la sesiunea de comu
nicări științifice a Ministeru
lui Industriei Metalurgice și 
altele.

Planul 
ului din 
prevede 
fbnmzaree lanțurilor folosite 
la mașinile de încărcat; me
talizarea interioară а dlm- 
drului amortizor al dispozi
tivului de legat cablu de la 
puțul central de la E. M. Pe- 
trila, care va duce la mărirea 
duratei de funcționare a 
lindrului; contribuție la 
tinderea și modernizarea 
lelor, actuale după o linie 
hitectonică nouă; participarea 
membrilor C.I.T. la soluționa
rea problemelor mai dificile 
ce se ivesc 
producție.

de muncă al G.I.T.- 
usună pe acest an 

printre altele : Uni-

ci- 
ex- 
ha- 
ar-

sterilului. Ca 
de investiții, și 
de la Paroșeni

21și evacuarea 
orice obiectiv 
puțul auxiliar 
are stabilit un termen de e-
xecuție, respectiv 30 decem
brie 1966. Pînă la această da
tă trebuie terminate lucrările 
de săpare și amenajare în 
puț pentru ca, în continuare, 
șantierul T.CM.M. să poată 
executa turnul definitiv de 
extracție. Deci, dacă nu pen
tru moment, dar pentru lucră
rile în perspectivă, săparea și 

amenajarea puțului într-un ritm 
susținut se impune cu deose
bire. In ce măsură este sa 
tisfăcut acest deziderat ?

Săparea puțului a început în 
luna mai 1965. In 10 luni, 
deși lucrarea a fost dotată cu 
utilaje modeme — cofraj mo
bil pentru betonarea puțului 
și greifere pentru evacuarea 
sterilului — puțul сате tre
buie să ajungă la 275 metri in 
final, a fost adîncit abia cu 
70 de metri. Prezintă o ase
menea viteză garanția că pînă 
la sfîrșitul anului se va ter
mina adîncirea și amenaja
rea puțului ? Evident, nu. 
Atunci ? Am căutat răspuns 
la întrebările ce le implică ac
celerarea lucrărilor la acest 
obiectiv — cerință de o deo
sebită importanță — la oa
menii care au răspunderi di
recte în legătură cu săparea 
puțului. Iată răspunsurile 
mite :

lunii martie 5 me
in fiecare lună, lu- 
amenajare. Vitezele 
satisfăcătoare; dar,

de apă, pre-

pri

de

pu- 
Iată

MOLOCI TUDOR, șef 
brigadă:

— Am preluat săparea 
țului cu 4 luni în urmă,
vitezele de săpare și betona- 
re ce le-am realizat în acest 
interval: 15 metri în decern-

• A 35-a ani
versare a Uniu
nii Tineretului 
Muncitor 
Vietnam

din

Luni dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd la Moscova delega
ția Partidului Comunist Român ca
re va participa Ia lucrările celui 
de-al ХХШ-Іеа Congres al P.C.U.S.

Din delegație fac parte tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, conducăto
rul delegației. Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., Alexandru Drăghici. mem
bru al Comitetului Executiv și al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.IL, Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republicii So
cialiste România la Moscova.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to-

Sosirea la

Gheorghe A-varășii Chivtl Stoica, 
postol, Alexandru Bîrlădeanu, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Gheorghe Rădulescu, Le- 
onte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, de membri supleanțî ai Co
mitetului Executiv și secretari ai 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești.

Au fost de față I. A. Iliuhin, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al, 
Uniunii Sovietice Ia București, 
șefii misiunilor diplomatice ale 
lorlalte țări socialiste acreditați 
Republica Socialistă România.

Numeroși oameni ai muncii 
flați pe aeroport au salutat cu căl
dură pe membrii delegației. Pio
nieri au oferit membrilor delega
ției flori.

Și 
ce- 
in

a-

Moscova

brie, 4 metri în ianuarie, 
în februarie, iar în prima ju
mătate a 
tri, plus, 
crări de 
nu sint
in actualele condiții, nici nu 
putem face mai mult. întâm
pinăm mari greutăți din cau
za infiltrațiilor
cum și a unor defecțiuni e- 
lectro-mecanice.
mulțumiți nici în ceea ce pri
vește dotarea brigăzii cu e- 
chipament de protecție,- ne 
lipsesc cizmele-șold necesare 
la evacuarea apei precum și 
mănușile de cauciuc — la be- 
tonare. Pentru transportarea 
sacilor de ciment de Ia 
gazie la dozator am fost 
tați cu un transportor 
bandă „cocostârc". Nu-1 
tem utiliza, deoarece banda 
n-are stabilitate. Cad sacii de 
pe transportor. Avem neca
zuri și 
cuarea 
sterilul 
și apă. 
bandă, 
în puț.
soluționată problema evacuă
rii apei; pompele nu fac fa
ță. Nici brigada nu e plătită 
pentru munca ce o prestează 
la evacuarea apei. De fapt în 
problema 
mai multe 
decembrie 
tarea unui 
s-au plătit 
tarea acestei lucrări. In fe
bruarie am pierdut multe ore 
de lucru, din cauza defecțiuni
lor mecanice și a decuplări-

Nu sîntem

ф împotriva a- 
gresiunii S.U.A. 
în Vietnam

Demonstrații Im
presionante în 
peste 100 de o- 
rașe americane.

In aceeași zi delegația a sosit 
la Moscova.

La aeroportul Vnukovo, delega
ția a fost întuupinată de L. Brej- 
nev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S.. A. Kosîghin, D. Poleanski, 
membri ai Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., . V. MJavanadze, membru 
supleant al Prezidiului C.C. al

P.C.U.S., I. Andropov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S. și de alte persoa
ne oficiale.

A fost prezent 
cu, ambasadorul 
liste România în 
bri ai Ambasadei 
cova.

Teodor Marines- 
Republicii Socia- 
U.R.S.S. și mem- 
române la Mos-

(Agerpres)

ma- 
do- 
cu 

pu-

la banda pentru eva- 
steriluîui. O dată cu 
deversăm din chiblă 
Or, la deversarea pe 
apa se scurge înapoi 
Consider că trebuie

retribuției avem 
nemulțumiri. In 

am executat mon- 
pod ipobil; nu ni 
6 zile la execu-

Ion DUBEK

(Continuare 5n pag. 3-a)

Cu planul frimesfrial îndeplinit
Colectivul filialei din Petroșani a I.CRA..-Deva și-a în

deplinit planul valoric pe primul trimestru al acestui an cu 
șase zile înainte de termen. încă din 25 martie a. c„ planul 
valoric a fost depășit cu 200 000 lei. Pînă la sfîrșitul lunii 
martie filiala va livra magazinelor de desfacere cu amă
nuntul din Valea Jiului, mărfuri în valoare de 5 000 000 lei 
peste plan. Din acestea au și fost livrate pînă ieri 130 tone 
de făină aibă, 220 tone mă'lai, precum și însemnate cantități 
de conserve de legume și fructe.

Printre cei 
valoric de 
Munțeatnu 
Constantin, 
Alexandru 
2 și nr. 3.

28 martie. Școlile și-au redeschis 
porțile și, primenite, și-au așteptat 
oaspeții dintotdeauna — copiii.

Imbrăcați curat, cu cravatele ro
șii fluturînd în vînt, sute de copii 
din toate colțurile Petroșaniului s-au 
îndreptat, 
spre 
abia 
legii 
plări

...Școala generală nr. 2. Pe poarta 
școlii intră vesele și grăbite gru
puri de elevi. Curind clădirea, în 
care timp de două săptămini a fost

luni dimineața, voioși 
școală. Plini de neastâmpăr, 
așteptau să-și reîntâlnească co- 
pentru a le împărtăși întîm- 
din vacantă.

Clopoțelul
а sunat din nou

FOILETON

„Elemente**
de colorit local

care un fulg de funin
gine se așează ușor .pe... 
nasul

Dar 
două, 
vară, 
elemente de colorit Id
eal care să-l lase pai 
nu numai pe vizitator, 
ba chiar și pe localnic. 
Și cum elementele arhi
tecturale sint cele aare 
imprimă în primul rînd 
personalitate unui oraș, 
inovațiile s-au îmbulzit 
și pe acest tărîm. înce
putul s-a făcut cu fața
da bufetului „Jiul" de 
pe strada principală. Zi
durile clădirii au fost 
imbrăcate cu un fel de 
plăci aglomerate imitlnd 
o marmură funebră. Pe
te de culoare închisă pe 
un iond murdar. Totală 
lipsă de gust ? Incapaci
tate de a găsi ceva ca
re să învioreze strada 
și să-i dea o nuanță de 
voiciune ? Nepricepere 
în folosirea fondurilor 
destinate întreținerii și 
înfrumusețării localuri
lor ? Sau 
loc ?

Se pare 
conducerea 
foarte îneînlați de 
vație". Numai așa 
explică de ce „placarea' 
a fost extinsă cu atîta 
grabă și la fațada co
fetăriei, dîndu-i veșmînt 
de doliu.

Văzind „inovația" ră- 
mii nedumerit și nu poți 
să nu te întrebi: cui i-o 
fi trecut prin cap năz- 
bîtia aceasta ? Fără sd 
vrei dai totuși crezare 
„gurilor rele" care spun 
că PLACAREA FUNE
BRĂ a fațadelor unități
lor de 
blică a 
contabil 
T.A.P.L. 
bil dăduse pe gît un ki
logram de rachiu alb.

nu s-ar 
o prea 
turiști, 
orașu- 
atrag 

frumusețea străzilor, plă
cerea de a vedea un o- 
raș gospodărit cum scrie 
la carte... Alții insă ob
servă că turiștii preferă 
numai o anumită parte 
a orașului și anume sțră- 
iile care fac legătura cu 
drumurile ce duc spre 
cabanele din munți. Din 
rînduriie acestora din 
urină s-au ivit oameni 
cu inițiativă, poate cu 
prea multă inițiativă, 
cate să găsească mijlo
cul de a trezi interesul 
vizitatorilor față de în
tregul oraș.

Nu se știe care e pri
cina, dar nimic nu zgîn- 
dără mai mult interesul 
turistului ca „specificul 
local". Nu poți spune 
că ai văzut Brașovul 
dacă nu faci gimnastica 
gîtului sub cupola Bise
ricii Negre, nu poți pleca 
din Azuga pînă n-ai dus 
sticla de bere la gută, 
iar din Timișoara înain
te de a-(i muia picioa
rele în Bega. Un „ceva" 
specific trebuia și Petro
șaniului.

încercări pe 
linie s-au mai 
Mulți localnici 
voltă atunci cînd mer- 
gind dimineața la lucru 
sint învăluiți de fumul 
negru și înecăcios ce 
se așterne asupra, stră
zii principale semn că 
la bucătăriile restauran
telor „Carpați" sau „Mi
nerul" motorina a înce
put să curgă în focarele 
mașinilor de gătit. E a- 
devărat, s-ar putea face 
o ardere completă, fără 
fum; dar poți să-ți în
chipui Petroșaniul fără 
acest element de culoa
re ? Cită putere de a- 
ttacție are momentul în

Petroșaniul 
putea plînge de 
mare lipsă de 
Unii dintre edilii 
lui susțin ci-i

vizitatorului...
cu o Hoațe, chiar 
nu se lase primă- 
Trebuie și alle

liniște, s-a animat înviorată de voci 
de copii. Pe coridoare, prin curte, 
grupuri de elevi se îmbrățișează de 
bucuria revederii.

Potrivit 
statornicite, 
îngrijit ca 
să existe și 
toate orele 
adus flori pe care le-au așezat 
catedră. Prin clase se discută cu 
flăcărare despre excursii, cărți 
tite, spectacole. Elevii de 
controlat prezența și au 
tedră un bilet pe 
„Azi n-avem nici 
sent".

Curînd sunetul 
poțelului a curmat 
vor fi continuate in pauză. A în
ceput prima oră de curs de după 
vacanta de primăvară, a început 
trimestrul al ÎH-lea de învățătură 
din anul școlar 1965-1966.

tradiției mai de mult 
elevii de serviciu s-au 
tabla să fie ștearsă și 
cretă suficientă pentru 
de curs. Unii copii

care
un

au 
pe 
în- 
ci-

serviciu au 
pus pe ca- 
au scris: 
elev

cristalin al 
discuțiile

ab-

do
care

toate la

ci cei
T.A.P.L.

un

BERTOTI
U.R.U.M.P.

IOAN 
tehnolog

care s-au evidențiat la depășirea pianului 
desfacere a mărfurilor se numără lucrătorii 

Constantin,. Mintiei Vaier, Samson Emil, Во toi 
Bozdog Gheorghe, Paljanoș Adalbert, Kadar 

și Bercea Gheorghe de la depozitele nr. 1, nr.

în procesul

M. C.

această 
făcut, 

se re

din 
sint 

,ino- 
se 
и*

Noua spălătorie 
de bobine a sec
ției filatură de la 
Viscoza Lupeni, 
intrată de curînd 
în funcțiune, adu
ce o contribuție 
importantă la îm
bunătățirea calită
ții firelor de mă
tase.

alimentație pu- 
pornit de la lin 
din conducerea 
care în preala-

I. BARBU

CINE ȘTIE CfȘTIGÂ
Recent, 

ru lui din 
organizat 
„Cine știe 
tema: „45 
crearea 
munist 
cursul, 
ticipat 
celor 5 școli generale 
din localitate, s-a bu
curat de succes. Sa-

Casa pionie- 
Petroșani a 
un concurs 
cîștigă" pe 
de ani de la 

Partidului Co- 
Român". Con
ta care au par- 

reprezentanții

la mare a Clubului 
C.C.V.J. a devenit ne
încăpătoare pentru nu
mărul 
veniți

Cei
elevi

mare al elevilor 
să asiste.
23 concurenți, 

ai claselor V— 
VIII, prin răspunsurile 
date, au dovedit că s-au 
pregătit temeinic spre 
a răspunde la întrebă
rile puce de examina
tor. Concursul a fost

cîștigat de Școala ge
nerală nr. 3 reprezen
tată de elevii Oprean 
Mioara, Crișan Emilia. 
Șeșterac Rodica, Medru- 
țiu Doina și 
Gheorghe, care 
talizat 140 de
Locul doi l-au
reprezentanții școlii ge
nerale nr. 1 cu 135 
puncte.

Marc 
au to- 
puncte. 
ocupat
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ьмйгмгаыгіі Echipele din Valea Jiului 

I s-au pregătit cu stăruință
Tirul trebuie să se bucure 
de mai mult sprijin

Mrie cîiwt< alto vor relua în- 
toawMa oficială $1 echipele care 
айаеамР ia campionatul regional 
da MboL Iubitorii fotbalului din

noastră vor semna din nou 
de prezentă" pe terenurile

de apoct, vor urmări cu interes jus
tificat, „dudul" dintre formațiile 
Aerul Zlatna și Știința Petroșani — 
principalele candidate la ocuparea 
primului loc în clasament.

Echipele din Valea Jiului, care 
acttvheză tn campionatul regiunii 
Hunedoara s-au pregătit CU stă
ruință, fiind hotărîte să se com
porte cit mai bine în returul cam
pionatului, Pe lingă antrenamen
tele care s-au desfășurat cu inten
sitate avind ca scop pregătirea fi
zică și îmbunătățirea tehnicii indi
viduale, ele au susținut și nu-

oase jocuri de verificare.
Iată ce ne-ati declarat doi antre

nori din Valea Jiului în legătură Cu 
pregătirile pe care le-au efectuat 
echipele lor in vederea începerii 
campionatului.

Prirf. Irimie Gheorghe, antreno- 
rtd Nrihățiel Știința: Returul se a- 
mtlțl deosebit de... furtunos. Multe

Jom&rii de la Minerul LupMl, victorioși 
în fața celor de la Jiul

Duminică, s-a disputat la Lupeni 
partida din cadrul campionatului 
republican de juniori dintre echi
pele Minerul din localitate șl Jiu' 
Petrila. Meciul a luat sfîrșit CU vic
toria gazdelor la scorul de 2—0.

Jocul începe cu o ușoară domi
nare a juniorilor de la Jiul insă 
cale două cornere executate de ei 
rămln fără rezultat. In minutul 6 
Nivel! înscrie primul gol al parti
dei direct din corner. Urmează un 
Joc cu faze palpitante la ambele 
părți. Cei care domină mai mult 
rint juniorii de la Minerul. In mi
nutul 20, la o centrare precisă a 
hli Răcășan, Poljar sare împreună 
cu portarul Maior și trimite balo- 
hri în poarta goală. Insă din cauza 
noroiului mingea se oprește pe li 
aia porții, fiind apoi degajată de 
Komarony. Restul timpului poartă 
amprenta unei lupte dîrze a celor 
două formații. In minutul 75, Ma

Programul returului campionatului categoriei В la fotbal, 
ediția 1965—1966 (Seria a N-a)

ETAJA A XlV-a, 3 APRILIE

Minerul Baia Mare — C.F.R.
Arad

Recolta Cărei — Arieșul Turda 
C.SJVf. Sibiu — Jiul Petrila 
A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M.

Reșița
Minerul Lupeni — Gaz metan 

Mediaș
Iod. Sirmei C. Turzii — Clu

jeana
Vagonul Arad — A. S. Cugir

ETAPA A XV-a, 10 APRILIE

Jiul Petrila — A.S.A. Tg. Mureș 
C.F.R. Arad — C.S.M. Sibiu 
Clujeana — Minerul Baia Mare 
Arieșul Turda — Vagonul Arad 
C.S.M. Reșița — Ind. Sîrmei

C. Turzii
AS. Cugir — Minerul LUpeni 
Gaz metan Mediaș — Recolta

Cărei

ETAPA A XVI-a, 17 APRILIE

C.SJVL Reșița — Recolta Cărei 
Ind. Sirmei C. Turzii — Mine

rul Baia Mare
Gaz metan Mediaș — C.F.R.

Arad
Minerul Lupeni — C,SM Sibiu 
Vagonul Arad — Jiul Petrila 
AS.A Tg. Mureș — Arieșul 

Turda
AX Cugir — Clujeana

ETAPA A ХУД-â, 24 APRIUF

CXM. SiMu — Ind. Sirmei 
C Turzii 

echipe din regiune, printre care 
Aurul Zlatna, Constructorul Hune
doara și, bineînțeles șl noi, vor da 
o lilptă acbtbt pentru ciștlgarea 
primului loc în clasament. Ținind 
cont de acest lucru precum Și de 
faptul că fiecăreia dintre aceste e- 
chipe îi surîde ocuparea locului I 
în clasament, noi ne-am pregătit 
cu multă atenție șl seriozitate. Pe 
timpul vacanței studențești, băieții 
au fost lntr-o tabără ia munte un
de t-a pus un accent deosebit pe 
îmbunătățirea Condiției fizice. După 
terminarea vacanței, antrenamentele 
au crescut tn Intensitate și ca nu
măr. Am susținut jocuri de verifi
care cu echipe din Valea Jiului 
printre care Minerul II LUpetti, 
Peringul Lores și Minerul Vulcan.

Țin să subliniez faptul că toți ju
cătorii echipei (aceiași dam turul 
campionatului) au participat cu re
gularitate la antrenamente și la jo
curile de verificare, muncesc cu 
rîvuă pentru îmbunătățirea tehnicii 
individuale, u preciziei în șuturile 
la poartă. O pregătire corespunză
toare manifestă în prezent jucă- 
torii Covaci, Răsădeanu, Papură, 

cavei pătrunde irezistibil în Careu 
și marchează : 2—0. în minutul 78 
Gavrilă face o cursă spectaculoasă, 
îl deschide în adâncime pe Maca- 
vei, care în momentul când vrea 
să tragă este faultat de Komarony. 
Arbitrul dictează just lovitură de 
la 11 m, care este însă ratată de 
Macavei.

Au jucat următoarele formații ! 
MINERUL: Purice, Csiminga, Po
pescu, Nemeș, Hristet, Popa E. 
Haaș, Răcășan, Nivelt, Macavei, 
Poljar (Gavrilă). JIUL: Maior, To- 
dea, Komarony, Stăncloi, Brîndușa. 
Cricovan, Etofvath, Bene-a, Foca, 
Nădășan, Dobrescu (Moldovan).

Pentru joCul lor merită eviden- 
țiați: Popescu, Haas, Răcășan, Ni
velt, Macavei (Minerul), Maior, 
Komarony, Stăndoi, Horvath, Foca. 
Nădășan (Jiul).

A. ȘTBFANBSGU

Recolta Cărei — Vagonul Arad 
Jiul Petrila — AX Cugir
Arieșul Turda — Gaz metan 

Mediaș
C.F.R. Arad — Minerul Lupeni 
Clujeana — C.SAf. Reșița 
Minerul Baia Mare — AS.A.

Tg. Mureș
ETAPA A XVIII-a, 1 MAI

Gaz metan Mediaș — A. S.
Cugir

Minerul Lupeni — Jiul Petrila 
A.S.A. Tg, Mureș — Clujeana 
Vagonul Arad — C.F.R. Arad 
C.S.M. Reșița — Minerul Baia

Mare
Ind. Sirmei C. Turzii — Arieșul 

Turda
Recolta Cărei — C.S.M. Sibiu

ETAPA A XlX-a, 8 MAI

Minerul Lupeni—C.S.M. Reșița
AS. Cugir — Recolta Cărei 
Minerul Baia Mare — Arieșul

Turda
Clujeana — Jiul Petrila
C.S.M, Sibiu—A.S.A. Tg. Mureș 
Vagonul Arad — Gaz metan

Mediaș
lud. Sirmei C. Turzii — C.F.R.

Arad

ETAPA A XX-a, 15 MAI

A.S.A. Tg. Mureș — Vagonul
Arad

Arieșul Turda — CXM. Sibiu 
Jiul Petrila — Recutta Corni

Munteanu, Tudor Vasile, Вговсй» 
țeanu și alții.

Pentru retur promitem spectatori» 
lor și suporterilor echipei joctirl de 
calitate mei bună. Vom îmbina e- 
lanul, specific echipelor studențești, 
cu tehnica asigurînd în felul acesta 
o comportare pe măsura adevărate
lor noastre posibilități.

Gabor Victor, antrenor secund al 
echipei Partngul Lenea: In turul 
campionatului, echipa Parîngul tl«a 
avut o comportare pe măsura 
posibilităților sale, fapt ce a 
nemulțumit pe înflăcărații ei Su
porteri. La baza acestei comportări 
necorespunzătoare au stat, după 
cum se știe, indisciplina din sinul 
echipei, disensiunile dintre utili ju
cători și vechiul antrenor.

După terminarea turului am luat, 
împreună cu Iov. Schwartz Alexan
dru, sarcina nu tocmai ușoară de 
â antrena această echipa, de a o 
adtice pe... linia ei de plutire, prin- 
tr-o concepție înaintată de joc. Am 
început această treaba CU răbdare. 
Cu același lot de jucători de anul 
trecut, la care s-au adăugat juhlo» 
rii Onlci și Balog s-au început pre
gătirile de la data de 15 ianuarie 
a.c. Antrenamentele au avut loc 
de patru ori pe săptămină, punîn- 
du-se accentul pe pregătirea fizică 
generală. In partea a doua a pre
gătirii s-a insistat asupra îmbună
tățirii tehnicii individuale a jucători
lor, iat în meciurile de verificare pe 
omogenizarea echipei. O remarcă îm
bucurătoare : participarea cu regu
laritate a tuturor jucătorilor la an
trenamente, dorința lor pentru a- 
tingerea unei fotme sportive cît 
mai bune.

Un sprijin prețios am primit In 
această perioadă, din partea tov. 
Țif Eugen, președintele secției de 
fotbal Parîngul, care s-a îngrijit de 
procurarea echipamentului necesar, 
de întreținerea în bune condiții a 
terenului în scopul desfășurării 
normale a antrenamentelor și jo
curilor de verificare.

Pentru retur ne-am propus să 
practicăm jocuri de calitate supe
rioară care să ducă la clasarea echi
pei Parîngul pe un loc bun în 
clasamentul campionatului regional 
de fotbal.

C. MATEESCU

Gaz metan Mediaș — Ind. Sir
mei C. Turzii

Minerul Baia Mare — Minerul 
Lupeni

C.F.R. Arad — Clujeana
C.S.M. Reșița — AS. Cugir

ETAPA A XXI a. 22 MAI

Clujeana — Arieșul Tnida 
AS.A Tg. Mureș — AX. Cugir 
Ind. Sirmei C. Turzii — Mi

nerul Lupeni
Vagonul Arad — C.SXf. Reșița 
Jiul Petrila — C.FJL Arad 
Recolta Cărei — Minerul Baia

Mare
C.SJM. Sibiu — Gaz metan 

Mediaș
ETAPA A XXII-a, M MAI

Recolta Cărei — A.S.A. Tg. 
Mureș

Gaz metan Mediaș — Minerul 
Baia Mare

CXM. Reșița — C.F.R. Arad 
Minerul Lupeni — Clujeana 
Vagonul Arad — Ind. Sirmei 
C. Turzii
AS. Cugir — C.S.M. Sibiu 
Arieșul Turda — Jiul PettUa

ETAPA A XXIU-i, в IUNIE

Clujeana — C.9JM. Sibiu 
C.F.R. Arad — Arieșul Turda 
AXA Tg. Mureș — Gu metan

Mediaș
Iad, Mrmei C. Turtu — Bmtatta 

cetei

Recent, a Incep-ut prima etapă a 
popularei Competiții la armă sport 
„Cupa Federației Române de Tif"

Anul acesta întrecerilor li s-au 
aaigurot un caracter mei larg, în 
sensul că, la prima etapă, cea pe 
aaâciație, poate participa orice tî- 
năt seu vîretnlc, Indiferent dacă 
asoaiația sportivă are sau nu sec
ție de tir afiliată la federație. Con
cursul eete foarte ușor cuprinzînd 
o singură probă: sete focuri cul
cat rezemat. Este de dorit ca în 
prima etapă asociațiile sportive să 
mobilizeze un număr cît mal mare 
de participanți. Pînă la 10 aprilie 
toata asociațiile vor înainta comi
siei orășenești de tir rezultatele 
concursului.

La 17 aprilie ora 9, va avea loc 
pe poligonul din Petroșani etapa 
a U-a a cupei „FJt.T," (3X20 focuri)

întrecere intre asociațiile sportive 
din Valea Jiului

In vederea stimulării activității 
sportive. Clubul sportiv Orășenesc 
Petroșani a inițiat o întrecere în
tre asociațiile sportive din școlile 
și întreprinderile Văii Jiului. După 
primele 20 de zile situația întrece
rii este următoarea :

Asociațiile sportive dip școlile ge
nerale. 1. Tineretul Lupeni — 65 
puncte; 2. Elevul Petrila — 50 punc
te) Tineretul Iscroni — 40 puncte. 
Asociațiile sportive din școlile pro
fesionale, 1. Școala profesională Lu» 
peni — 50 puncte) 2. Elevul Pe
troșani — 40 puncte) Straja Lu
peni — 30 puncte; Asociațiile spor
tive din întreprinderi; 1. Minerul A- 
ninoasa — 55 puncte; 2, Jiul Petrila
— 50 puncte,- 3, Parîngul Lonea — 
45 puncte,- 4. Preparatorul Lupeni
— 40 puncte; 5. Voința Petroșani 
—* 30 puncte; 6. Voința Lupeni — 
25 puncte; 7. Utilajul — 20 puncte)
8. Energia Paroșeni — 15 puncte;
9. C.F.R. Petroșani — 15 puncte,- 
I.R.IiP. — 10 puncte.

Ih perioada 21 martie —- 10 apri
lie se vor urmări îndeosebi partici
parea și desfășurarea campionatu
lui pe asociații, concursurile spor
tive din cadrul duminicilor, con
cursurile de trecere a probelor pen
tru obținerea insignei de polispor

C.S.M. Reșița — Jiul Petrila 
Minerul Lupeni—Vagonul Arad 
Minerul Baia Mare—AS. Cugir

ETAPA A XXIV-a, 12 IUNIE

C.F.R. Arad—A.S.A. Tg. Mureș 
Jiul Petrila — Minerul Baia

Mare
Arieșul Turda — C.SAf. Reșița 
C.S.M. Sibiu — Vagonul Arad 
Gaz metan Mediaș — Clujeana 
A.S. Cugir — Ind. Sirmei C.

Turzii
Recolta Cărei—Minerul Lupeni 

ETAPA A XXV-a, 10 IUNIE

Gaz metan Mediaș—Jiul Petrila 
ind. sirmei C. Turzii — A.S.A.

Tg. Mureș 
Recolta Cărei — Clujeana 
AS. Cugir — C.F.R. Arad 
Minerul Lupeni—Arieșul Turda 
C.S.M. Sibiu — C.S.M. Reșița 
Vagonul Arad — Minerul Bala

Mare

ETAPA A XXVI-a, 38 IUNIE

Arieșul Turda — AS. Cugir 
C.SM. Reșița — Gaz metan

Mediaș
Minerul Sala Mare — C.S.M. 

Sibiu
Clujeana — Vagonul Arad 
CJJL Arad — Recolta Corei 
A.SA. Tg. Mureș — Minorul

Lupeni
JMl Pririri — ind. Sirmei C

Turzii 

la care vor participa primii Zece 
clasați le fiecare categorie de 
vîrstă și sex din fiecare asociație. 
La etapa a П-a se vor întocmi cla
samente individuale și pe echipei 
se vor stabili campionii гаіойаіі și 
trăgătorii care vor participa le e- 

‘ta-pa a Ш-a regională.
Este necesar ca toate asociațiile 

sportive din Valea Jiului să acorde 
s atenție deosebită acestei impor
tante competiții, punîod un accent 
deosebit pe recrutarea de senioare 
și junioare.

Comisia Orășenească de lir Pe
troșani va acorda tot sprijinul (sr« 
me, cartușe, ținte etc.) tuturor a- 
sociațiilor sportive care-1 vor ao» 
licita.

ing. RACOVEANU CONSTANTIN 
președintele comisiei orășenești de tir 

tiv și a etapelor de masă din ca
drul campionatelor republicane.

Se va acorda punctaj maxim a- 
soclațiilor sportive care vor ainw- 
naja baze sportive.

A SLAft$

HANOBAL

„Cupa Olteniei" 
la Petroyanl

întrecerile din cadrul celei do-a 
IV-a ediții a „Cupei Olteniei" la 
handbal tn 7 au reunit la start șap
te echipe, patru la băieți și trei la 
fete. La fete lupta pentru cucerirea 
trofeului pus іл joc *e аМВпИ deo
sebit de dîrză. Ca g-mdă.
Autorapid a depus mari eforturi 
pentru cucerirea trofeului pus tn 
joc. A trebuit totuși să chdz 
ze în fața superiorității echipelor 
Progresul București și S.S.E. Petro
șani. Meciul hotărîter a avut loc 
între S.S.E. Petroșani șl Progresul 
București. La un moment dat echi
pa bucureșteană conducea cu 4-0. 
Se părea că nimeni șl nimic nu va 
putea opri drumul cupei spre Bu
curești. Jucătoarele din Petroșaffi
au insă o revenire puternică și 
prima repriză se încheie cu scorul 
de 5-3 în favoarea bncureștencelor. 
In repriza a deua, S.S.E. Petroșani 
atacă irezistibil șl in minutul 32 ob
ține egolaren. Echipa din București 
ia însă din nou conducerea cu AS 
dar este egalată și apoi condusă cu 
7-6. Tabela de marcaj arată din nou 
egalitate la 7-7, ce apoi S.S.E. Pe
troșani să preia conducerea și în 
final să învingă cu 10-8. La cu
cerirea cupei a contribuit întreagă 
echipă și in mod deosebit Tomșa, 
Munteanu, Barabaș, Kellner, Turoș, 
Medrea, Chete, Ciulavu, Vlad. Kișș 
și Pușcău.

Prof. Eugen BARTHA

LS.R. ilflii IrillHtHH 
tg Ш). OndH

Pe arena de popice Viscoza Lu» 
peni s-au întîlnit în faza pe cen
tre campioanele feminine ale re
giunilor Banat șl Oradea. Gazdele 
au asigurat condiții optime de des
fășurare a Întrecerilor. Era deci de 
așteptat ca rezultatele sa fie va
loroase. Întrebată fiind care sint 
cauzele slabelor rezultate înregis
trate, maestre sportului Statica Ma
ria le-a pus pe seama arenei care 
este foarte grea. După părerea ar
bitrului Gușata Nlcolae, ele se da
torează insă subaprecierii advOrta» 
relor — lucru ce a făcut să nu ze 
treacă de granița celor 400 leffihe 
doborite.

Despre echipa din Oradea se poa
te afirma că z-a prezentat slab pro» 
ghtMă și n-« dat o ttgfcti dtrii 
adversarelor.
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Іягігіів de modernizare 
а агімі Lenea — In ultima fază

UtCtărUe de mod er- 
niaol* st sietumatiuare 
а mibei Lonee au a- 
ітшч in faza de termi
nare. Precum se știe, în 
această mină se exe
cută de mai bine de 
5 ară o lucrare de ma
re amploare în vede
rea centralizării pro
ducției de la cele trei 
guri de mină — Cim- 
pe. Lonea șl Jieț. Pen
tru lucrările de cen- 
trafiuare de la E. M. 
Lonea s-au investit pî- 
uă-n prezent cea. 462 
milioane lei. A fost 
construit aici unul din 
cele mai moderne pu
țuri de extracție din 
țară care în final va a- 
vea o capacitate de 
transport anual de 
1 150 000 tone de căr
bune.

La orizontul 400 — 
partea inferioară a pu
țului — s-au executat 
pînă acum galeria de 
ocoli lungă de cca. 
1 100 metri, o galetie 
transversală principala 
de transport pentru 
două sensuri de circu
lație și alte galerii di
recționale care, împre
ună cu circuitele pu
țurilor aferente, vor tc- 
tullZa o lungime de 
peste 8 km.

La circuitul puțului, 
precum și la galeria de 
transport au foet ter
minate lucrările de 
montare a liniei de 
Înaltă tensiune pentru 
alimentarea locomoti
velor electrice cu tro- 
lei șl a instalațiilor de 
iluminat fluorescent. E- 
chipele de' electricieni 
au început lucrările 
pregătitoare în vederea 
continuării electrificării 
ți la celelalte galerii 
direcționale spre puțu
rile nr. 18 și 10. Exe
cutarea acestor lucrări 
va continua în funcție 
de avansarea fronturi
lor galeriilor. Am fost 
informați, de altfel, că 
brigăzile de mineri 
conduse de Simion 
loan, Vîrdea Avram și 
Molnar Stefan lucrea
ză cu spor la săparea 
acestor galerii. Briga
da lui Slmton Ioan rea
lizează viteze de avan
sare lunare de cîte 70- 
75 m 1 depășindu-și cu 
cca. 10—13 m 1 sarci
nile lunare. Și brigada 
lui Vîrdea Avram a ob
ținut rezultate asemă
nătoare, realizînd în 
medie cîte 50 metri la 
săpare și betonare.

Deci, rezultate bune, 
Care prezintă garanția

Este interzis ca în timpul cuplării sau decuplării vago- 
etelor să se introducă capul sau corpul între vaqonete.

FII ATENT ! NU ÎNCERCA SA CUPLEZI SAU SA DECUPLEZI VA- 
OQNITBLE ÎN TIMPUL MERSULUI. FA ACESTE OPERAȚII NUMAI IN 
TIMPUL IN CARE CONVOIUL DE VAGONETE STA PE LOC.

Preparata сМимІиі Coroești
ANGAJEAZĂ 

ф 2 lăcătuși de revine pentru fu
nicular

• tehnicieni H «le preparare a căr
bunelui

PROGRAM DE RADIO
30 martie

PROGRAMUL Ii 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 5,06 Program de cînte- 
ce și jocuri; 5,40 Bună dimineața, 
muzică; 6,00 RADIOJURNAL. Sport; 
6,10 Jocuri populare; 6,15 TRAN
SMITEM PENTRU SATE; 6,22 Cres
cendo pentru orchestră de Klaus 
Peter Bruchmann,- 6,30 Anunțuri și 
muzică; 6,40 Recomandări din pro
gram,- 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport; 7,15 In
termezzo cu muzica ușoară,- 7,30 
Tarafuri ale cooperativelor agricole 
de producție,- 7,45 Muzică ușoară, 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 In 
ritm de tarantelă; 8,20 Piese folclo
rice interpretate la nai de Constan
tin Dobre,- 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,30 Sfatul medicu
lui; 9,35 Pagini dd-n opera „Elixi
rul dragostei1' de Donizetti; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,05 Ce să 
vedem ? Ce să citim ? Ce să as
cultăm ?; 10,15 Muzică populară din 
diferite regiuni ale țării,- 10,30 Emi
siune muzicală pentru școlari: Sce
neta „In excursie"; 11,00 Concer
tul în La major pentru violoncel, 
corzi și continuu de Georg Chris- 
top Wagenseil,, 11,25 Selecțiuni 
din opereta „Frumoasa Elena" de 
Offenbach; 11,40 Primiți ilustratele 
noastre muzicale; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 12,10 Intermezzo cu mu
zica de estradă; 12,40 CIntece șl 
jocuri populare; 13,00 Melodii pe ari

că încă in anul aceste 
lucrările prevăzute în 
ultima etapă de siste
matizare a minei vor 
fi terminate.

Conducerea exploată
rii miniere Lonea — 
așa după cum a de
clarat și inginerul Mi
ron Rebedea, șeful sec
torului de investiții — 
a luat măsuri concrete 
pentru recuperarea ră
mânerilor in urmă la 
betonerea galeriilor di
recționale, plasînd la 
aceete lucrări încă o 
echipă, cea condusă de 
Milter Eduard. Această 
măsură face posibil ca 
executarea susținerii 
definitive în beton, să 
fie în pas cu înainta
rea fronturilor de să
pare a galeriilor. O al
tă măsură a fost înzes
trarea brigăzilor de 
mineri cu mașini și u- 
tllaje de mare produc
tivitate. Astfel, brigă
zile amintite au posi
bilitatea să perforeze 
simultan cu 3—5 per
foratoare. La fel, mate
rialul dizlocat se eva
cuează cu ajutorul ma
șinilor de încărcat e- 
lectrice de mare capa
citate.

Ing. M. BARA

pile undelor,- 13,20 Limba noastră;
13.30 Din muzica popoarelor; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 14,08 Gîntece 
și prelucrări corale de Constantin 
Palade, 14,20 Soliști de muzică 
populară; 15,00 „Vals, dulce vals";
15.20 Caleidoscop muzical; 15,45 
Melodii populare interpretate de Ra- 
veca Săndulescu; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteorologic,
16.20 Să cînte tinerețea; 16,50 Un 
sat cu vechi tradiții folclorice: 
Rudăria — regiunea Banat; 17,20 
Colegi de liceu,- 17,45 Piese de es
tradă de Sile Vișan, Leroy An
derson și Paul Urmuzescu, 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,13 „Leagănă-te vîrf 
de brad" — emisiune de folclor,
18.30 TRIBUNA RADIO; 18,40 Mu
zică ușoara interpretată de Heli 
LlaetS; 18,50 „Am îndrăgit 0 melo
die" — muzică ușoară românească;
19.20 Sport. Cele patru milioane;
19.30 Varietăți muzicale, 20,00 RA- 
DIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Trompetistul Eddie Calvert; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Inter
pret de odinioară ai muzicii noas
tre populare; 21,15 Seară de lie
duri,- 21,45 Muzică ușoară, 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic, 22,20 Recital Nicola Roa- 
si-I.emeni; 22,41 Concert de șoapte,- 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

Locul unde, la preparația Luponl, se hotărăște in bună parte procentul de recuperare — secția ,,me» 
dlul dens".

Un obiectiv de 
și un ritm de

(Urmate din pag. 1-a)

lor de aer comprimat șl n-am putut 
lucra la front. Trebuiau scoase, 
deci, din fișa de acord 150 de pos
turi. Dar, nu s-au scos. De aceea, 
n-am reușit să realizăm un salariu 
corespunzător. Iată nemulțumirile 
brigăzii.

Spre a crea condiții optime de 
lucru la puț, propun următoarele: 
să se rezolve problemele privind 
transportarea cimentului la doza
tor șl evacuarea apei. Maiștrii mi 
nieri să țină o evidență precisă a 
timpului ce-1 pierdem cînd nu pu
tem munci la frontul de lucru; 
să se creeze condiții optime pen
tru repararea perforatoarelor, să 
ni se asigure un iluminat corespun
zător la frontul de lucru (nu avem 
decît lămpi Wolf). Am mai solicitat 
greifere poloneze, mai mici, cu 
care e dotată și brigada de la pu
tui Aninoasa-sud.

PETRESCU IOAN, maistru mi
nier :

— Spre a obține, realizări mai 
bune, brigada are nevoie de mai 
multă asistentă din partea tehnicie
nilor, precum și de condiții tehnico- 
materiale mai bune. Condițiile din 
puț sînt grele. Acesta e adevărul. 
S-a făcut un dren pentru captarea 
apelor de infiltrații, dar Cind pom
pele nu trag suficient, apa ajunge 
Ia frontul de lucru. Mai ales după 
zilele de repaus, se adună foarte 
multă apă în puț. Brigada mai su
feră și din cauză că reparațiile me
canice se desfășoară greoi, am mai 
pierdut cîteva zile și din cauza to
pografilor care nu au făcut plom
barea puțului și nici zenclurile nu 
le verifică.

In orice caz, efectivul brigăzii e 
complet și cu ajutorul necesar, ea 
va reuși să obțină realizări mai 
bune.

BOROȘ VASILE, maistru meca
nic :

— Brigada e dotată cu utilajele ne
cesare. Intîmpină greutăți din cau
za apei care, datorită drenului ne- 
corespunzător, intră în puț. Defi
ciențele constau în ur-mătoarele ; 
duminică, deși comandăm oameni 
la pompe, acestea nu pot funcționa 
din cauza decuplărilor de curent. 
Astfel se acumulează în puț cîte 
60 mc de apă care trebuie evacua
tă luni. Ce e mai rău : decuplări 
avem foarte multe și în cursul săp- 
tămînii, deoarece ne decuplează 
mina Vulcan, de care sîntem ra
cordați pînă ce se va preda linia 
definitivă de alimentare cu ener
gie.

Pentru repararea perforatoarelor 
avem un atelier povizoriu. Dar 
aici ne lipsesc unele scule, piese 
de schimb și oameni cu pregătire.

Ing. GROSU AURELIAN, șeful 
sectorului.-

— Sînt greutăți la executarea 
puțului, e adevărat. Dar printr-o 
mai bună organizare internă a 
muncii brigăzii, cu mai mult ajutor 
din partea conducerii sectorului și 
chiar a E.D.M.N. s-ar putea obține 
rezultate mai bune. Dar, după pă
rerea mea, lipsește în primul rînd 
perseverența din partea brigăzii 
pentru sporirea vitezelor de avan
sare. E vorba de banda „cocos-

importantă majoră 
execuție nesatisfăcător

tîrc“ pentru transportarea cimentu
lui. Totul e să lucrezi cu atenție 
și instalația face față. In privința 
apei ce se scurge de la deversarea 
din chiblă pot să spun că e o pro
blemă mai mult gospodărească a 
brigăzii. Prlntr-un șanț bine Între
ținut, putem evita scurgerea apei 
în puț. Cizme, mănuși, precum și 
5 lămpi electro-pneumatlce, brigada 
a primit în ultimul timp. In aceste 
zile ni se va preda noUa stație de 
comprescare, deci și cu energia 
pneumatică vom fi în ordine. In 
ceea ce privește soluționarea ne
mulțumirilor brigăzii privind salari
zarea, va trebui să ne ajute servi
ciul organizării muncii al E.D.M.N. 
Problema principală in vederea in
tensificării ritmului de adlncire a 
puțului rămine, însă, după părerea 
mea, reorganizarea brigăzii Și su
plimentarea posturilor la operația 
de perforare.

PAIȘEANU IOAN, șeful serviciu
lui organizarea mpnCii — E.D.M.N.

— Normele ce se aplică la săpa
rea puțurilor din Valea Jiului exe
cutate cu cofraj mobil au fost e- 
laborate pe baza unor cronometrări, 
de către serviciul muncă și salarii 
al C.C.V.J, E adevărat că la Paro- 
șeni există deocamdată unele greu
tăți. Acestea insă trebuie învinse 
printr-o organizare mai rațională a 
muncii atît de către conducerea 
sectorului dt și de către brigadă. 
Normele sînt mobilizatoare. Or, la 
Paroșeni, unde se impune cu lm- 
periozitate accelerarea ritmului de 
execuție, tocmai asemenea norme 
sînt necesare. Trebuie făcut însă 
totul ca brigada să aibă condiții op
time de lucrii. In privința posturi
lor neproductive am de spus urmă
toarele : Ele pot fi determinate de 
cauze obiective, și atunci se scot 
din foaia de acord, ceea ce S-a și 
făcut în februarie, și ștrangulărilor 
ce se datoresc unor deficiente in
terne ale sectorului sau brigăzii. In 
acest caz posturile nu pot fi scoase. 
In Ceea ce privește amenajările In 
puț, ele se plătesc In regie pe baza 
unui program care, în cazul Că este 
respectat, aduce brigăzii un spor 
de salariu de 40 la sută. Brigada 
reclamă însă că nu i s-a plătit lu
crul efectuat pe baza unui program 
de acord-global întocmit de con
ducerea sectorului. Acest program 
a fost întocmit fără consultarea 
noastră și n-a fost aprobat de con
ducerea E.D.M.N. deoarece nu co
respundea prevederilor legale.

Precum reiese din ancheta noastră ritmul nesatisfăcător 
de săpare a puțului Paroșeni are cauze multiple. Ceea cu 
trebuie însă menționat Îndeosebi e faptul că nU există o 
poziție comună în lupta împotriva factorilor care stânjenesc 
execuția intr-un ritm corespunzător a acestei lucrări. Defi
ciențele se cunosc, învinuiri se iac reciproc Ca, în același 

, timp, lipsurile să dăinuie. E salutară hotărîrea conducerii 
E.D.M.N. de a trimite zilnic la Paroșeni un cadru de con
ducere spre a pune lucrurile la punct. Dar o rezervă: de ce 
nu s-a luat această măsură mai repede î Rămine, apoi, să 
consemnăm eficiența acestei măsuri.

Asigurarea unul ritm de execuție corespunzător puțului 
este dezideratul cardinal la Paroșeni spre realizarea căruia 
trebuie să-și Îndrepte atenția atât brigada, conducerea Sec
torului cit și conducerea E.D.M.N.

Perfecționarea organizării muncii, crearea unor Condiții 
tehnico-materlale optime, întărirea asistenței tehnice se cer 
subordonate acestui scop I Și încă ceva: să se înlăture ne
mulțumirile ce există in brigadă in privința retribuției. lat 
dacă situația o va cete, Conducerea E.D.M.N. să recurgă la 
o măsură și mai radicală : plasarea la puț a unei brigăzi cu 
experiență, care să obțină realizări la nivelul dotării tehnice 
și a cerințelor ce le impune deschiderea noii exploatări.

A sosit timpul unor măsuri mai hotărite, mai eticien1

Ing. MAGYAROȘI EMERIC, șeful 
E.D.M.N.:

Ritmul du execuție a puțului 
este nesatisfăcător, deși lucrarea 
are o dotare corespunzătoare. Am 
rezolvat în ultimul timp problem* 
evacuării sterilului; brigada a fost 
completată cu cadre calificate, șe- 
ful du brigadă a lucrat un timp tu 
brigada lui Bartha Dionisle spre a 
învăța din experiența acesteia. To
tuși vitezele de avansare sînt foarte 
scăzute. Factorii-lrînă sînt mai mult 
de natură organizatorică. Există nea
junsuri In ceea ce privește folosi
rea utilajelor din dotare, pot să 
afirm, chiar in îngrijirea utilajului. 
De exemplu, s-au pierdut unele 
zile cu repararea tubului de trecere 
a chlblei de pe podul mobil, care 
a fost avariat datorită pușcării ne- 
reglementere. Nici asistența tehnică 
din partea sectorului nu se ridică 
la nivelul cerințelor. Aceasta se re
simte din pUn in brigadă: unele 
operații se prelungesc prea mult. Ga 
de exemplu, am pierdut 12 zile cu 
amenajările, lucrare ce trebuie exe
cutată in 5 zile. Nu se expMcă nici 
prelungirea operației de pregătire 
a încărcării la 180 minute în data 
de 17 martie. In aceeași Zi, Încăr
carea sterilului a durat aproape 34 
de ore, iar pregătirea betonărli 720 
de minute. Evident, e vorba de de
ficiențe în Organizarea muncii. Cred 
că multe probleme S-ar putea re
zolva dacă brigada ar dovedi mai 
mult spirit gospodăresc, mai multă 
inițiativă. Uneori se discută mult 
fără a se acționa prompt pentru e- 
vitarea deficiențelor ce se ivesc.

Pentru a crea condiții optime de 
lucru în puț după Zilele de repaus 
am luat măsura să plasăm în prea
labil un schimb care să evacueze 
apa, ca de luni dimineața brigada 
să poată lucra din plin. Rămine 
deschisă însă problema întreruperi
lor de curent de la mina Vulcan, de 
obicei neanunțate, care ne Îngreu
nează mult activitatea. In ceea ее 
privește normele, ele au fost stabi
lite în funcție de condițiile locului 
de muncă.

Conducerea exploatării va urmări 
de acum direct la fața locului Și 
in fiecare zi desfășurarea lucrărilor 
de la puțul Paroșeni și va lua 
măsuri imediate pentru evitarea e- 
ventualelor deranjamente. Vom face 
totul ca ritmul de execuție a puțu
lui să se intensifice și să ajungem 
la o viteză lunară de cel puțin 25 
metri.
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Primai Festival mondial 
al ariei negre

DAKAR 28 (Ager- 
рсвБ). — Intre 1 și 24 
адейе. în capitala Se- 
ведеіаЫ se va desfă- 
șsa prunul Festival 
BOMfial al arte, negre. 
In prezent, la Dakar 
se Sac ultimele pregă
tiri. 44 de țări și-au a- 
eonțat deja participa
rea fa această impor
tantă manifestație a ar
tei și culturii poporu- 
tai african. Numai la 
concertele care vor a- 
vea loc cu acest prilej 
vor participa artiști re
prezentând 25 de țări 
din Africa, America și 
Europa. Vor fi prezen
tate, de asemenea, o-

pere ale artei africane, 
care vor fi expuse în- 
tr-o clădire special a- 
menajată.

La Dakar sosesc în 
acest scop piese cele
bre ale sculpturii afri
cane aflate în cele mai 
mari muzee internațio
nale din Africa, Euro
pa și America. O 
serie de șefi de tri
buri din Camerun au 
hotărît să trimită sculp
turi în lemn reprezen
tând figuri de ritual 
din îndepărtatele vre
muri ale Africii.

Manifestările cultu
rale ale participanților 
la festival se vor des

Sesiunea conferinței științifice arabe
BAGDAD 28 (Agerpres). — La 

Bagdad s-a deschis cea de-a cincea 
sesiune a conferinței științifice a- 
rabe, sub președinția primului mi
nistru irakian. Abdel Rahman al- 
Bazzaz_ La lucrările conferinței,

Aprecierea observatorilor politici din Londra ;

Wilson este în mod virtual 
cîștigătorul alegerilor

LONDRA 28 (Agerpres). — In 
cadrul campaniei electorale care 
continuă să se desfășoare în Ma
rea Britanie, doi membri ai Cabi
netului laburist au rostit duminică 
cuvintări. George Brown, ministru) 
economiei, care a vorbit Ia Bir
mingham, a calificat ca „irespon
sabilă" politica externă preconizată 
de conservatori atît față de Europa 
occidentală, cît și față de S.U.A. 
De asemenea, Brown a acuzat pe 
Edward Heath, liderul opoziției 
conservatoare, de faptul că acesta 
ar fi depășit orice limită de pru
dență cu privire la poziția britani
că față de regimul rasist din Rho
desia.

La Yorkshire, scrie agenția 
France Presse, unde a luat cuvân

NOUL PREȘEDINTE AL TURCIEI
9

ANKARA 28 (Agerpres). — Luni 
după-amiază, cele două corpuri le
gislative ale Marii Adunări Națio
nale a Turciei s-au întrunit pentru 
a alege pe noul președinte al Re
publicii. După ce a fost votată de
clararea drept vacantă a funcției 
de președinte al Republicii, dat fi
ind starea gravă a sănătății lui 
Cenral Gursel, care după cum se 
știe, se află în comă de mai mult 
timp, Parlamentul a ales ca nou 
președinte pe senatorul Cevdet 

• KHARTUM. La Khartum s-a anunțat că ora
șul Wad Medani, capitala provinciei Nilul Su
perior, a fost declarată regiune contaminată. Au 
fost semnalate 56 de cazuri de encefalită, dintre 
care cinci mortale.

ф TBILISI. Specialiștii gruzini au construit 0 
platformă specială care reproduce, în condiții de 
laborator, cutremure puternice pînă la gradul 12. 
Ea este destinată încercării rezistenței la cutre
mure a unor mari machete de clădiri publice și 
de locuințe, baraje și poduri care se construiesc 
în Transcaucazia și Asia Centrală.

ф BAKU. Insula artificială Neftianîie Kamni, 
construită pe 200 km de estacade de oțel în Ma
rea Caspică, va. deveni baza valorificării unor 
noi regiuni petrolifere în largul mării. După ipo
tezele geologilor, la nord-est de insulă se întind 
mari zăcăminte petrolifere ale căror rezerve sînt 
suficiente pentru 15 ani de exploatare intensă.

• NIKOLAEV. Tribunalul Suprem ai R.S.S. 
Ucrainene a condamnat la moarte 8 criminali 
de război, iar pe alți trei — la 15 ani deten
țiune în lagăre de muncă cu regim sever.

Inculpații au făcut parte ddn detașamentele 
speciale de pedepsire „Selbstschutz" din regiu
nea Nikolaev, în cadrul cărora, alături de SS-iști 
și jandarmerie, au participat la exterminarea în 
masă a peste 3 600 de cetățeni din U.R.S.S. și din 
alte țări.
• ALGER. In. Algeria a fost creată o compa

nie națională denumită „Societatea pentru pro
ducția de cauciuc industrial". Formarea noii so
cietăți s-a făcut pe baza naționalizării întreprin
derilor aparținând companiei franceze „Plastiaf", 
principala furnizoare de cauciuc pentru întreprin
derile algeriene de asamblare a automobilelor și 
de altă categorie.
• LONDRA. Conducerea cotidianului londo

nez „Times" a anunțat că începîrid de la 3 mai 
ziarul va publica pe prima pagină știri privind 
situația internă și internațională. Prin această 
hotărîre, ziarul rupe cu o veche tradiție de 181 
de ani, în baza căreia pagina I era rezervată ex
clusiv micii publicități.

In secolul nostru o singură abatere a avut 
„Times" de la această tradiție, publicând pe pri
ma pagină știrea morții fastului om politic brita
nic Winston CburchilL

fășura în noul teatru 
„Daniel-Sorano" și pe 
două stadioane cu o 
capacitate de 6 000 lo
curi. Pe insula special 
amenajată, denumită 
„Goree", va fi oferit 
publicului un spectacol 
intitulat „Sunet și lu
mină", reprezentând 
fragmente și scene din 
istoria comerțului cu 
sclavi și a vechii Africi.

Festivalul are Ioc 
la inițiativa guver
nului senegalez și a 
U.N.E.S.C.O., având, 
totodată, sprijinul larg 
al Societății de cultu
ră africană și al gu
vernelor africane.

care vor dura pînă la sfârșitul a- 
cestei săptămîni, participă repre
zentanți din Siria, Liban, Iordania, 
R.A.U., Maroc și Irak, precum și 
secretarul general al Federației ști
ințifice pan-arabe, dr. Abdel Halim 
al Muntasser.

tul ministrul de externe Michael 
Stewart, mitingul electoral s-a 
trannsformat într-o adevărată ma
nifestație de protest față de inter
venția americană în Vietnam și 
față de politica de sprijinire a a- 
cestei agresiuni de către Marea 
Britanie. Parttcâpanții la miting pur
tau lozinci ca „Opriți războiul mur
dar american din Vietnam", „înce
tați să susțineți pe yankei".

Observatorii politici din Londra 
apreciază că Wilson este în mod 
virtual cîștigătorul alegerilor. Ulti
mul sondaj „Ga/Mup" arată că la
buriștii au un avans de 8,5 la sută 
față de conservatori, care au înre
gistrat, la rîndul lor, un ușor pro
gres.

Sunay, cu 461 de voturi dlntr-un 
total de 562 de alegători.

Președintele Cevdet Sunay, în 
vîrsță de 65 de ani, este un vechi 
militar. Terminîndu-și studiile la 
Academia de Război în 1930, a o- 
cupat diferite posturi în forțele ar
mate. In 1950 a fost numit șef al 
operațiunilor statului major gene
ral. Promovat general de armată 
în 1959, a fost numit comandant 
al forțelor terestre în 1960, în ace
lași an a devenit șeful statului ma
jor general.

Răspunsul guvernului englez
la memorandumul

LONDRA 28 (Agerpres). — Răs

punsul guvernului englez la me

morandumul francez din 10 martie 

cu privire la raporturile din cadrul 

N.A.T.O., al cărui text a fost da! 

publicității duminică, nu cuprinde 

elemente noi. Redevînd că Anglia 

consideră menținerea integrării în

A 35-a aniversare a Uniunii Tineretului Muncitor din Vietnam

CuvTntarea președintelui Ho Și Min 
la adunarea de la Hanoi

HANOI 28 (Agerpres). — In ca
pitala R. D. Vietnam a avut loc o 
adunare cu prilejul celei de-a 35-a 
aniversări a înființării Uniunii Ti
neretului Muncitor din Vietnam, 
la care au participat conducători 
de partid și de stat în frunte cu 
președintele Ho Și Min.

In raportul prezentat la adunare, 
Vu Quang, prim-secretar al C.C. al 
Uniunii Tineretului Muncitor din 
Vietnam, a vorbit despre dezvol
tarea acestei organizații de tineret 
sub conducerea Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, în cei 35 de 
ani care au trecut de la înființarea 
sa. El a subliniat rolul jucat de a- 
ceastă organizație în construcția 
socialistă a R. D. Vietnam, arătând 
că în prezent sarcina arzătoare și 
glorioasă a întregii națiuni vietna
meze, îndeosebi a generației tine
re, este îufrîngerea agresorilor a-

ÎMPOTRIVI A6RESIUNII S.U.A. IN VIETNAM

Demonstrații impresionante 
în peste 100 de orașe americane

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Zeci de mii de cetățeni americani 
aii ieșit pe străzi sîmbătă pentru 
a-și exprima protestul împotriva 
agresiunii S.U.A. în Vietnam, în 
cadrul uneia dintre cele mai mari 
manifestații pentru pace ce a avut 
loc pe teritoriul Statelor Unite. 
Marșuri și mitinguri de protest 
s-au desfășurat la New York, San 
Francisco, Philadelphia, Los Ange
les, Chicago și în multe alte orașe 
ale S.U.A. Potrivit agențiilor oc
cidentale de presă, aceste demon
strații au avut caracterul cel ma. 
impresionant de cînd a început 
campania de protest împotriva po
liticii guvernului american în Asia 
de sud-est.

La New York, pe „Fifth Avenue", 
una din'principalele artere ale ma
relui oraș, peste 50 000 de mani- 
festanti au demonstrat timp de trei 
ore și jumătate împotriva agresiu
nii americane în Vietnam și pen

francez
Alianța atlantică „încă necesară", 
guvernul britanic se declară de a- 
cord cu discutarea oricărei propu
neri privind reorganizarea N.A.T.O., 
dar numai într-un cadru multilate
ral. El atrage atenția guvernului 
francez asupra declarației comune 
publicate la 18 martie de cei 14 
parteneri ai Franței în N.A.T.O.

mericani, apărarea nordului socia
list, eliberarea sudului și reunifi- 
carea tării.

Luînd cuvîntul, președintele Ho 
Și Min a arătat, printre altele, că, 
de la înființarea Uniunii Tineretu
lui Muncitor din Vietnam, multi 
membri ai săi au urmat exemplul 
strălucit al înaintașilor lor care au 
luptat pînă la ultima picătură de 
sînge pentru cauza partidului și 
a revoluției, dîndu-și viața pentru 
patrie, pentru partid și comunism. 
Dînd o înaltă apreciere rezultate
lor obținute de tineri în muncă și 
luptă, președintele Ho Și Min, Ie-a 
cerut să depună noi eforturi în ve
derea obținerii unor succese și mai 
mari, exprimîndu-și totodată satis
facția că această organizație s-a 
dezvoltat ajungând să cuprindă câ
teva milioane de tineri.

„In lupta noastră împotriva a-

tru pace. Sub privirile a sute de 
mii de new-yorkezi manifestant» 
au purtat pancarte pe care era 
scris: „Autodeterminare pentru
vietnamezi", „Marile întreprinderi 
se îmbogățesc, în timp ce soldații 
noștri mor", „Să facem război să
răciei și nu împotriva oamenilor".

La mitingul din orașul Chicago 
a luat cuvîntul liderul mișcării 
pentru drepturile civile ale popu
lației de culoare, Julian Bond, care 
a declarat că Statele Unite duc în 
Vietnam o politică agresivă care 
reprezintă o încălcare a dreptului 
internațional. „Cerem retragerea 
trupelor americane din Vietnam" 
— au scandat participanții la mar
șul de protest organizat pe stră
zile orașului Boston. La San Fran
cisco, peste 7 000 de persoane au 
manifestat pe străzi purtând sicrie 
acoperite de drapelul american. 
„Plîngem pe cei uciși astăzi în 
Vietnam" — scria pe pancartele 
purtate de demonstranți.

Manifestații asemănătoare s-au 
desfășurat la Detroit, Los Angeles, 
Denver, Oklahoma-City, Atlanta, 
Rochester, Salt-Lake-City. Organiza
torii manifestațiilor au anunțat că 
ele au avut loc în peste 100 de 
orașe ale S.U.A.

Cupa „Jules Rimet“ 
a fost regâsltâ

LONDRA 28 (Agerpres). — Cupa 
„Jules Rimet", care se oferă câști
gătoarei campionatului mondial de 
fotbal, dispărută acum opt zile din- 
tr-o sală de expoziție de la West
minster, a fost regăsită duminică 
seara într-o grădină din Norwood, 
cartier situat în sudul Londrei. Po
trivit relatărilor poliției, cupa este 
intactă și se află actualmente în 
posesia Scotland Yardului. După

Convorbirile 
chino-pakistaneze

RAWALPINDI 28 (Agerpres). — 
Im capitala Pakistanului au conti
nuat convorbirile dintre Liu Șao-ți, 
președintele R. P. Chineze, și Ayub 
Khan, președintele Pakistanului.

Cen i, vicepremier al Consiliu
lui de Stat, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze a avut, de 
asemenea, convorbiri cu Zulfikar 
Aii Bhutto, ministrul de externe al 
Pakistanului.

Agenția China Nouă relatează că 
convorbirile s-au desfășurat într-e 
atmosferă cordială și prieten“ascâ.

gTesiunii americane, pentru salva
rea națională avem de biruit multe 
greutăți, dar prin unirea întregii 
țări, prin vitejia tineretului nostru, 
prin hotărîrea fermă de luptă a în
tregii armate și a poporului și cu 
sprijinul și simpatia țărilor fră
țești și a popoarelor din lumea în
treagă, sîntem siguri că imperia
liștii americani vor fi tofrîoti și де- 
porul nostru va cuceri v*ctc,4“» 
a spus în încheiere vorbitorul.

800 militari saigonezi gi 
americani scoși din fapt* 
în provincia Cholon

HANOI 28 (Agerpres). — Agen
ția de presă „Eliberarea" anunță 
că, între 14 și 20 martie, $n pro
vincia Cholon (situată Sn mediata 
apropiere a Saigonului), forțele pa
triotice au scos din luptă poale 800 
de militari inamici, dintre care 200 
de americani. Comunicdul mențio
nează, totodată, că au fost captu
rate numeroase care de kiptă, im
portante cantități de annemeot și 
au fost doborâte sau avariate șapte 
avioane americane de diferite ti
puri. Două nave de război ameri
cane au fost lovite de tirul pattio- 
ț iilor. e

Sat cambodgian 
atacat 
de trupe saigoneze

PNOM PENH 28 (Agerpres). — 
Citînd surse oficiale cambodgiene, 
agenția France Presse anunță că, 
în noaptea de 25 spre 26 martie, 
artileria grea a postului de fron
tieră sud-vietnamez Vinh Gia a 
bombardat satul cambodgian Chea 
Phdey Dang, situat în apropierea 
frontierei dintre cele două țări, 
precum și postul de grăniceri din 
același sat. Atacul a făcut victime 
în rîndul populației civile. Clădirea 
postului grăniceresc a fost complet 
distrusă.

In cursul anchetei făcute de Co
misia internațională de supraveghe
re și control și cu prilejul vizitei 
unor atașați militari străini în a- 
ceastă regiune, adaugă A.F.P., să
tenii au confirmat că trupele gu
vernamentale saigoneze s-au infil- 
trat în teritoriul cambodgian.

cum se știe, poliția britanică a lan
sat una din cele mai mari operații 
pentru regăsirea prețiosului trofeu, 
punînd la dispoziția descoperitoru
lui o mare recompensă.

Cetățeanul Edward Betcheley, a- 
restat sîmbătă sub acuzația de a 
fi fost implicat în furtul cupei, ur
mează să se prezinte în fața orga
nelor judiciare Ia data de 4 aprilie.
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