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Lupta pentru economii — 
obiectiv principal în întrecere!

luna februarie

fruntaș colecti- 
care și-a depă- 
de cărbune an-
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• Parisul în straie de sărbătoare îl așteaptă pe N. S. Hruș- 
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• In întîmpinarea celei de a 15-a aniversări a eliberării Un

gariei
• Opinia publică din toate țările întâmpină cu viu interes 

noile propunerii sovietice în problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară

La Aninoasa cărbune 
de calitate și economii

Minerii de la 
Aninoasa au ob
ținut în perioada 
scursă de la în
ceputul anului o 
seamă de succese 
care îi situează 
printre fruntașii

Văii Jiului. Ei au dat peste pla
nul anual la zi mai bine de 7470 
tone de cărbune, depășind cu 
peste 2400 de tone de cărbune 
angajamentul luat în cinstea 
zilei de 1 Mai. La mina Aninoa
sa se muncește cu o productivi
tate medie de peste 1,070 tone 
pe post. In primele două luni ale 
anului, colectivul acestei mine a 
economisit de asemenea 251.356 
lei la prețul de cost din cei 
350.000 lei cît s-a angajat să ob
țină peste plan pînă la 1 Mai. 
Ceea ce se remarcă în munca 
celor de la Aninoasa este grija 
deosebită care se acordă calită
ții cărbunelui extras. Respectînd 
normele stabilite pentru calitatea 
cărbunelui, minerii de la Ani
noasa aii primit în ianuarie și 
februarie o bonificație de 201.000 
lei. Rezultatele obținute de mi
nerii de la Aninoasa în privința 
reducerii prețului de cost, con
stituie un exemplu care trebuie 
urmat de toate celelalte colec
tive miniere din Valea Jiului.

In luna curentă minerii de 
aici continuă să extragă cărbu
ne de calitate bună și mai ales 
de granulație conformă cu nor
mele stabilite.

misit în două luni peste 197.000 
lei, din care în 
111.500 lei.

Pe mină este 
vul sectorului V 
șit cu 558 tone
gajamentul de a da peste plan 
pînă la 1 Mai 2750 tone de căr
bune. Minerii de aici muncesc 
acum cu o productivitate medie 
în abataje de peste 2,150 tone 
pe post. Ei au contribuit de a- 
semenea cu mai bine de 20.000 
lei economisiți la succesul între
gului colectiv.

Pe calea îndeplinirii 
angajamentelor sporite
In cinstea ziei de 1 Mai. 

lectivul minei Lonea s-a 
jat să extragă peste plan cel pu
țin 9250 tone de cărbune și să 
abțină economii la prețul de cost 

valoare minimă de 300.000 
lei Acum, după două luni și ju
mătate de muncă, minerii loneni 
pot raporta cu mîndrie că au ex
tras peste plan 8553 tone de 
cărbune de bună calitate, au spo
rit productivitatea muncii la pes
te 1,009 tone pe post în medie, 
iar la prețul de cost au econo-

co- 
anga-

Economii, dar nu pe măsura 
posibilităților

Succesele obținute în produc
ție de minerii de 
bine cunoscute și 
colectivul de aici 
trecerii socialiste 
acest an minerii de la Petrila 
au extras peste plan 12.633 tone 
de cărbune, productivitatea me
die pe mină realizată a depășit 
1,120 tone de cărbune pe post. 
Acestea sînt rezultate demne de 
laudă. Mai puțin se pot mîndrî 
însă cei de la Petrila cu econo
miile obținute la prețul de cost. 
Din cei 350.000 lei economii cît 
s-au angajat minerii petrileni să 
obțină peste plan pînă la 1 Mai, 
ei au obținut în două luni abia
140.163 lei. Rezervele interne ale 
minerilor de la Petrila au fost 
însă mult mai mari. Dacă pen
tru calitatea slabă a cărbunelui 
livrat nu ar fi pierdut în două 
luni 220.000 lei. minerii Petrilei 
ar fi avut acum o economie de
360.163 lei. adică mai mult decît 
angajamentul luat. Apoi, colec
tivul minei Petrila a consumat 
mai mult lemn decît era plani
ficat. In ianuarie la Petrila s-au 
economisit, este adevărat, circa 
9.100 m. c. lemn la fiecare mie 
de tone extrase dar în februa
rie s-a consumat cu 9,600 m. c. 
mai mult la fiecare mie de tone 
de cărbune. De unde această ne- 
ritmicitate. acest consum exage
rat de lemn ? Unde este expe
riența vastă pe care minerii de 
aici au cîștigat-o prin folosirea 
armării cu fier, cu bolțari, a re
ducerii consumului de lemn în 
abataje ?

la Petrila sînt 
ele situează 

în fruntea în- 
pe bazin. In

G. D.
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Acțiuni patriotice
F ier vechi pentru oțelării

Tn cinstea Conferinței regio
nale U.T.M., tinerii metalurgiști 
de la Uzina de reparat utilaj 
minier Petroșani au întreprins 
numeroase acțiuni de muncă vo
luntară pentru colectarea fierului 
vechi. Membrii brigăzilor ute- 
miste de muncă patriotică, 1 
ganizați în echipe, au pornit 
strîngă fierul vechi îincepînd 
deșeurile din fiecare secție 
pînă la materialele casate.

In cursul lunii februarie a. 
și în prima jumătate a lunii mar
tie a.c. tineretul din uzină a 
strîns peste 90 tone de fier vechi. 
Zilele trecute s-a și trimis oțelă- 
riilor hunedorene un vagon în
cărcat cu 20 tone fier, iar în 
cursul zilelor care urmează vor 
fi expediate încă 40 tone de fier.

Tinerii au colectat de aseme
nea 30 tone fier vechi care va 
fi topit în turnătoria uzinei și 
din care se vor confecționa piese 
necesare exploatărilor carbonife
re din Valea Jiului.

In acțiunile întreprinse, s-au 
evidențiat brigăzile de muncă 
patriotică din secțiile turnătorie, 
tinichigerie, mecanică, ajustaj și 
altele. Tinerii Martin Iosif, Sma- 
randache Dumitru, Szemeti Iosif,

or- 
să 
cu 
și

e.

In atelierele întreprinderii de utilaje și transporturi' de 
Ia Livezeni muncește un colectiv harnic ce se străduiește să $ 
predea șantierelor de construcții utilaje bine reparate și să ai- 2 
sigure transporturile cerute. IN CLIȘEU: Comunistul Voicu ? 
Ciocan, strungar fruntaș, execută recondiționarea unei axe 5 
planetare pentru un autocamion ZIS 150, >

Comitetele de cetățeni, sprijin prețios 
in activitatea sfaturilor populare

Printre 
gătură a 
masele, comitetele de cetățeni 
cupă un loc important. Ele sînt 
chemate să sprijine comitetele 
executive ale sfaturilor populare 
în mobilizarea maselor de cetă
țeni îa executarea de lucrări gos
podărești de interes

In cursul acestui 
populare din Valea 
vin sarcini mari în 
nei gospodăriri și 
a localităților 
In această privință, reactivizării 
comitetelor de cetățeni de pe 
străzi și din blocuri, trebuie să 
i se acorde o atenție deosebită.

In Valea Jiului, în urma indi
cațiilor date de comitetul execu
tiv al sfatului popular raional, 
reorganizarea comitetelor de ce
tățeni a început încă din luna 
ianuarie.

Unele comitet» executive, 
cele ale sfaturilor populare 
comunele Banița și îscroni 
terminat în toate circumscripțiile 
electorale reorganizarea comite
telor cetățenești. Ele au și tre
cut la lucru : îndrumă pe cetățeni

multiplele forme de 
sfaturilor populare

le-
cu
o-

local.
an sfaturilor 
Jiului le re- 
domeniul bu- 
înfrumusețâri 

raionului nostru.

ca 
din 
au

in cinstea conferinței regionale U.T.M.
Cîmpeanu Gheorghe, Ștefan Va- 
sile, Marinică Gheorghe, Pîrlitu 
Ioan, Sanda îlie, Pruntea Mar
cel, Danciu Constantin și Hor- 
ceag Dumitru s-au evidențiat în 
strîngerea fierului vechi.

T. ONAC
secretarul comitetului U.T.M. —

U. R.U.M.P.

Contrihuțfa ucenicilor
Mobilizați de către organizația 

U.T.M., elevii școlii profesionale 
din Lupeni participă cu însufle
țire la colectarea fierului vechi.

De la începutul acestei luni, 
elevii claselor III E și II D ak- 
școlii profesionale, încadrați în 
brigăzi de muncă patriotică, au 
colectat 11.000 kg. fier vechi din 
incinta minei Lupeni. In frun
tea celorlalți s-au situat tinerii 
Mîndruță Dumitru, Condoiu Va- 
sile, Mititica Tlie, lanăș Nicolae 
și Gheorghe Dumitru.

D. ZAMFIR 
corespondent

Exemple demne de urmat
In urmă cu cîteva zile, în fața 

atelierului electric de la mina 
Petrila stăteau mai multe mo-

toare electrice de crațer defec
te, care erau așteptate cu multă 
nerăbdare de mineri în abataje, 
îndrumați de biroul organizației 
de bază U.T.M. din sector, tine
rii electricieni au hotărît să re
pare și să revizuiască aceste u- 
tilaje prin muncă voluntară.

Nu de mult tinerii au între
prins o acțiune pentru a da viață 
inițiativei lor. Maiștrii secției 
s-au alăturat și ei inițiativei ti
nerilor stînd tot timpul în mijlo
cul lor, dîndu-le îndrumări. Ac
țiunea tinerilor din brigada ute- 
mistă de muncă patriotică a fost 
rodnică : s-au revizuit și reparat 
12 motoare electrice pentru cra
țer, 2 întrerupătoare, s-a revizuit 
și reparat un generator de sudu
ră electrică, s-a rebobinat un 
transformator de 2,5 kw.

Pentru această acțiune organi
zată în cinstea 
gionale U.T.M. 
treaga brigadă, 
s-au evidențiat 
loan, Toacă Nicolae, Botj 
Francisc, Totoreanu Ștefan 
Kneibel Reinhard.

Conferinței re- 
merită laude în- 
Tn mod deosebit 

tinerii 
Nicol ae,

Bălan
en
Și

M. L 
corespondent

Cinci tineri 
harnici

Dincolo de hala mare a atelie
rului mecanic,, ascunsă parcă în 
umbra puțului Ștefan, întîlnești 
o clădire mai joasă, din care o 
încăpere e ocupată de un mic a- 
telier pe ale cărui rafturi, sc gă
sesc rînduite ciocane de abataj, 
perforatoare. lămpi pneumatice 
de mină. Gurile galeriilor minei 
nu-s departe si pînă aici se aude 
huruitul convoaielor lungi de va- 
gonete încărcate cu cărbune ce
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să-și văruie fațadele locuințelor, 
să desfunde șanțurile, să curețe 
de uscături și să văruie pomii 
fructiferi etc

In orașele Petrila și Vulcan a- 
legerea comitetelor de cetățeni 
este în plină, desfășurare Zilnic, 
zeci de cetățeni sînt convocați în 
adunări populare pentru a alege 
membrii comitetelor de străzi și 
de blocuri

Cu ocazia acestor adunări, co
mitetele de cetățeni stabilesc o- 
biectivele pe care și le propun 
spre îndeplinire în trimestrul II 
al acestui an.

In orașul Petroșani, președin
tele. vicepreședintele și secretarul 
comitetului executiv al sfatului 
popular vizitează deputății oră
șenești la domiciliu, îndrumîndu-i 
și ajutîndu-i să-și formeze acti
ve din rîndul cetățenilor celor 
mai harnici cu sprijinul cărora 
să mobilizeze locuitorii la acțiu
nile obștești din cursul lunii cu
rățeniei care se va desfășura în
tre 20 martie și 20 aprilie a.c 
în toate localitățile din raion.

O rămînere în urmă în. reor
ganizarea comitetelor de cetățeni 
de străzi și de blocuri se cons
tată în localitățile Lupeni, Ani- 
noasa, Uricani și Cîmpu lui I 
Neag. Lipsa de interes a sfatu
rilor populare din aceste localități 
poate duce la întârziere i lucrări
lor gospodărești.

I. CARACONCEA 
activist al sfatului popular 

raional

ies de pe galeria minei și se o- 
ț prese bufnind din tampoane în 
■ fața culbutoarelor preparației. Lu- 
peniul dă zilnic mii de. tone de 
cărbune. Mii de tone pe care le 
mușcă din încleștarea straielor 
ciocanele de abataj, perforatoa
rele mînuite cu dibăcie de mi
nei i. Aceleași ciocane și perfora
toare ce se văd înșirate în raf
turi șl pe bancurile de lucru ale 
micului atelier. Cinci oameni, toți 
tineri, meșteresc la cîte un cio
can de abataj sau perforator. 
Schimbă o bucșă, ajustează o su
dură, înlocuiesc un resort.. Sînt 
cinci de toți; o mină de oameni, și 
nu-ți vine a crede cînd ți se spu
ne că ei sînt aceia care repară 
și întrețin toate ciocanele pneu
matice, toate perforatoarele ne 
care le îni.unești în fiecare aba
taj, la toate lucrările, de pregă
tiri din mină '

De dimineață fuseseră aduse 
din mină la reparat 25 ciocane 
de abalaj și 12 perforatoare. Mu- 
reșan Vasile le-a împărțit celor
lalți și lăcătușii Bogdan Gheor
ghe; Predins Nicolae, Nagy Fran- 
vlsc si Olteanu Daniel aveau de 
lucru din plin. In cîteva clipe 
piesele perforatorului sau cioca
nului de abataj erau înșirate pe 
banc, apoi fiecare era cercetată 
atent. Cele uzate erau trimise la 
reparat sau înlocuite. După re
vizie sau reparații, mașinile pneu
matice sini probate și puse în 
raftul celor gaia pentru abataje.

S-ar putea spune multe des
pre îndemînarea tinerilor lăcă
tuși, despre atenția pe care o 
dau ei calității lucrului, căci cio
canul de abataj e prima unealtă 
a minerului și trebuie să meargă 
„ca ceasul". Dar micul colectiv 
al atelierului caută ca reparațiile 
pe care le fac să fie nu numai 
de calitate ci și ieftine. In mina 
lînărului Bogdan sîrrna din cablu
rile vechi de funicular se trans
formă în arcuri noi necesare cio
canelor de abataj. Mureșan și 
Predins string bucățile de tablă 
din atelierul mare și din acestea

I. B.

(Continuare în pag. 3-a) (Continuare în pag. 3-a)

Utemiștii Faîiișca Ștefan și Rusu Radu de la mina Uricani, 
deși nu sînt mineri, aduc o contribuție însemnată la lupta aces
tora. pentru cărbune mai mult, mai bun și mai ieftin. In calitate 
de mecanici de transport în subteran, acești doi tineri muncesc 
conștiincios pentru asigurarea unui transport ritmic.



FOTBAL

Minerul Lupeni — Jiul Petroșani 4-0 (3-0)

VOLEI

Știința-Utilajul a cedat In fata C.C.A. 
după ce a condus cu 2-0

Numărul record al spectatori
lor prezenti duminică pe stadio
nul din Lupeni (peste 8000), a 
arătat din plin interesul deose
bit manifestat de suporterii ce
lor două echipe minerești față 
de întîlnirea de duminică.

A fost într-adevăr „derbiul" 
fotbalistic al Văii Jiului, termi
nat la un scor prea sever în fa
voarea lupenenilor. In privința 
jocului, însă, echipele nu au ră
mas tributare suporterilor. S-a 
jucat un fotbal clar, în viteză, 
în care voința și talentul s-au 
împletit armonios într-o notă de 
sportivitate (cu excepția jocului 
uneori brutal al lui Leahevici). 
Totuși de la început trebuie să 
menționăm cîteva aspecte con
turate puternic în întîlnirea d‘ 
duminică. Jiul a făcut în cîmp 
un joc destui de bun, în care 
s-au evidențiat mijlocașii Farkaș 
și îndeosebi Cosmoc. Dar îna
intarea a fost lipsită de eficaci
tate datorită formulei necores
punzătoare în care, n-am văzut 
nici un realizator. „Inovațiile" 
din echipa petroșăneană în ca
re apărătorii au jucat ca înain
tași (Panait inter, Tîlvescu cen
tru), iar înaintașii au fost tre- 
cuți în apărare (Crăciun — fun
daș) au surprins pe toată lu
mea. Accidentarea lui Panait în 
minutul 18 nu justifică aceste 
schimbări, deoarece el s-a miș
cat cel mai bine în atac, fiind 
singurul care a șutat în raza 
porții, ceea ce înseamnă că ar

Parîngul Lonea — 
Auriii Brad 1-1

După cum s-a anunțat, retu
rul campionatului regional de 
fotbal trebuia să înceapă dumi
nică, 20 martie a. c. Din motive 
tehnice comisia regională de 
fotbal a amînat reluarea cam
pionatului pentru duminica vii
toare.

Continuîndu-și antrenamentele, 
echipa din Lonea (Parîngul) a 
susținut duminică o întîlnire de 
verificare în compania fotbaliști
lor de la Brad. Impărțindu-și 
perioadele de dominare cele 
două echipe au terminat la ega
litate : 1—1.

. —==★=—

ȘAH
Comisia raională de șah de 

pe lingă comitetul U.G.F.S. a- 
nunță că la data de 24 martie 
a. c. va începe concursul indi
vidual republican de șah, faza 
optimi de finală. La concursul 
care va avea loc în sala de șah' 
a clubului minier din Lupeni, 
vor participa cîte a finalistkdin 
Petroșani și Lupeni.

Primii trei clasați la această 
fază vor putea participa la sfer
turile de finală.

Probleme de învățare 
și antrenament în gimnastică

Lucrarea cuprinde un număr de 
zece articole scrise de un colec
tiv de profesori ai Institutului 
de cultură fizică „I. V. Stalin" 
din Moscova.

In cuprinsul acestor articole 
este relevată experiența înde
lungată a sportivilor sovietici în 
această disciplină, experiență 
ilustrată printr-o serie de cerce
tări privind clasificarea exerci- 
țiilor de gimnastică, analiza teh
nică și metodică a învățăturii a- 
numitor exerciții libere sau pe 
aparate, particularitățile de în
vățare și antrenament ale gim- 
naștilor de vîrstă, sex și clasi
ficare sportivă diferită etc. 

fi putuf să-și reia locul la a- 
părare.

Însăși formația inițială a Jiu
lui nu a fost cea mai potrivită. 
Și aici este marea greșeală a 
ceior care alcătuiesc formația. Pe 
teren au existat trei stoperi 
(Panait, Vasiu, Tîlvescu), Ner- 

IN CLIȘEU : înaintea meciului, căpitanii celor două echipe — 
Farkas și Coman își string tnîinile prietenește.

tea trecut pe extremă dreapta, 
Ciurdărescu inter, Tîlvescu cen
tru, iar în poartă... Gram (?!).

Din cele patru goluri primite 
de Gram două au fost absolut 
parabile, iar o schimbare de pos
turi între Tîlvescu și Crăciun 
ar fi dat cu siguranță rezul
tate mai bune. Dar Jiul a făcut 
schimbări în formație la fiecare 
meci din retur, încercînd tot fe
lul de „experiențe" (dovedite 
nereușite), tocmai în întîlnirile 
cheie pentru poziția în clasa
ment.

La Minerul Lupeni a plăcut 
voința de luptă, acțiunile rapi
de, în care tinerețea a avut un 
rol determinant. înaintarea gaz
delor a luptat mult pentru fie
care balon, ori de cîte ori atacu
rile lor au fost destrămate de 
apărarea Jiului. Ei au știut să 
folosească bine extremele și în 
special pe Crăiniceanu, practi
ced un joc cu pase lungi și e- 
ficace.

In primele 27 de minute Jiul 
a primit 3 goluri. In minutul 5 
Leahevici șutează de la 30 me
tri și Gram... scapă mingea în 
plasă. Peste 15 minute același 
Leahevici trage de la distanță, 
Gram plonjează, mingea întîl- 
nește bara și Sima înscrie. In 
minutul 27, Gram, ieșit mult din

învățămîntul politic — factor important 
în educarea sportivilor

Sînt foarte mulți factori care 
pot influența, direct sau indirect, 
procesul complex de educare a 
sportivilor. Dintre aceștia pe pri
mul plan se situează învățămîn- 
tul politic, care, prin orele edu
cative urmărește dezvoltarea în 
masa sportivilor a trăsăturilor 
caracteristice omului de tip nou.

Sportivii de astăzi sînt oameni 
ai muncii, cu o profesie bine de
finită, care practică sportul res
pectiv din pasiune.

Obținerea unor rezultate remar
cabile în diferite campionate și 
competiții, dezvoltarea dragostei 
față de culorile clubului sau aso
ciației sportive sînt strîns legate 
de munca de educare a sportivi
lor de către comisiile asociațiilor 
sportive și antrenori

Temele educative ținute în ca
drul învățămîntului politic dau 
posibilitate sportivilor să-și dez
volte dragostea față de colectivul 
pe care-1 reprezintă să aibă o 
comportare corectă pe terenul de 
sport și în afara lui.

Prin exemplul personal în ac- 

poartă, aruncă mingea cu mîna 
la... Crăiniceanu (?!), care în
scrie peste el. In această situa
ție, potențialul de luptă al echi
pei petroșănene a avut mult de 
suferit, datorită moralului scă
zut. Ei încearcă cîteva acțiuni 
pentru a reduce scorul, dar șu

turile la poartă sînt anemice și 
imprecise.

In repriza a doua ne așteptam 
la o revenire a Jiului și în

tr-adevăr la început petroșănenii au 
avut inițiativa. Dar ambele ex
treme au fost neglijate (și schim
bate nejustificat între ele), iar 
pe centru n-a existat un coordo
nator al acțiunilor. In schimb 
lupenenii, însuflețiți de succes, 
au jucat degajat, cu calm și stă- 
pînire de sine. Astfel în minutul 
68 jucînd „la ofsaid" apărarea 
Jiului este surprinsă de o pă
trundere a lui Crăiniceanu, ca
re, singur, înscrie nestingherit. 
Pînă la sfîrșitul partidei jocul 
se desfășoară fără perspectiva 
modificării scorului, deși Mine
rul a beneficiat de două lovituri 
libere de la 16 metri.

Arbitrul Cruțescu — Bucu
rești — a condus corect urmă
toarele formații :

MINERUL : Kiss, Plev, CO- 
MAN, KERESZTES. SZOKE, 
Mihai, Pall, Sima, LEAHEVICI, 
Milea, CRĂINICEANU. JIUL : 
Gram, ROMOȘAN, VASIU. Cră
ciun (Panait), COZMOC, FAR
KAS, Nertea (Manea), Pana.it 
(Crăciun), Tîlvescu, Ciurdărescu, 
Manea (Nertea).
foto text: M. DUMITRESCU 

tivitatea sportivă, ori ce tînăr se 
face iubit de spectator.

Azi spectatorii au devenit însă 
mai exigenți, așteptînd de la spor
tivi o comportare care să-i urce 
pe culmile măestriei sportive, o 
comportare care să le atragă pe 
drept aplauzele.

Consiliile asociațiilor sportive 
și antrenorii, în perioada actuală 
trebuie să intensifice munca edu
cativă, încadrîndu-i pe sportivi în 
cercurile de învățământ politic.

Experiența anilor trecuți ne a- 
rată că unii sportivi, nefiind în
drumați spre învățămîntul politic 
-- munca educativă — au căzut 
pe panta vedetismului. Fotbalis
tul Melinte I., de la v’ulcan și 
juniorul Stoicoiu V. de la Lonea, 
la un moment dat aveau impre
sia că sînt cei mai „perfecți ju
cători" și în consecință au negli
jat pregătirea teoretică, ceea ce 
a făcut ca la meciurile jucate în 
turul campionatului să fie de ne
recunoscut.

Ei ar trebui să urmeze exem
plul vil* de muncă al unor spor.

In cea de â doua etapă din 
returul campionatului de volei, 
categoria A, echipa petroșănea
nă Știința-Utilajul a întîlnit du
minică dimineața pe teren pro
priu formația C.C.A. Dacă la 
fotbal militarii bucureșteni sînt 
„de temut", în schimb la volei 
renumele lor nu este chiar atît 
de mare, ei ocupînd în clasa
ment un loc modest. Entuziaștii 
suporteri ai echipei petroșănene 
sperau deci într-o victorie a ce
lor „6“ localnici.

După primele două seturi cîș- 
tigate de petroșăneni (ambele la 
16-—14) puțini ar fi crezut că 
echipa locală va părăsi pînă la 
urmă terenul învinsă cu 3—2. 
Aceasta cu atît mai mult cu cît 
în setul doi, deși au fost con
duși cu 13—6, petroșănenii au 
găsit totuși resurse fizice și mo- 

i rale să cîștige. Dar în setul trei 
aceștia încep să arate tot mai 
multe semne de oboseală, ceea 
ce a determinat o nesiguranță 
în pase, teama de a trage puter
nic, nervozitate, derută, greșeli 
elementare. C.înd scorul (în setul 
trei) era de 11 — 11 ar fi fost ne- 
nesar doar un mic efort din par
tea localnicilor pentru a marca 
4 puncte (doar înscriseseră pînă 
atunci 43) și ar fi cîștigat întîl
nirea cu 3—0. Dar, spre surprin
derea, și bine înțeles dezamăgi
rea tuturor spectatorilor, petro
șănenii au cedat cu multă ușu
rință. In seturile 4 și 5 lipsa con
diției fizice a localnicilor și-a 
spus din plin cuvîntul. Ambele 
seturi au fost pierdute — la 9 
și la 11.

Care sînt cauzele care au dus 
la această înfrîngere atît de ne
așteptată ? Pentru ce frații Gor- 
noviceanu, tînărul Cojocaru și 
chiar altădată neobositul Crivăț 
au fost de data aceasta absolut 
epuizați fizicește și chiar mora
licește ? ! Ne obișnuisem să dăm 
acestei echipe întotdeauna ace
leași calificative care într-adevăr 
odată o caracterizau ; o neclinti
tă voință de a învinge, o mare 
putere de luptă, coeziune și uni
tate. Din toate acestea duminică 
nu s-a văzut nici una. Ba, dim
potrivă... au început să apară 
urmările lipsei de antrenament 
al jucătorilor. Fără ca jucătorii 
să fie scutiți de răspunderea ce 
le revine pentru acest insucces, 
vina cea mai mare o poartă însă 
asociațiile sportive Utilajul și 
Știința și îndeosebi prima. Nici

R U G B I
Echipa de rugbi Știința Pe

troșani a susținut duminică al 
doilea meci din cadrul campio
natului categoriei A, la Ploești 
în compania formației Petrolul.

După un joc de bună factură 
tehnică, studenții au reușit să 
termine la egalitate : 3—3.

tivi fruntași din raionul nostru 
ca Barabaș N. (schi) și Lupaș 
I. (atletism) care, antrenîndu-se 
cu seriozitate, au reușit să obți
nă rezultate remarcabile, primul 
fiind selecționat în reprezentativa 
studențească a țării noastre, care 
a participat în iarna aceasta la 
concursurile internaționale uni
versitare din Polonia și Franța.

Atitudini incompatibile cu spor
tivul de tip nou s-au manifestat 
mai ales cu ocazia meciurilor de 
popice dintre echipele din Petro
șani și Lupeni. Multiplele contes
tații, jocul nervos șî subaprecie
rea adversarului trebuie să fie în
lăturate din viața sportivă, prin
tr-o intensă muncă educativă.

Sportivul trebuie să înțeleagă 
că victoria este de partea acelei 
echipe care se va prezenta mai 
bine pregătită și mai disciplina
tă.

Desconsiderarea adversarului a 
caracterizat și pe luptătorul Fa
bian Iosif care, ieșind de două 
ori campion regional, a socotit că 
în Petroșani nu mai are adversar 

pînă acum nu se știe precis că
rei asociații îi aparține echipa: 
Utilajului, Științei sau Clubului 
sportiv Jiul ? Astfel echipa se 
află acum în situația... copilului 
cu mai multe moașe... In felul 
acesta jucătorii nu se simt le
gați de nici o asociație, nu simt 
răspunderea față de nici un co
lectiv, nu sînt nici ajutați și nici 
controlați de cineva. De necre
zut și totuși aceasta este situa
ția în care se află echipa de vo
lei din categoria A.

Este timpul să se treacă de 
urgență la rezolvarea acestei si
tuații cu totul anormale.

Mulți iubitori ai voleiului cu
nosc eforturile cu care s-a ajuns 
la promovarea acestei echipe în 
categoria A. Și acum, cînd e- 
chipa ocupă un loc onorabil în 
clasament (avînd în vedere că e 
cea mai tînără în prima cate
gorie a țării) să fie lăsată „în 
voia soartei" cu atîta ușurință ? !

Cele două echipe au folosit 
duminică următoarele loturi : 
ȘTIINȚA-UTILAJUL: BRAN
DENBURG, CRIVĂȚ, Gornovi- 
ceanu C„ Gornoviceanu D., Co
jocaru, Rădulescu, Horincaru; 
C.C.A. : Ștefănescu, BUTENCA, 
Papugiu, Iorga, CORBEANU, 
Marcu, Kramer, Petrie, Wolf.

D. MIHAIL

faza raională
a campionatului republican 

de tenis de masă
Sala de sport din Petrila a 

găzduit duminică întîlnirile de 
tenis de masă din cadrul etapei 
raionale a campionatului repu
blican.

In fața unui public destul de 
numeros s-au întîlnit echipele 
asociațiilor sportive Minerul Pe
trila și Voința Petroșani. Pe e- 
chipe, la băieți au cîștigat petrî- 
lenii, iar la fete echipa Voința 
Petroșani. La individual, locul 1 
la băieți a revenit concurentului 
Hannig II, urmat de Hannig I, 
ambii de la Minerul Petrila. Pe 
locurile III și IV s-au clasat în 
ordine Pîs și Borza de la Voința 
Petroșani. La fete, cea mai bupă 
comportare a avut-o concurenta 
Miile (Voința Petroșani) care a 
ocupat locul 1, urmată de Elena 
Baban de la aceeași asociații

Concursul ar fi fost mult niu. 
interesant dacă și celelalte aso
ciații sportive din raion ca Jiul 
Petroșani, Minerul Lupeni, Mi
nerul Aninoasa și Vulcan îșj tri
meteau echipele reprezentative 
cu carnete de afiliere la Fede
rația de tenis de masă. De ase
menea comisia raională de te
nis de masă ar fi putut acorda 
importanța cuvenită acestui con
curs, deoarece din comisia raio
nală de concurs nu s-a prezentat 
nimeni.

de valoarea lui. El a plecat astfel 
la București, căutînd ca din sport 
să-și facă o meserie. Reîntors în 
Petroșani, ajutat direct de antre
norul lui, prof. Carasiniu M. tînă
rul Fabian Iosif și-a dat seama 
de gravitatea greșelii sale. As
tăzi el muncește cu multă serio
zitate, atît în antrenamente, cît 
și în producție. Referindu-ne la 
munca antrenorilor se poate con
sidera că jucătorii sînt primii care 
copiază caracterul acestora și 
chiar comportarea pe linie disci
plinară. Să ne reamintim doar de 
perioada cînd, fiind antrenor al 
echipei de fotbal Jiul Petorșani, 
antrenorul Mărdărescu V., a creat 
în sînul echipei o atmosferă de 
intrigă și o viață nesănătoasă 
pentru sportivii noștri.

Avînd în vedere aceste exem? 
ple negative datorite dezinteresu
lui pentru educarea sportivilor, 
asociațiile sportive au datoria să 
acorde cea mai mare atenție or
ganizării învățămîntului politic 
pentru sportivi, controlînd cu re
gularitate calitatea lecțiilor pre
date, modul în care sînt însușite 
și aplicate de sportivi, prezența 
lor la aceste cercuri.

1. FANE

Pana.it


Kaszonyi Ladislau stagiul de candidatură
Tînărul Kaszonyi Ladislau lu

crează de mai niulți ani la ate
lierul electromecanic al minei Pe- 
tr.ila. Aici a învățat meseria de 
mecanic de pompe. Imhrățișînd 
această meserie el a dovedit că 
știe să folosească cu pricepere u- 
tilajele care i-au lost încredin
țate.

Știindu-1 muncitor bun, comu
niștii din organizația de bază, 
la cererea acestuia, au fost de 
acord cu primirea sa în rînduriie 
candidaților de partid. Cu acest 
prilej el s-a angajat în fața adu
nării de partid să fie exemplu în 

Y muncă și disciplină, să frecven
teze cu regularitate învățămîntul 
de partid unde a fost încadrat, 
să participe la adunările generale 
și să-și ridice continuu nivelul 
politic și cultural

In perioada de candidatură to
varășul Kaszonyi a neglijat anga
jamentul luat. El nu a participat 
cu regularitate la adunările gene
rale ale organizației de bază, a 
neglijat sarcina statutară de a 
munci necontenit pentru ridicarea 
nivelului politic și ideologic, lip
sind de la învățămîntul de partid 
Pe linie de producție, el a înce
put să manifeste dezinteres față 
de unele sarcini ce-i stăteau în 
față.

Biroul organizației de bază și 
tovarășii săi de muncă au căutat 
să-l ajute în ultima vreme, atră- 
gîndu-i atenția că nu face bine. 
Dar sprijinul dat a rămas fără 
rezultat. La expirarea stagiului 
de candidatură el s-a prezentat 
în fața adunării generale cu do- 

arul întocmit, solicitînd să fie 
.imit ca membru de partid.
In discuțiile lor membrii și 

candidații de partid au analizat 
cu mult spirit de răspundere ati
tudinea tovarășului Kaszonyi La
dislau. Luînd cuvîntul în cadrul 
adunării de partid tovarășul Te- 
rentică Nic'olae și alți membri de 
partid, au arătat că tovarășul 
respectiv nu s-a ridicat încă la 
nivelul pe.care trebuie să-l aibe 
un membru de partid și au cerut

„Cărbunele păciitt 
o gazetă de perete combativă
Gazeta de perete „Cărbunele 

păcii", organ de presă al comi- 
ilui de partid și comitetului 

.„.idicalde la mina Petrila se 
numără printre gazetele de pe
rete fruntașe din raion. Avînd 
un colectiv de redacție puternic 
și cu inițiativă, gazeta de pe
rete popularizează succesele do
bîndite în întrecere de minerii 
petrileni, vorbește despre activi
tatea neobosită, pusă în slujba 
noului de inovatorii și raționali- 
zatorii din cadrul exploatării, 
despre acele probleme ce intere
sează- și frămîntă colectivul mi
nei la ora actuală.

Colectivul de redacție al ga
zetei de perete „Cărbunele păcii" 
a reușit să atragă în jurul său 
un colectiv larg de corespon
denți din 
tehnicienilor 
toate sectoarele, 
despre succesele 
colectivele în care lucrează, dar 
nu cruță nici pe aceia care prin 
nepăsarea lor constituie o frînă 
în buna desfășurare a procesului

rîndurile minerilor, 
și inginerilor din 

Aceștia scriu 
dobîndite de

au apărut:
S, KUZNEȚOV - Scule

: IN EDITURA TEHNICA
» 

: N-și dispozitive pentru trasatori. 
Trad. 1. rusă. 100 pag., 2.70 lei.

A. 1. ȘAPIRO — Repararea 
- utilajului în uzinele chimice. 

Trad. I. rusă, 428 pag., 22.50 
lei.

VICTOR DROBOTA — Sis
teme recente de ventilare și de 
condiționarea aerului. 208 pag., 
8,35 lei.

V. A. JARȚEV — Lupta îm
potriva gazelor de mină. Trad. 
1. rusă, 52 pag., 1,30 lei. 

prelungirea stagiului de candida
tură. Propunerea a fost votată în 
unanimitate de adunarea generală 
a organizației de bază.

Organizația de bază i-a trasat 
ca sarcină tov. Kaszonyi să lup
te hotărît pentru ca în perioada 
de prelungire a stagiului de candi
datură să dea dovadă că merită în
crederea pe care i-au acordat-o 
comuniștii primindu-1 în rîndul 
candidaților. Totodată organizația 
de bază a trasat sarcină comu
nistului Borcszai Eugen, să se o- 
cupe de educarea partinică a a- 
cestuia, pregătindu-1 cît mai bi
ne în această perioadă pentru a 
deveni un bum membru de partid.

L. MANEA

Pe urmele materialelor publicate

de partid de la De- 
Petroșani, referitor 

„Pentru o muncă 
operativă în cadrul 
de bază de la De- 
Petroșani", apărut 
3193 al ziarului, în

Zilele trecute a sosit la redac-> 
ția ziarului nostru un răspuns 
trimis de către biroul organiza
ției de bază 
poul C.F.R. 
la articolul 
concretă și 
organizației 
poul C.F.R. 
în numărul 
care au fost criticate unele lip
suri în activitatea organizației 
de bază.

Articolul apărut în ziarul 
„Steagul roșu", se arată în răs
puns, a constituit un ajutor pre
țios în activitatea organizației 
noastre de bază. Biroul organi
zației de bază a luat măsuri pen
tru îmbunătățirea controlului a- 
supra desfășurării învățămîntului 
de partid. Membrii biroului au 
fost repartizați să răspundă de 
cîte un cerc de învățămînt. Ei 
controlează îndeaproape partici
parea propagandiștilor la instrui
rile organizate la cabinetul de 
partid, felul cum își întocmesc 
conspectele pentru predarea lec
țiilor, precum și frecvența cursan- 
ților la învățămînt și participa
rea lor la discuții. In urma mă
surilor luate de biroul organî- 

de producție sau crează nemul
țumiri celorlalți muncitori.

Formele de combatere a lipsu
rilor. folosite de colectivul de 
redacție al gazetei de perete sînt 
multe și variate. Articolele cri
tice, caricaturile, versurile sati
rice sînt doar cîteva din ele. 
Mai nou. colectivul de redacție 
folosește pentru îndreptarea gre
șelilor. instantanee la care se a- 
tașează și fotografii care dove
desc fără ptitință de tăgadă că 
lipsurile semnalate corespund în
tocmai realității.

Minerul Zota Constantin s-a 
gîndit să satirizeze în versuri 
faptul că în baie nu se găsesc 
decît două becuri bune, iar mi
nerii se văd nevoiți să se spele 
pe întuneric. Dăm mai jos cîteva 
versuri din acelea ce critică 
ceastă stare de lucruri

a-

Jos minerii îi dau tare 
Dar afară e bai mare. 
Fiindcă-n baie colo sus 
întunericul s-a pus

Insă nimeni din acei 
Ce răspund de soarta ei 
Nu vor nici să gîndească 
Becurile vechi să-nlocuiască

Or fi șchiopătînd ele versurile 
de mai sus ca ritm, în schimb 
lovesc drept la țintă și acesta-i 
esențialul.

Analizînd edițiile gazetei de 
perete „Cărbunele păcii" se poa
te spune că ea este o gazetă 
combativă.

Combătînd mereu lipsurile, ga
zeta de perete, organ al comite
tului de partid și sindical al mi
nei Petrila. va contribui în mod 
eficient a înlăturarea lipsurilor 
de tot felul, ia mobilizarea în
tregului colectiv al minei spre 
noi succese în lupta pentru tra
ducerea în viață a angajamente
lor sporite luate în întrecere.

D. CRIȘAN

zației de bază, desfășurarea în- 
vățămîntului de partid s-a îm
bunătățit. In toate cercurile lec
țiile sînt predate la zi.

Biroul organizației de bază a 
luat măsuri și pentru întărirea 
muncii politice de masă. Un nu
măr de 60 de agitatori au ur
mat cursul de instruire. Ei des
fășoară în prezent o susținută 
muncă politică pentru mobiliza
rea muncitorilor ceferiști la în
deplinirea sarcinilor 
elaborate de Conferința 
de partid.

Era însă necesar ca 
din biroul organizației 
de la Depoul C.F.R. Petroșani 
să se refere în răspunsul trimis 
redacției și la celelalte deficiente 
semnalate în activitatea organi
zației de bază între care un loc 
important l-a ocupat criticarea 
desfășurării defectuoase a adu
nărilor generale de partid.

------- 

economice 
raională

tovarășii 
de bază

Comitetele de cetățeni, 
sprijin prețios 
în activitatea 

sfaturilor populare
(Urmare din pag. l-a)

Aceste deficiențe trebuie grab
nic remediate. Reorganizarea co
mitetelor de cetățeni, de străzi 
și de blocuri trebuie terminată 
în fiecare circumscripție electo
rală din cuprinsul raionului îna
inte de ivirea timpului prielnic 
pentru executarea de lucrări gos
podărești și de înfrumusețare.

Muncile voluntare, spre deose
bire de anii trecuțî, trebuie mai 
bine organizate, după un plan în 
prealabil stabilit pînă în cele mai 
mici detalii. Sfaturile populare 
trebuie să manifeste de asemenea 
mai multă răspundere în ținerea 
evidenței lucrărilor executate.

Anul 1960 trebuie să marcheze 
o serioasă cotitură în ridicarea 
aspectului urbanistic al fiecărei 
localități din Valea Jiului, 
această acțiune, comitetele de 
tățeni pot aduce o contribuție 
mare însemnătate și de aceea 
trebuie atrase efectiv la muncă.

In
ce
de 
ele

CINCI TINERI HARNICI
(Urmare din pag. l-a)

fac
ne 
re, 
lui

rondele de siguranță. Buloa- 
de ungere pentru perforatoa- 
nipluri de prindere a flirt unu
ia ciocanul de abataj, șuruburi 

și atitea alte piese, înainte scoa
se din magazie, sînt confecționa
te în atelier. Trebuie într-adevăr 
timp, eforturi în plus, dar cei 
cinci tineri lăcătuși și-au înscris 
în programul lor de muncă să e- 
conomisească în luna 
teriale în valoare de 
angajamentul trebuie

...Un colectiv mic, 
aparență. Tinerii vin 
muncă și-și fac din plin datoria 
Se simt apropiați, prieteni.

martie ma- 
600 lei, și- 
îndeplinit, 
anonim în 

cu drag la

data
suporfi 

lăsați în părăsire pe 
de construcții din

Acțiune de colectare a fieru
lui vechi ? Așa ar părea, nu
mai că pionierii din clișeul a- 
lăturat de data aceasta au 
„colectat" suporfi de schele 
metalice 
șantierul 
Uricani.

Cum 
șantierului din Uricani lipsa 
de grijă fată de schelele me 
talice a căror componente sînt 
părăsite și îngropate în jurul 
blocurilor terminate de multă 
vreme ’

justifică gospodarii

NOTĂ

La spitalul de la Vulcan, 
administrația

să-și facă datoria !
Cam pe Ia începutul anului, 

lingă Uzina electrică Vulcan a 
luat ființă o nouă circumscrip
ție sanitară pentru adulți. Noul 
local trebuia amenajat complet 
pentru a corespunde menirii sale. 
Această treabă cădea în sarcina 
serviciului administrativ al Spi
talului Unificat Vulcan, care are 
personalul necesar pentru a face 
astfel de lucrări.

Dar, administratorul spitalului, 
fiind probabil ocupat cu alte 
lucrări nu a avut „timp" să re
zolve această problemă cu toate 
că medicul circumscripției res
pective, tov. dr. Bogosi Pal, a 
cerut de nenumărate ori să se 
pună la punct localul. După două 
luni de insistență, aspectul lo
calului a rămas însă același. 
Văzînd că nu poate ieși la cale, 
doctorul Bogosi a cerut ajutorul 
sectorul I.L.L. Vulcan, care, 
afara lucrărilor planificate, 
executat reparațiile necesare 
a văruit localul.

Acum
Mai sînt însă de pus la punct o 
seamă de amenajări interioare, 
strict necesare activității sani
tare. Consideră oare conducerea 
spitalului de la Vulcan (de ad
ministrator nu mai vorbim, pen
tru că s-a dovedit străin de atri
buțiile sale) că se pot steriliza 
instrumentele medicale prin fier
berea pe o... sobă ?

Conducerea spitalului trebuie 
să țină seamă de aceste proble
me și să ia măsuri de rezolva
re a lor, să tragă la răspundere 
pe cel care este vinovat, ca pe 
viitor asemenea cazuri să nu se 
mai întîmple.

în 
a

Și
localul este renovat.

S. E.

împărtă-de multe ori își 
șese unul altuia gîndurile. Dacă 
ar fi să stai mai mult cu ci îm
preună, ai afla, bunăoară, că toți 
sînt membri ai brigăzilor de mun
că patriotică, de la ale căror ac
țiuni nu lipsesc niciodată, că sînt 
participanți la concursul „Iubiți 
cartea" că îi pasionează noutățile 
tehnice.

Cinci tineri harnici, prin ale 
căror mîini trec sute și sute 
mașini pneumatice. Iar dacă 
abataje munca merge cu spor 
randamentele cresc, cei cinci 
pot considera pe drept cuvînt 
părtași. Ei repară ciocanele de a- 
bataj, perforatoarele, și le repa
ră bine.
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< TEATRUL DE STAT |
< „VALEA JIULUI" |

PETROȘANI £
I ' ' I
i' prezintă , •
j sîmbătă 26 martie, orele 19,30 [ 
I; „PLATON KRECET" 
? piesă în 3 acte (5 tablouri) ! 
! de A. Korneiciuk ;
i! Regia artistică : j
' Ioan Petrovici ;

Scenografia: Lidia Pincus ‘

! duminică 27 martie, orele 19,30 J 
în colaborare cu 1

j Consiliul raional A.R.L.U.S. 1
SPECTACOL FESTIV / 

CEI DIN URMĂ I
' cu prilejul comemorării a ! 
/ 92 de ani de la uaștereai
? scriitorului Maxim Gorki ; 
d Regia artistică: Marcel Soma '

Scenografia: Lidia Pincus

ANUNȚ
Întreprinderea de in

dustrie locală „6 August” 
— Petroșani, cu începe
re de ia 16 martie 1960, 
a organizat în colabora
re cu O. C. L. Alimen
tara în mai multe ma
gazine expoziții cu vîn- 
zare ale produselor de 
carne.

Vizitați și cumpărați 
cu toții din bogatele și 
gustoase e sortimente 
expuse !

i

PROGRAM DE RADIO
23 martie

PROGRAMUL 1. 8.00 Din
presa de astăzi, 9,30 Vreau să 
știu ! 10,00 Muzică corală ro-
mînească, 11,30 Muzică ușoară 
sovietică, 13,05 Tineri soliști ro- 
mîni de operă, 14,30 Din viața 
de concert a Capitalei, 15,30 
Muzică populară romînească. 
16,00 Tineri interpreți romîni de 
muzică ușoară, 16,15 Vorbește 
Moscova! 18,00 In slujba patriei, 
18,30 Program muzical dedicat 
fruntașilor în producție din in
dustrie și agricultură, 19,35 Mu
zică ușoară, 21,00 Școala și via
ța. PROGRAMUL II. 14,30 I.ec- 
tură-ghicitoare : „Sînteți la cu
rent cu noutățile ed; al’e?“, 
15,00 Cu cîntecul și jocul pe me
leagurile patriei, 16,50 Curs de 
limba rusă, 17,00 Cîntă Aurelia 
Fătu-Răduțu, 18,15 Muzică ușoa
ră de compozitori din . țări prie
tene, 19,00 Soliști și formații- 
artistice de amatori, 19,30 Tea
tru la microfon : „Iubire". Co
medie de Barta Layos, 21,00 
Muzică ușoară, 22,30 Din poezia 
noastră contemporană.

Radiojurnale și buletine de 
știri. Programul I : 5,00; 6,00 ; 
7,00; 11,00; 1.3,00; 15.00; 17,00; 
19,00; ' 22,00; 23,52; Pro
gramul II 14,00; 16,00; 18,00; 
21,00; 23,00.

CINEMATOGRAFE
23 martie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Micuța; AL. SAHIA; 
Ani înflăcărați; PETRILA; 105 
la sută alibi; LONEA: Ani de 
zbucium; AN1NOASA : S.O.S. în 
cosmos; VULCAN: In căutarea 
comorii; LUPEN1 ; Casa părin
tească; BARBATENI : Escadrila 
„Liliacul"; URICANI: Unchiul 
meu Iacinto.



lei I eioi si Paiifitulai 
vizitează Hew-Vorlr-iii

NEW YORK 21 (Agerpres) — 
TASS anunță :

Cei patru eroi ai Pacificului 
A. Ziganșin, F. Poplăvski, A. 
Kriucikovski, 1. Fedotov, care se 
află în Statele Unite, continuă să 
primească numeroase telegrame 
din toate colțurile Uniunii So
vietice. Oamenii sovietici își ex
primă admirația față de curajul 
și rezistența de care au dat do
vadă cei patru ostași sovietici, 
le urează să-și refacă cît mai 
grabnic forțele și sănătatea.

La 20 martie marinarii sovie- ■ 
tici au vizitat monumentele isto
rice și culturale din New York, 
clădirea Organizației Națiunilor 
Unite, s-au întîlnit cu funcționari 
ai instituțiilor sovietice și cu fa
miliile acestora din New York. Ei 
au fost salutați cu căldură de M. 
A. Menșikov, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la Washington care 
a sosit la New York. Ambasado
rul le-a oferit ziare abia sosite 
care publicau numeroase scrisori 
ale oamenilor sovietici adresate 
eroilor celor 49 de zile de nau
fragiu în Pacific. Seara, ostașii 
sovietici au asistat, la „Metropo
litan Opera“, la un concert dat 
de ansamblul de stat de dansuri 
populare din R.S.S. Gruzină.

Opinia publică din foaie țările înfîmpină 
cu viu interes noile propuneri sovietice 

în problema încetării experiențelor 
cu arma nucleară

ANGLIA

LONDRA 21 (Agerpres). — 
TASS anunță :

Presa engleză salută noile 
propuneri prezentate de delega
ția sovietică la Conferința de la 
Geneva a celor trei puteri în pro
blema încetării experiențelor cu 
arma nucleară.

„Rusia deschide calea spre in
terzicerea experiențelor cu bom
bele cu hidrogen", scrie „Peo
ple". Comentatorul diplomatic al 
ziarului „Observer" califică pro
punerile sovietice drept un „im
portant pas înainte". După pă
rerea ziarului „Reynolds News", 
inițiativa sovietică va exercita 
o influență pozitivă asupra at
mosferei în care se vor desfă
șura tratativele cu privire la în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară.

ITALIA ' 1

ROMA 21 (Agerpres). TASS 
anunță :

Opinia publică italiană a în
tâmpinat cu viu interes știrea cu 
privire la noua propunere sovie
tică prezentată la Conferința de 
la Geneva a celor trei puteri.

După părerea ziarului „Unita" 
propunerea delegației sovietice 
deschide calea spre un acord în
tr-o problemă de importanță vi
tală — încetarea experiențelor 
cu arma nucleară.

—————O—------------ -

Dezvoltarea învătâmîntului 
in R. P« Bulgaria

SOFIA 21 (Agerpres).
In R. P. Bulgaria se acordă o 

deosebită grijă dezvoltării învă- 
țămîntului public. In anul șco
lar 1959—1960 școlile de cultu
ră generală (cursurile de zi și 
serale) au fost frecventate de 
1.176.482 elevi. S-au deschis 88 
de școli noi, iar grădinițele de 
copii vor putea fi frecventate de 
58,4 la sută din copiii în vîrstă 
de 3—7 ani.

Numărul copiilor care și-au pe
trecut vacanța în tabere a cres
cut anul trecut de la 148.000 la 
168.000. A crescut de asemenea 
numărul locurilor în căminele de

In întîmpinarea celei de a 15-a 
aniversări a eliberării Ungariei

BUDAPESTA 21 t Agerpres)
La 4 aprilie 1960 se împlinesc 

15 ani de la eliberarea Ungariei. 
Consiliul prezidențial al Republi
cii Populare Ungare și guvernul 
muncitoresc țărănesc ungar au 
dat publicității o hotărîre cu 
privire la sărbătorirea celei de a 
15-a aniversări a eliberării Unga
riei. In această zi, se spune în ho
tărîre. în urma luptelor dfrze și 
cu prețul unor jertfe uriașe, ar
mata sovietică a eliberat patria 
noastră de sub dominația fasciș
tilor hitleriști și a acoliților un
guri.

In decursul celor 15 ani care 
au trecut s-a produs o cotitură

------------------- Q.

Comunicatul comun polono-ungar
VARȘOVIA 21 (Agerpres) — 

P.A.P. anunță:
De la 16 la 20 martie s-a aflat 

în Polonia într-o vizită de priete
nie delegația de partid și guver
namentală ungară în frunte 
cu J. Kadar, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar. Ca urmare a 
tratativelor care au avut loc la 
Varșovia a fost semnat comuni-

„Prin inițiativa sa, scrie zia
rul „Paese", Uniunea Sovietică 
a pus capăt, de fapt, polemicii 
și a deschis calea spre un acord 
concret între cele două părți".

Ziarul „Avânți" scrie că este 
vorba despre „o propunere im
portantă. Ea reprezintă un pro
gres important pe calea spre ie
șirea din impasul în care se află 
Conferința de la Geneva în pro
blema încetării experiențelor nu
cleare".

R. A. U.

CAIRO 21 (Agerpres). TASS 
anunță :

La 20 martie ziarele din Cairo 
au publicat știri cu privire la 
noile propuneri sovietice prezen
tate la Conferința celor trei pu
teri în problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară.

In toate știrile se arată că a- 
ceste noi propuneri lichidează 
piedicile existente în calea spre 
încheierea rapidă, cu succes, a 
lucrărilor conferinței și spre 
realizarea unui acord asupra în
cetării experiențelor nucleare.

In știrea intitulată „Rusia a 
urnit din punctul mort tratati
vele cu privire la încetarea ex
periențelor nucleare", ziarul 
„Egyptian Gazette" scrie: „Ob
servatorii consideră că noile 
propuneri sovietice vor exercita 
o influență favorabilă asupra 
tratativelor cu privire la dezar
mare".

copii și au fost sporite creditele 
pentru burse.

Bugetul pe 1960 prevede 
2.200.000.000 leva pentru învă- 
țămîntul public. Pentru învăță- 
mîntul superior s-au alocat cu 
21.000.000 leva mai mult decît 
în 1959.

80 la sută din absolvenții 
cursurilor elementare își conti
nuă studiile în școli medii, iar 
numărul studenților este acum 
de 4 ori mai mare decît înainte 
de 9 septembrie 1944.

Din anul școlar 1960—1961 
vor fi desființate taxele în în- 
vățămîntul mediu și superior. 

în soarta poporului muncitor un
gar care a luat puterea în mîinile 
sale. In acești ani printr-o mun
că creatoare și plină de abnega
ție, poporul ungar a făcut mai 
mult decît a făcut vreodată în 
decursul istoriei sale seculare.

Consiliul prezidențial al R. P. 
Ungare și guvernul muncitoresc 
țărănesc ungar felicită pe oame
nii muncii unguri cu prilejul ce
lei de a 15-a aniversări a eli
berării țării și le urează să săr
bătorească această măreață săr
bătoare națională sub semnul 
prieteniei ungaro-sovietice și prin 
noi succese în construirea socia
lismului.

catul comun polono-ungar. Din 
partea poloneză comunicatul co
mun a fost semnat de W. Go
mulka, prim-secretar al G.G. al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, și J. CyrankiewiCz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone. Din partea ungară 
comunicatul a fost semnat de J. 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar și A. Apro, prim-vicepre- 
ședinte al guvernului revoluționar 
muncitoresc țărănesc al R. P. Un
gare.

A fost semnat de asemenea un 
acord comercial polono-ungar pe 
anii 1961 — 1965. Noul acord pre
vede sporirea schimbului comer
cial dintre cele două țări cu 40 
la sută în comparație cu acordul 
pe termen lung anterior.

La 20 martie delegația de par
tid și guvernamentală ungară în 
frunte cu J. Kadar care a făcut 
o vizită de prietenie în Polonia, 
a părăsit Varșovia îndreptîndu-se 
spre patrie.

Premierul Ciu En-lai 
va sosi la Delhi 

la 19 aprilie
DELHI 21 (Agerpres)
La 21 martie, primul ministru 

al Indiei, Nehru, a declarat în 
Camera populară a parlamentu
lui indian că la 19 aprilie va 
sosi la Delhi pentru a duce tra
tative, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu En- 
lai. Nehru a anunțat că Ciu En- 
lai va rămîne la Delhi pîhă la 
25 aprilie.

-------- = ♦♦ ..................  =-------- ---------

Avioane „necunoscute" continuă să incendieze 
plantațiile de trestie de zahăr din Cuba
HAVANA 21 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina anunță 

că un avion bimotor „neidenti
ficat" a aruncat capsule incen
diare deasupra unor plantații de 
trestie de zahăr din provinciile 
Oriente și Mantazas. Din cauza 
vîntului puternic incendiile pro
vocate au luat o mare amploare. 
Aproape 50 de persoane au ră
mas fără adăpost.

Agenția United Press lnterna-

Descoperirea unui nou complot în Cuba
HAVANA 21 (Agerpres)
Agenția Prensa Latina anunță 

că în provincia Las Villas auto
ritățile au descoperit un complot 
îndreptat împotriva guvernului re
voluționar. Au fost arestate 21 
de persoane și a fost confiscată 
o cantitate de arme și un aparat 
de radioemisie. Autoritățile de
clară că complotul avea ramifi
cații în străinătate.

Parisul in straie de sărbătoare
ii așteaptă pe N. S. Hrușciov, oaspetele 

Franței
PARIS 21 (Agerpres). Cores

pondentul TASS A. Baranov 
transmite:

La Paris — in primele mlă- 
dife verzi de pe marile bulevarde 
și din parcuri, in razele calde ale 
soarelui și in îmbrăcămintea pa
rizienilor — se simte apropierea 
primăverii. Insă primăvara pari
ziană din acest an este neobiș
nuită. Sosirea ei coincide cu vizi
ta in Franța a șefului guvernului 
sovietic, N. S. Hrușciov. Mulți 
francezi speră că această vizită 
va aduce primăvara în relațiile 
jranco-sovietice, după care va 
urma în mod inevitabil o încăl
zire generală a climatului inter
național.

„Unde și în ce fel va putea fi 
văzut președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice ?" 
— aceasta este prima întrebare 
pe care o aude un ziarist sovie
tic în cursul înlUnirilor sale cu 
francezii. Toți se interesează de 
programul vizitei și se străduiesc 
să-și calculeze astfel timpul și 
posibilitățile incit să poată saluta 
pe șeful guvernului sovietic in lo
curile pe care acesta le va vizita. 
„Cînd va trece el pe la Arcul de 
Triumf? Probabil că va trebui 
să fim acolo din timp ?“.

La conferințele de presă zia
riștii vorbesc despre același lu
cru: Cum va fi organizată mun
ca lor. vor putea ei oare să trans
mită la timp și detailat știri des
pre vizita lui N. S. Hrușciov, 
vor avea ei oare toți posibilita
tea să-l însoțească in călătoria 
prin țară ?

De mai multe zile, vizita lui 
N. S. Hrușciov în Franța a fă
cut să treacă pe planul doi în 
paginile ziarelor centrale și pro
vinciale franceze toate celelalte 
evenimente privind viața internă 
și internațională. Francezii aș
teaptă cu un interes uriaș acest 
important eveniment în istoria 
relațiilor dintre cele două țări.

In prezent este deosebit de vi
zibil interesul manifesiat în Fran
ța față de U.R.S.S. Nu toți au 
posibilițatea să întreprindă o că
lătorie în Uniunea Sovietică. In 
schimb, fiecare poate să-și com
pleteze într-o anumită măsură 
cunoștințele despre Țara soviete
lor vizitînd cinematograful pano
ramic construit de inginerii so
vietici la Paris, în care de o ju
mătate de an rulează filmul so
vietic panoramic în culori — „Ne
cuprinsă e patria mea..." Acest 
film rulează sub titlul „Două ore 
în Uniunea Sovietică". Numeroși 
parizieni pot fi întîlniți stînd la 
rînd în fața cinematografelor în 
care rulează filmul „Normandie— 
Niemen" — consacrat frăției de 
arme sovieto-franceze în anii ce-

țional anunță că în Florida a 
fost înființată o organizație a 
transfugilor cubani, condusă de 
Francisco Cajigas, om de afaceri 
și fost adept al lui Batista. Ca
jigas a spus că Elewterio Pe
draza, fost general în armata 
lui Batista, va conduce „opera
țiunile armate" ale organizației 
al cărei sediu a fost stabilit în- 
tr-un hotel din cunoscuta locali
tate balneară Miami.

Aceeași agenție anunță că gu
vernul cuban a dat instrucțiuni 
reprezentanților săi diplomatici 
în S.U.A. să ceară arest >rea lui 
Elewterio Pedraza, fost general 
sub Batista, acuzat de crime de 
drept comun. De asemenea a fost 
cerută extrădarea criminalului de 
război Rolando Masferrer, fost se
nator sub dictatura lui Batista. 

lui de-al doilea război mondial. 
Cu un deosebit interes așteaptă 
francezii turneul ansamblului de 
cîntece și dansuri al armatei so
vietice, precum și concertele unor 
cunoscuți muzicieni sovietici aflați 
la Paris. Recent, postul de tele
viziune din Paris a transmis fil
mul artistic sovietic „Deputatul 
de Baltica" un film documentar 
despre ermitajul din Leningrad. 
La 19 martie a devenit cunoscut 
că posturile de televiziune fran
ceze vor consacra la 22 martie o 
emisiune specială șefului guver
nului sovietic N. S. Hrușciov.

Apropierea acestei vizite isto
rice este amintită în permanență 
parizienilor nu numai de mate
rialele ample de presă, ci și de 
emisiunile de radio și televiziune, 
de drapelele de stat sovietice ar
borate pe străzile din capitala și 
din suburbiile ei muncitorești, de 
numeroasele cărți despre Uniunea 
Sovietică și șeful guvernului ei 
din vitrinele librăriilor, precum 
și de un lucru care s-ar părea că 
n-are nici ■> legătură cu t .‘ale 
acestea: o obișnuită placă de pa
tefon. In aceste zile a apărut în 
magazine „Placa prieteniei". Pe 
o plachetă artistic executată sint 
înfățișate Mariana — simbolizînd 
Republica Franceză — și un tînăr 
în costum național rusesc... P 
parte a plăcii sînt înregistrai e
declarațiile membrilor Academiei 
franceze Andre Maurois și Jaques 
Cocteau, precum și declarația 
scriitorului sovietic Ilya Ehrem- 
burg despre apropiata întîlnire 
dintre șeful guvernului sovietic și 
președintele 'Republicii Franceze: 
pe cealaltă parte a plăcii sint 
înregistrate cîteva cîntece printre 
care și popularul cîntec „Katiu- 
?a“- - . .

Placa este imprimata din ini
țiativa Asociației „Franța— 
U.R.S.S.", care depune eforturi 
susținute în vederea îmbunătăți
rii înțelegerii dintre cele două 
țări și întăririi tradiționalei prie
tenii ' franco-sovietice.

-k
PARIS 21 (Agerpres) TASS 

anunță :
Comitetul de conducere al 

ciației „Franța—U.R.S.S." 
Departamentul Seine a difuzat o 
pancartă care poartă titlul scris 
cu litere mari „Bun. venit pre
ședintelui Hrușciov". Pe pancartă 
este tipărită și o chemare adre
sată parizienilor în care se spu
ne :

„Președintele Hrușciov a fost 
invitat de președintele Republicii 
generalul De Gaulle, este oaspe
tele Franței, oaspetele Parisului.

Parisul îl va primi pe președin
tele poporului Stalingradului, pe 
conducătorul marii țări prietene, 
pe adeptul coexistenței pașnice 
cu o cordialitate profundă, dem
nă de tradiționala sa ospitalita
te".

Primarul orașului 
San Francisco despre dorința 
de pace a poporului sovietic

NEW YORK 21 (Agerpres)’. 
Agențiile de presă anunță că 

G. Christopher, primarul orașu
lui San Francisco, înapoiat re
cent dintr-o călătorie făcută în 
Uniunea Sovietică, a declarat 
că, după părerea sa, „comuniștii 
sînt sinceri atunci cînd afirmă 
că doresc pacea". Cred în spe
cial, a subliniat Christopher, că 
N. S. Hrușciov este cît se poate 
de dornic să o mențină".

Primarul orașului San Fran
cisco a menționat apoi că „dacă 
sovieticii vor continua să înre
gistreze progrese, așa cum este 
cazul în momentul de față, pînă 
în 1965 ei vor ajunge din urmă 
Statele Unite în ce privește pro
ducția de oțel, aluminiu și ma
șini' unelte".


