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lui Lenin1

In preajma aniversării
a 90 de ani de la nașterea

Au săpat 85 m.
La mina Lupeni, în sectorul de 

investiții muncește de mulți ani 
brigada comunistului Huda Mi
hai. Brigada este bine cunoscu
tă la mina Lupeni pentru cali
tatea lucrărilor executate și pen
tru vitezele de avansare mari 
pe care le obține. Luna trecută, 
brigada a obținut în galeria 
transversală de la orizontul 750 
Ia puțul 8 o avansare de 85 me-

galerie pe lună
tri. Galeria este armată în fier. 
Brigada a folosit în muncă un 
reîncărcător cu bandă și perfo
ratoare susținute pe coloană. Mi
nerii din schimburile conduse de 
Preda Stancu, Ungureanu Nico
lae. Mardare loan au obținut o 
avansare zilnică de 2,5—5,0 m. 
galerie și un randament mediu 
mai mare cu 0,500 m. c. pe post 
decît cel planificat.
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Rezultatele cu care colectivul 
minei Lonea a încheiat luna mar
tie și deci primul trimestru al 
anului situează pe minerii de 
aici în fruntea întrecerii socia
liste pe bazin. La îndrumarea 
organelor de partid și a celor 
sindicale și ajutați de conduce
rea administrativă, minerii de la 

onea au dat cărbune mult pes- 
' te plan și de bună calitate. In 
luna trecută, cărbunele trimis la 
preparația Petrila a avut un pro
cent de cenușă mai mr r' 5

la sută decît cel admis de nor
me. Aceasta înseamnă că, dînd 
cărbune cu mai puțin șist în el, 
minerii de la Lonea au obținut 
economii importante la prețul 
de cost al producției brute. Pen
tru cărbune de calitate a luptat 
întregul colectiv. Minerii din a- 
bataje au ales cu conștiinciozi
tate șistul vizibil, muncitorii de 
la silozuri și cei de la trans
port au contribuit de asemenea 

ala expedierea spre preparație 
cărbunelui de bună calitate.
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întrecere între brigăzi
In cinstea zilei de 1 Mai, nu

meroase brigăzi de mineri de la 
mina Petrila se întrec pentru 
obținerea unor rezultate cît mai 
bune în muncă. La sectorul I al 
minei, brigada condusă de Be- 
raru Vasile a chemat la întrece
re brigada lui Crăsuc Mihai. 
Tot aici, brigada lui Stan Con- 
iantin a chemat la întrecere alte 

brigăzi de mineri. Printre obiec
tivele cu care minerii sectorului 
1 au hotărît să se întreacă se nu
mără calitatea cărbunelui, eco-

a

Duminică, la căminul cultural din Bănița s-a desfășurat faza 
raională a celui de-al doilea festival bienal de teaitru 
ragiale". La festival 
fistici și recitatorii din Bărbăteni, Coroiești, Iscroni, Cimpa, Dîl- 
ja-Mare și Bănița.

I ată un aspect

au

dini

„I. L. Ca- 
participat formațiile de teatru, cititorii ar-

sală în timpul desfășurării festivalului.
---------O-----------------

In fața minerilor Văii Jiului 
sarcini importante

Primul trimestru din acest an 
s-a încheiat. Succesele obținute 
de minerii tuturor exploatărilor 
miniere dovedesc hotărîrea și 
entuziasmul cu care ei luptă pen
tru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor economice stabilite de 
Conferința raională de partid. 
Mobilizați de organizațiile de 
partid, minerii Văii Jiului au 
realizat unul din 
cele mai impor
tante obiective: 
depășirea simți
toare a produc
tivității medii de 
o tonă pe post pe
martie. Aceasta le-a permis să 
extragă în primul 
anului 1960 45.175
bune 
peste 
zează 
acest
cii. Din primele 
tea sectoarelor 
și-au îndeplinit și depășit sarci
nile de plan. Măsurile tehnico- 
organizatorice aplicate în proce
sul de producție, extinderea me
todelor și inițiativelor izvorîte 
din rîndul masei de mineri, au 
dus la creșterea simțitoare a

5

nomisirea materialului lemnos, 
explozivului etc.

Urmînd exemplul minerilor 
sectorului I, și colectivul secto
rului II a pornit întrecerea pe 
brigăzi. Pentru titlul de „cea 
mai bună bpgadă a sectorului" 
se întrec cu obiective concrete 
minerii din brigăzile conduse de 
Cristea Nicolae. Păsărică Nico- 
lae, Firoiu loan, Cosma Ernest 
și din alte brigăzi.

A. ȘTEFANIUC 
corespondent

II umili IIUUUÎU
Kremlinul din Moscova... 

Deasupra cupolei uneia dintre 
clădirile sale albe în martie 
1918 s-a înălțat steagul roșu 
iCU secera și ciocanul și Mos
eeva a devenit capitala'primu
lui stat socialist din lume. 

,Aici, în acest oraș, în zilele de 
grea încercare pentru patria 
sovietică a trăit și a lucrat 
marele conducător al Partidu
lui Comunist și al statului so
vietic Vladimir Ilici Lenin.

La Kremlin totul amintește 
de Lenin, de activitatea sa ti
tanică, neobosită. Cabinetul de 
lucru, biblioteca, sala de șe
dințe a Consiliului Comisari
lor Poporului în care au răsu
nat atît de des cuvîntările în
flăcărate 
tamentul 
morabile 
tivitatea
nețărmuit de scumpe milioa
nelor de oameni de pe între
gul glob.

ale lui Lenin, apar- 
lui și alte locuri1 me- 
legate de viața și ac- 
lui Vladimir Ilici sînt

numărului de brigăzi care-și în- ) 
deplinesc și depășesc' lună de ? 
lună sarcinile de plan. Trebuie ? 
de asemenea relevat succesul ob- ( 
ținut de sectorul cărbunelui coc- ( 
sificabil și îndeosebi de colecti- ( 
vul minei Lupeni care a dat > 
peste planul trimestrial 6600 ) 
tone de cărbune prin sporirea ? 
productivității muncii la aproa- ? 

pe o tonă pe ( 
post. \

PE TEME Perioada trecu- )
DE PRODUCȚIE tă din acest an )

.1^- 0 putem numi
pe drept cuvînt

perioada succeselor deosebite în 
domeniul creșterii producției și 
productivității muncii. Trebuie 
însă arătat că îhtr-o seamă de 
direcții activitatea minerilor nu 
s-a ridicat la înălțimea cerințe
lor și posibilităților. Intre a- 
cestea, calit'&tca ’ cărbunelui con
stituie una din principalele di
recții către care va trebui să se 
îndrepte mai mult atenția tutu
ror colectivelor miniere.

In primul trimestru s-a extras 
peste plan cantități mari de căr
bune, dar și de șist vizibil. Cu 
excepția minelor Aninoasa și, în 
ultima lună, Lonea, restul ex
ploatărilor au livrat cărbune de 
calitate necorespunzătoare ceea 
ce, prin penalizările aduse, a 
constituit o frînă în calea lup
tei minerilor pentru cît mai

ing. GH. DUMITRESCU

★

bazin în luna

trimestru al 
tone de căr- 
și energetic 
ce caracteri- 
minerilor în

cocsificabil 
plan. Ceea 
activitatea 

an este ritmicitatea mun-
zile, majorita- 

și exploatărilor

Vîața marelui Lenin este un 
exemplu de slujire cu abnega
ție a poporului. Legăturile pu
ternice care îl uneau pe Vladi
mir Ilici cu muncitorii și ță
ranii și-au pus amprenta și a- 
supra gusturilor și deprinderi
lor sale. Aspectul modest, at
mosfera de muncă a cabinetu
lui de la Kremlinul din Mos
cova corespunde deplin inten
sei activități creatoare desfă- 

, șurate de Lenin. Aici toate o- 
: biectele se păstrează în ordi- 
( nea în care se aflau în timpul 
\ vieții lui Vladimir Ilici. 
) Cabinetul de lucru al 
f Lenin este o încăpere mică, 
/ tapet de culoare deschisă,
? tavanul înalt, arcuit. In par- 
( tea opusă ușii de intrare se 
( află două ferestre mari de un- 
( de se deschide o perspectivă 
S spre turnul Troițlci al Kremli- 
> nului'.
( In mijlocul cabinetului 
( afiă un birou nu prea mare 
( coperit cu postav, verde.
( partea dreaptă a mesei se află 
5 două telefoane cu amplificatori, 
) iar pe partea stingă o listă 
/ alfabetică a telefoanelor din

lui 
cu 
cu
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Cu cîteva luni 
în urmă, la 
joile de tineret 
din Petrila par
ticipau doar 40—50 de tineri. 
Aceasta din cauză că joile de 
tineret nu au avut programe 
care să fie atractive pentru ti
neri.

in ultima vreme. îmbunătăți
se rea programelor joilor de tine- 
8 ret a devenit o preocupare de 
8 seamă a comitetului U.T.M. de 
8 la mina Petrila. Comitetul a 
8 luat în discuția sa desfășurarea 
8 joilor de tineret și a elaborat 
8 mai multe măsuri care să ducă 

la îmbogățirea conținutului a- 
cestor întîlniri săptămînale ale 
tinerilor. In această ședință a 
fost criticat tov. Tomă Petru, 
responsabil cu munca culturală 
în cadrul comitetului "
care nici nu lua parte la joile

©
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8 tineretului. S-a hotărît ca 2—3
8 membri ai comitetului
8 pundă prin rotație de organiza- 
8 rea joilor de tineret și să se în- 
8 grijească de întărirea colaboră

rii cu comitetul sindicatului mi
nei și cu conducerea clubului 
minier în organizarea joilor, 
iar pentru ca acestea să aibă 
programe atractive să fie invi
tată brigada artistică de agi
tație a clubului, care să prezin
te programe în fața tinerilor.

In ultimele săptămîni, ca ur-

U.T.M.,

să răs-

mare a măsurilor luate de co
mitetul U.T.M. al minei, la Pe
trila au avut loc mai multe joi 
de tineret reușite. Iată una din
tre ele, care a avut loc de cu- 
rînd.

înainte cu cîteva zile de ți
nerea joii de tineret, atît în o- 
raș cît și în incinta minei au 
apărut afișe care invitau tinerii 
la joia tineretului și anunțau 
programul ce se va desfășura 
cu această ocazie.

...In această după-amiază de 
joi, cu mult înainte de ora fi
xată pentru începerea progra
mului, în sala clubului minier 
unde urma să se desfășoare 
joia tineretului, s-au adunat 
numeroși tineri.

Programul a fost deschis de 
orchestra tineretului. Ea a in
terpretat mai multe cîntece în 
cinstea brigăzii de tineret frun
tașe, conduse de comunistul 
Bartha Francisc. Tinerii Bălă- 
nescu Constantin și Ionașcu 
Dumitru au recitat apoi poeziile 
„La porțile raiului" și „Slavă 
eroilor Doftanei", iar utemistul 
Velcea Dumitru a citit versurile 
„Popasuri pe Valea Jiului" de 
Maria Banuș.

Pe „scenă" au apărut apoi,
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s.tîrnind ’ rîsul tu- 
( || T /Ă\ turor, tinerii A-

W' U uu vasiloaiei Aristo-
tel și Drăgă- 

nescu Mihai, membri ai brigă- _
zii artistice de agitație, care au g 
prezentat cîteva „figuri" de ti-g 
neri cu manifestări și îmbrăcă- g 
minte extravagante, cosmopoli- g 
te. Concursurile distractive „jo- 8 
cui cu mătura" și „trecerea prin 8 
obstacole" (legat la ochi), care 8 
au urmat apoi, au atras nume- 8 
roși amatori. Aceste „con- 8 
cursuri" s-au încheiat cu pre
mierea celor cîștigători. Intre 
„numerele" programului, au 
fost interpretate cîntece în cin
stea tinerilor fruntași în pro
ducție, în cinstea colectivului 
sectorului 1 de tineret, fruntaș 
în lupta pentru economii și a 
brigăzii utemiste de muncă pa
triotică de la sectorul VIII e- 
lectromecanic, care a reparat 
prin muncă voluntară 50 vago- 
nete de mină. Toată seara a 
decurs într-o atmosferă de ve
selie, de entuziasm, timpul tre- 
cînd parcă pe nesimțite.

— Așa joie de tineret mai 
zic și eu — a exprimat un tî- 8 
năr părerea unanimă a celor 8 
peste 200 de participant. Cînd 
există preocupare, și noi putem 
avea joi de tineret interesante, 
bogate în conținut.

L. MANEA

se ) 
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Pe (

(Continuare in pag. 3-a)
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La cabinetul tehnic al termocentralei Paroșeni au fost depuse 
în cursul acestui an 18 propuneri de inovații care aduc economii' 
antecalculate în valoare de 175.580 lei.

IN CLIȘEU : Inginerul Varvari Ioan, șeful serviciului tehnic 
împreună cu maistrul principal Bordei Victor, armatorul Popescu 
lean și turbinistul inovator Jidveanu Ilie discutînd inovația: 
„Dispozitiv de îndoit țevi de alamă pentru preîncălzitorii de joa
să «resitme".



fierului vechi, 
renul Jiul au

Minerul Lupeni — II. T. Arad 1-0 (1-0)
Doua reprize cu două aspecte diferite

plonjon aproape de linia porții, 
salvînd. Deși linia de mijloc a 
Minerului continuă 
ze bine înaintarea, 
atît de clare ca în 
nu s-au mai ivit.

După aspectul 
cului, Minerul a 
plin victoria. In 
— cu excepția lui Băcuț 11 — 
cel mai bun de pe teren — a de
zamăgit atît în fotbal cît și în 
comportare. De cîteva ori arbi
trul Popa Mihai (deși inconsec
vent și uneori lipsit de autori
tatea necesară) a trebuit să in
tervină pentru ca Izghireanu, 
Sereș și Capaș să joace mai co
rect. Ne așteptam, de asemenea, 
ca Petschowski (măcar în virtu
tea titlului său) să aibă 
portare mai bună. Dar el 
prea nervos aproape tot 
jocului, protestînd mereu 
ciziile arbitrului (uneori 
ironie lipsită de gust). 
Minerul a Dlăcut toată apărarea. 
In schimb la înaintare a apărut 
vechiul „păcat" al lui Crăini
ceanu — e vorba de jocul lui 
mult prea individual ceea ce îl 
lipsește de eficacitate. De ase
menea Sima a jucat șters, fără 
orizont și nici măcar nu s-a în
trebuințat îndeajuns spre deose
bire de Pali care, cel puțin, a 
alergat.

Formațiile — MINERUL LU
PENI : Kiss — Plev, Coman, 
Keresteș — Szoke, Mihaly — 
Pali, Sima, Leahevici, Milea, 
Crăiniceanu. U.T.A. : Coman — 
Szucs, Băcuț II, Izghireanu — 
Capaș, Sereș — Pop, Petschow
ski, Țîrlea, Mețcaș, Floruț.

MIHAIL DUMITRESCU

După primele 10 minute de 
joc, din întîlnirea Minerul — 
U.T.A. notasem în carnet, pe cî
teva pagini, atîtea faze, de-a 
dreptul palpitante încît mă în
trebam : dacă așa va fi pînă la 
sfîrșit, pe care din aceste „mari 
ocazii" ale Minerului le voi des
crie în cronica de față ? Dar nu 
a fost așa. Dacă în prima repri
ză localnicii au dominat net, 
provocînd panică de multe ori la 
poarta lui Coman, în a doua 
parte a întîlnirii, aspectul jocu
lui s-a schimbat radical. îndeo
sebi înaintarea Minerului nu nu
mai că a fost lipsită de verva și 
eficacitatea din prima repriză, 
dar a comis multe greșeli ele
mentare ceea ce a făcut ca și 
Kiss să treacă prin cîteva emo
ții, spre deosebire de prima re
priză cînd a fost „liniștit".

Chiar din minutul 3, portarul 
Coman este obligat să intervină 
pentru a lămuri o situație de 
gol. Peste un minut Crăiniceanu 
face o cursă rapidă dar la ca
reul de 16 m. Szucs îl oprește. 
„Ofensiva" minerilor continuă. 
In minutul 5. o deschidere bună 
a lui Szoke îl obligă pe Băcuț 
II să oprească mingea cu mîna, 
fiind depășit de înaintarea Mi
nerului. In minutul 7 Crăinicea
nu, singur, după ce driblează pa
tru apărători șutează puternic., 
pe lîngă poarta lui Coman. Timp 
de încă 5 minute suporterii au 
asistat la o adevărată ploaie de 
șuturi la poarta lui Coman. Lea
hevici îl driblează pe Băcuț, des
chide pe Sima, care de la șase 
metri șutează, Coman respinge, 
intervine Milea care șutează și 
el, iar Băcuț II, în ultima in
stanță, scoate mingea aproape 
de pe linia porții, în corner. In 
trei minute apărarea U.T.A. este 
nevoită să respingă în corner de 
cinci ori. In minutul 
ratează o nouă ocazie 
chide scorul trăgînd 
bară de la 5 m. Apoi pe rînd 
Sima și Leahevici șutează 
lîngă poarta lui Coman.

Golul este așteptat 
ment în moment.

înaintarea arădanilor 
sese încă la poarta lui

Szoke îl deschide bine pe Crăi
niceanu (în poziție de inter 
dreapta) care, peste Băcuț II, 
trimite la Leahevici și acesta 
înscrie irnparabil : 1—0. Oaspeții 
„scuturați" de golul primit por
nesc în sfîrșit mai hotărîți la o- 
fensivă, încercînd pentru prima 
dată (minutul 22) poarta lui 
Kiss, dar de la distanță și de
fectuos. Minerii însă pornesc din 
nou la atac ratînd pînă la sfîr- 
șitul reprizei cîteva ocazii de 
gol (minutul 32 Leahevici, mi
nutul 35 Sima și 40 Milea). In 
ultimele secunde de joc din re
priza a l-a Petschowski „prinde" 
un voleu dar mult deasupra por
ții lui Kiss.

Deși repriza a doua începe tot 
în nota de dominare a localnici
lor, treptat jocul se echilibrează. 
In minutul 46 Crăiniceanu cen
trează bine, Leahevici șutează și 
Izghireanu intervine printr-un

13 Milea 
de a des- 
pe lingă

pe

din mo-

nu
Kiss.

ajun-

Izghireanu

*

De la Comisia raională 
de folbal

In vederea începerii returului 
campionatului raional de fotbal, 
comisia raională anunță pentru 
joi 7 aprilie a. c„ orele 16, (la 
sediul U.C.F.S. Petroșani) 
dința lărgită de lucru la
sînt invitați să participe toți de
legații echipelor de fotbal care 
participă în campionatul raio
nal.

șe- 
care

să alimente- 
ocazii 
prima

de gol 
repriză

general 
meritat 
schimb

al jo- 
pe de- 
U.T.A.

o com- 
a fost 
timpul 
la de- 
cu o 

De la

♦♦♦«

CAMPIONATUL REGIONAL
In trei meciuri

In cea de a doua etapă din re
turul campionatului regional de 
fotbal, în cele trei întîlniri care 
an avut loc duminică în Valea 
Jiului (Minerul Aninoasa — Mi
nerul Petrila. Minerul Vulcan — 
Dinamo Orăștie și Parîngul Lo- 
nea — Metalul Ghelar) s-au în
scris 22 goluri. Aceasta dovedeș
te că înaintările 
vingătoare au în 
citate mult mai 
tur.

echipelor în- 
retur o efica- 

mare decît în

o înaintare 
formă

La Vulcan — 
în mare

Dorința celor două echipe care 
s-au întîlnit la Vulcan — Mine
rul și Dinamo Orăștie — a fost 
să-și schimbe, prin rezultatul ob
ținut duminică, poziția în clasa
ment; oaspeții luptînd pentru ti
tlu iar vulcănenii pentru un loc 
mai bun. Deci disputa dintre 
cele două formații a avut un as
pect deosebit de viu chiar din 
primele minute de joc. Cu toate 
acestea scorul este deschis abia în 
minutul 10 de către gazde prin 
Rîșniță, Din acest moment jo
cul devine și mai dinamic. După 
4 minute Nagy înscrie cel de-al 
doilea gol al vulcănenilor. Cu 
toate că gazdele presează con
tinuu, la sfîrșitul primei ' repri
ze scorul este numai de 3-—0. La 
reluare dinamoviștii au o fru
moasă revenire dar numai pen
tru cîteva minute cînd Rîșniță 
înscrie cel de-al patrulea gol. 
Apoi pe rînd Nagy, Schmidt, 
Melinte, Rîșniță înscriu goluri de 
toată frumusețea, întîlnirea ter- 
minîndu-se cu rezultatul de 8—1 
în favoarea vulcănenilor.

Gampianaîui«^P.R.aejun|8ri
Minerul Vulcan — 

Minerul Lupeni 2-3 (1-2)
Pe terenul Minerul din Vul

can s-a desfășurat duminică în
tîlnirea de fotbal din cadrul 
campionatului R.P.R. de junior» 
între Minerul din localitate și 
Minerul Lupeni. Prestînd un joc 
mai bun, cu o bună legătură în
tre compartimente și o înaintare 
eficace, oaspeții au cîștigat pe 
merit cu 3—2.

Constructorul

suporteri s-au deplasat 
dimineață la Lonea 
susține echipa studen- 
Petroșani. Așteptau să 
Știința în al patrulea 
cadrul campionatului

Deși vrerriea a fost capricioa
să, cu frig și ploaie, totuși foar
te multi 
duminică 
pentru a 
tilor din 
vadă pe 
meci din 
republican de rugbi, mai ales că 
prin prizma ultimelor rezultate 
echipa locală promitea mult.

Toți doreau ca echipa petro- 
șăneană să practice un joc fru
mos și să cîștige. „Galeria", din 
primul pînă în ultimul minut de 
joc, a susținut echipa dar toți 
au plecat de la stadion puțin 
nemulțumiți deoarece rezultatul 
de egalitate nedreptățește pe 
gazde.

Meciul începe cu o ușoară notă 
de dominare a echipei oaspete 
și chiar în primul minut 
colaescu ratează o bună 
de a deschide scorul.

Treptat jucătorii de la Știința 
preiau inițiativa și în min. 8 Ma- 
teescu ratează cea mai bună o-

P. Ni- 
ocazie

— 22 goluri
Scor mare și la Aninoasa

Iubitorii fotbalului din Ani
noasa au avut duminică prile
jul că asiste la un joc frumos 
în ciuda faptului că se întîlneau 
extremele clasamentului. Cu toa
te că petriienii au pierdut cu 
6—1, ei au desfășurat un joc 
destul de bun avînd în vedere 
cele de pînă acum. La anino- 
seni s-a făcut evident și de data 
aceasta jocul combativ, tehnic, 
simplu și eficace. De la Aninoa
sa au marcat Furnea (3), Vlad 
(2) și Golgoțiu M„ iar de la 

Minerul Petrila — Fleider.

Și 
cu 
un 
să

La Lonea scorul 
putea fi și mai mare
Chiar din primele minute din 

întîlnirea Parîngul Lonea — Me
talul Ghelar se întrevedea că lo- 
nenii vor obține o victorie ușoa
ră. Aceasta nu pentru că oaspe
ții ar fi făcut un joc de apărare, 
ci, pentru că înaintarea loneni- 
lor a reușit să ajungă repede la 
poarta oaspeților prin pase lungi 
și precise. Frumusețea jocului a 
constat tocmai în faptul că 
atunci cînd au fost conduși 
3—0 ghelărenii au practicat 
joc deschis încercînd mereu 
reducă scorul. Deși apărarea Pa- 
rîngului nu a fost la înălțimea 
înaintării, totuși oaspeții nu au 
putut fructifica decît o singură 
ocazie datorită impreciziei lor la 
poartă. Și despre înaintarea Lo- 
nei, deși a marcat cinci goluri, 
se poate spune că la capitolul 
precizie rămîne deficitară, deoa
rece ea a avut ocazia să tragă 
peste 30 de șuturi. Oricum însă, 
rezultatul de 5—1 pentru gazde 
este apreciabil.

• Asociațiile sportive din ra
ionul nostru și-au întocmit încă 
de pe acum un bogat plan de 
acțiune privind organizarea com
petițiilor sportive în cinstea zi
lei de 1 Mai. Duminică au avut 
loc primele întîlniri. Asociația 
Viscoza Lupeni a organizat o 
întîlnire de popice dotată cu 
Cupa 1 Mai. Cele două echipe 
de popice — băieți și fete — ale 
asociației Viscoza au întîlnit for
mațiile Metalul Cugir. Și la bă
ieți și la fete victoria a revenit 
celor de la Viscoza — la băieți 
1459—1362 p. d., iar la fete 
2011 — 1846 p. d.

• In vederea întîmpinării zilei 
de 1 Mai Școala de 7 ani nr. 2 
din Petroșani a lansat o chema
re sub denumirea „Săptămîna 
celor mici" în care cheamă la 
întrecere pe elevii tuturor școli
lor la fotbal, șah, tenis de masă 
și la acțiunea de strîngere a

RUGBI

îndeaproape și astfel 
consumă fără rezultat

cu mingi 
dar ..încu-

ofsaid făcut

Știința Petroșani — 
București 0-0
cazie. El scapă de linia de trei- 
sferturi adversă, aleargă către 
terenul de țintă dar cînd i-a a- 
părut fundașul în față a prefe
rat să bată mingea „peste" în 
loc să paseze la Ciubuc care-1 
urmărea 
faza se
deoarece el nu mai ajunge ba
lonul.

Se joacă apoi cînd într-un te
ren cînd în celălalt 
scoase din grămadă 
iate" pe treisferturi.

In min. 28 la un 
de jucătorii de ia Constructorul, 
Antimoianu, care nu a fost de 
loc „în picioare", bate lovitura 
de pedeapsă dar mingea, deși 
s-a înălțat mult, a trecut puțin 
pe lîngă but.

Jucătorii de la Știința conti
nuă să atace și în urma unei 
mingi date înainte de către Gal- 
dea, arbitrul dictează grămadă 
la 5 m. Și aceasta rămîne fără 
rezultat deoarece jucătorii de la 
Știința sînt prinși în ofsaid

După pauză cei care atacă 
mai mult sînt tot jucătorii Ști
inței, dar emoțiile cauzează mul
te greșeli. La un contraatac al 
oaspeților, Tacacs»ezită să culce 
balonul și mingea este expedia
tă cu piciorul în terenul de țintă 
propriu. Sava, sprintează puter
nic dar mingea iese afară îna
inte de a fi ajunsă. Același Sava 
salvează în ultimă instanță o în
cercare gata făcută, placînd pe 
Ciubuc care duminică a jucat a- 
ripă.

Din nou o grămadă, de data 
aceasta la 5 m. de terenul de 
țintă al echipei Știința însă ju
cătorii împingînd cu toată for
ța, reușesc să salveze. Astfel că, 
după consumarea timpului re
glementar, rezultatul a rămas 
alb.

De remarcat nota de sportivi
tate în care s-a disputat parti
da condusă bine de arbitru! D. 
Zamfir — București.

Au jucat formațiile : ȘTIINȚA : 
Tacacs, Rîmniceanu, DIJMARES- 
CU — MARARASCU. Constan
tin — PETRACHE, CIORNEI. 
Drăghici — MEZDREA, Ureche 
— MATEESCU, S. Nicolescu, 
Anton, Ciubuc — Antimoianu.

CONSTRUCTORUL : TEOFI- 
LOVICI, LANȚ, Marica — Ma
rin, RADULESCU — P. Nicu- 
lescu, Bogoi, Safta — Liați, 
Georgescu — Vasilescu, SAVA, 
Coravu, Balcan — Galdea.

1. C.F.R. Grivița Roșie 4 4 0 0 72—11 12
2. Dinamo București 4 4 0 0 61—21 12
3. Știința Cluj 4 4 0 0 42—12 12
4. C.C.A. București 4 4 0 0 23— 9 12
5. Știința Petroșani 4 1 3 0 12— 9 9
6. C.S.M.S. Iași 4 1 1 9 20—23 7
7. Știința București 4 1 1 2 20—41 7
8. Constructorul București 4 1 1 2 15—33 7
9. Progresul București 4 0 1 3 20—28 5

10. Petrolul Ploești 4 0 1 3 3—58 5
11. Metalul M.I.G. București 4 0 0 4 9—21 4
12. Știința Timișoara. 4 0 0 4 6—38 4

1. TUDOR

Duminică pe te- 
avut loc primele 

întîlniri de fotbal. Echipa Școlii 
medii mixte a cîștigat cu 3—1 
întîlnirea cu echipa Școlii de 7 
ani nr. 1. In cel de al doilea 
meci s-au întîlnit echipa Școlii 
de 7 ani nr. 2 și o selecționată 
din cartierul Gheorghi Dimitrov. 
Deși pe teren rezultatul a fost 
1 — 1, a cîștigat echipa școlii a- 
vînd o medie mai mică de vîrstă. 
Finala între cele două echipe cîș- 
tigătoare va avea loc în ziua de 
10 aprilie în deschidere la întîl
nirea la categoria A — Jiul— 
Petrolul. In cursul săptămînii de
numite a celor mici (3-10 apri
lie) vor avea loc și întrecerile 
de șah, tenis de masă precum și 
strîngerea fierului vechi.

• Asociația sportivă Elevul 
Petroșani a organizat duminică 
mai multe întîlniri de handbal 
în 7 care s-au desfășurat pe te
renul Elevul din Petroșani. Iată 
cîteva rezultate. Școala sportivă 
U.C.F.S. (anul I) — Școala spor
tivă U.C.F.S. (anul II) 6—2; 
Selecționata anilor I și II — a- 
nul III (ambele de la Școala 
sportivă U.C.F.S.) 17--0; Selec
ționata Școlii sportive U.C.F.S. 
— Știința Petroșani 22—23. Ul
timul a fost și jocul cel mai 
frumos, mult apreciat de spec
tatori.

Încheind aceste rînduri trebuie 
să menționăm interesul mare pe 
care îl manifestă conducerea 
Școlii medii mixte din Petroșani 
pentru dezvoltarea sportului în 
rîndurile elevilor. Ca o dovadă a 
acestui fapt este și planul de a- 
menajare pentru jocurile noctur
ne a terenului Elevul din incin' 
școlii.

S. BĂLOI
corespondent

VOLEI

Știința-Utilajul Petroșani — 
Știința Timișoara 3-1

In sfîrșit, duminică, echipa de 
volei de categoria A din Petro
șani a obținut o frumoasă și 
meritată victorie în fața studen
ților timișoreni. După perioada 
de declin în care s-a aflat pînă 
acum, formația petroșăneană se 
pare că, în sfîrșit, și-a revenit 
înregistrînd chiar un progres 
față de nivelul obișnuit. îndeo
sebi în primul set, în meciul de 
duminică, voleibaliștii petro? 
neni au arătat că știu cum t>. 
buie cucerită o victorie, jucînd 
cu multă voință și — ceea ce 
este îmbucurător — la un ni
vel tehnic bun. Primul set cîș
tigat la 5 de petroșăneni a a- 
vut cel mai frumos aspect. Am
bele echipe au luptat pentru fie
care minge, trăgînd puternic și 
în același timp salvînd situații 
dificile. In setul II însă petroșă- 
nenii slăbesc ritmul, fac și cî- 
teva greșeli, ceea ce le aduce 
pierderea setului la 15. Urmează 
apoi o revenire a echipei din 
Petroșani care cîștigă setul IU 
la 13. In ultimul set. la rezul
tatul de 12—12 petroșănenii au 
înțeles că este momentul hotărî- 
tor pentru joc și cu un surplus 
de voință au reușit să înscrie 
Consecutiv trei puncte cîștigînd 
astfel și întîlnirea la 3—-1. Ar
bitrul Arhip Victor din Bucu- , 
rești a condus corect următoa
rele echipe : ȘTI1NȚA-UTILA- 
JUL: CRIVĂȚ, GORNOV1CEA- 
NU DAN. GORNOVICEANU 
CORIOLAN, Cojocaru, Nicules- 
cu, Brandenburg, Lepăduș. ȘTI
INȚA TIMIȘOARA: Mușat, 
COSOVIC1, COSTE, Schlet, Pa- 
vel, Ruseșcu, Ionescu, Weiss.



UN TRIMESTRU RODNIC
Muncitoru de la sectorul de 

exploatare forestieră Lupeni, s-au 
străduit 
să dea 
lemnos 
un preț 
lor a dat 
gerul puternic și zăpada mare 
din munți, de la cele patru guri 
de exploatare: Bilug, Tusu, 
Straja și Valea de brazi au fost 
expediate la gară peste 4000 m. 
steri lemn de foc, 2300 in. c. buș
teni de fag, 220 rn. c. bușteni de 
rulaj, 157 m. c. bușteni de ră- 
șinoase pentru gater, 213 m. c.

-----------------O

în 
cît 
de 
de

cursul trimestrului 1 
mai mult material 
bună calitate și la 

cost redus. Și, munca 
roade. Astfel, cil tot

lemn de celuloză fag, 385 m. 
lemn pentru construcții rurale, 
500 m. c. lobde pentru distilare 
și multe alte sortimente diferite 
de material lemnos La toate a- 
ceste. succese o contribuție în
semnată au adus echipele și bri
găzile de muncitori conduse de 
Hapca lacob de la exploatarea 
Straja, Avram Gheorghe de Ia 
exploatarea Tusu, Pop Vasile și 
Posoceanu Constantin de la ex
ploatarea Valea de brazi și al
tele. La descărcări și încărcări 
echipa lui Damian Ioan de la de
pozitul Lupeni a obținut rezul
tate bune.

c.

TELEGRAME
EXTERNE

Contribuția brigăzilor și sectoarelor 
de tineret la succesele colectivului 

minei
încadrați în sectoare și bri

găzi de tineret, tinerii de la mi
na Lonea își aduc din plin con
tribuția la realizarea și depăși
rea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor asumate în între
cerea socialistă.

Din cele 10.958 tone cărbune 
date peste plan, mai bine de 
două treimi au fost date de sec
toarele și brigăzile de tineret ale 
minei.

La obținerea acestor rezultate 
și-au adus contribuția în mare 
măsură tinerii mineri din bri
găzile conduse de Toacă Ștefan, 
care au extras peste plan 929

de

Timar Gheorghe 
de peste 480 tone, 
cu un plus de 336 
Molnar Traian cu 

tone cărbune extrase peste 
n și altele.

Comitetul U.T.M. al minei și 
unele organizații de bază de la 
sectoare au îndrumat și ajutat 
brigăzile de tineret în lupta pen
tru realizarea sarcinilor de plan. 
Biroul organizației U.T.M. a 
sectorului V (secretar tovarășul 
Ionuț Traian) a îndrumat și a- 
jutat cu competență brigăzile de 
tineret' din' sectoV, conlfoTîrîd în
deaproape felul cum acestea își 
realizează sarcinile de plan. Bri
găzile de tineret din acest sec
tor respectă ținerea cu regulari
tate a consfătuirilor de lucru pe 
schimburi și pe brigăzi.

In programele de lucru lunare 
ale brigăzilor sînt repartizate 
judicios sarcinile de plan ale fie
cărui schimb. Un loc important

tone cărbune, 
cu o depășire 
Culda Teodor 
tone cărbune,

J 
: ------------------ :
j Ultimul termen!?»
♦ Construcția noii săli de specta. • 
I cole din Lonea — lucrare execu- * 
Xtată de către O.C.M.M. — are*  
"o poveste lungă care se car jcleri * 
; • zează prin tărăgănări nesfîrșite ♦ 
!' în ce pripește termenul de dare î 
' \ în folosință. Pînă acum, angaja- ♦ 
: meritele conducerii O.C.M.M. au j 

■ prevăzut terminarea sălii la Ziua » 
'.'.minerului, 23 August, 7 Noiem- ;; 
[brie, 30 Decembrie 1959, apoi pe" 
•rînd lunile din primul trimestru'.’, 
'■al anului curent. „Ultimul" ter-\\ 

',; men este In prezent ziua de I
; Mai! ;

Stadiul actual al lucrărilor de*
, aici arată însă că, probabil, și ♦ 
; ucest termen nu va putea fi res- î

• pectat, pentru că la construcția ’ 
« noii săli de spectacole mai sînt ‘ 
J multe de făcut, iar numărul»
* muncitorilor ce lucrează aici este . 
» insuficient. Astfel, deabia acum J
* se toarnă betonul de pardoseală, »
* mai trebuie turnată o scară de»
• acces la balcon, caloriferele nu J
* sînt încă montate pentru a in-♦
♦ călzi pereții sălii ea să se poată î
♦ executa în bune condițiuni lucră, ț 
♦rile de zugrăveli-vopsit’orii și ’ 
î multe alte asemenea rămîneri în j
• urmă. ț
♦ Aceasta pune sub semnul tn-î 
» trebării posibilitatea de a termi- j 
î nz în numai o lună de zile intre. »
• gul volum de lucrări, fără o spo- j
• rire considerabilă a efectivului ♦
* de muncitori de pe șantier. ♦
* Ce părere are conducerea ț
* O.C.M.M.,, va respecta ea acest J
• ultim termen ? ' ♦
î M1HA1 ȘTEFAN I
• î

NOTĂ

Lonea
în aceste programe îl ocupă ac
tivitățile educative ce se între
prind cu membrii brigăzilor. De 
asemenea calificarea 
din brigăzi constituie 
tiv important prevăzut 
programe.

Pe lîngă rezultatele 
obținute de organizațiile U.T.M. 
în munca de mobilizare a tinere
tului la realizarea sarcinilor de 
plan, s-au manifestat și se ma
nifestă și unele lipsuri.

Birourile organizațiilor U.T.M. 
de la sectoarele I (secretar Do- 
brin Marin), III (secretar Urlich 
Carol) și IV (secretar Boca Ște
fan) se preocupă și îndrumă in
suficient brigăzile de 
sînd ca acestea să-și 
activitatea la voia 
Brigăzile de tineret 
sectoare nu-și întocmesc progra
me de lucru și nu țin cu regu
laritate consfătuirile 
ducție.

Lipsa de control și 
manifestată de către 
rouri se răsfrînge asupra ritmi
cității muncii brigăzilor de tine
ret din aceste sectoare. Brigada 
minerului Farkaș Ioan, de exem
plu, de la sectorul I a rămas sub 
plan în luna ianuarie cu 66 de 
tone cărbune, brigada condusă 
de minerul Burcin Gheorghe a 
rămas sub plan în luna ianua
rie cu 57 tone cărbune, iar în 
luna februarie cu 82 tone. Bri
gada lui Boca Ștefan de la sec
torul IV, în lunile ianuarie și 
februarie a rămas datoare pa
triei cu 257 tone cărbune.

Comitetul U.T.M. pe mină cu 
toate că a cunoscut această stare 
de lucruri totuși nu a luat mă
suri concrete și nu a tras la răs
pundere birourile organizațiilor 
de sectoare.

Pe viitor este necesar ca atît 
comitetul U.T.M. pe mină cît și 
birourile organizațiilor de sec
toare să conducă și să îndrume 
cu mai multă competență acti
vitatea de mobilizare a tineretu
lui la lupta pentru îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă.

1. MUNTEANU

tinerilor 
un obiec- 
în aceste

pozitive

tineret lăr 
desfășoare 

întîmplării.
din aceste

de pro-

îndrumare 
aceste bi-

Cabinetul de
(Urmare din pag. l-a)

Kremlin, cuprinzînd numele 
persoanelor cu care Lenin vor
bea zilnic, precum și numărul 
redacției ziarului ,,Pravda11.

...Lîngă birou se află un fo
toliu simplu de lemn cu spăta
rul și fundul împletit. Lui Vla
dimir Ilici nu-i plăceau foto
liile moi. Pentru vizitatori, în 
cabinet s-a amenajat o altă 
masă dreptunghiulară în jurul 
căreia se află patru fotolii de 
piele. Cînd cineva venea în au
diență la Lenin el se ridica, a- 
propia un fotoliu de biroul său 
de lucru și se așeza și el mai a- 
proape, deseori aplecîndu-se pen
tru a putea asculta cu mai mul
tă atenție pe interlocutorul său.

Singura podoabă a cabinetu
lui o constituia un palmier ver
de pe care Lenin l-a îndrăgit și 
îl îngrijea personal.

Lîngă birou se află două eta
jere rotative confecționate în

tie

Pionierii din Amnoasa își petrec deseori timpul liber în sala 
lectură a bibliotecii clubului minier din localitate.
Iată în clișeul nostru un grup de pionieri urmărind cu aten- 

filele cărților și revistelor preferate.
-----------------O-----------------

In fața minepilop Văii Jioiui — 
sapcini impopfante

Vizita Ia Moscova 
a grupului de profesori 
și cursanți ai Colegiului 
național militar al S.U.A.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS anunță :

La 2 aprilie mareșalul Uniu
nii Sovietice Ivan Bagramian, 
locțiitor al ministrului Apărării 
al U.R.S.S. a oferit un prînz în 
cinstea grupului de profesori și 
cursanți ai Colegiului național 
militar al S.U.A. condus de 
contraamiralul Richard H. Phil
lips, director adjunct al colegiu
lui. Acest grup de ofițeri1 ame
ricani a sosit la 1 aprilie la 
/Moscova pe bordul unui avion 
cvadrimotor al forțelor militare, 
aeriene ale S.U.A.

(Urmare din pag. l-a)

p reocupe 
colectivele 

Experiența 
de la Lo- 
luna mar-

către 
atenția, 
partid a 
acest an

care trebuie 
Conferința 
trasat sar- 
să se con- 
de cărbune

multe economii peste plan. De 
aceea, în perioada care urmează 
problema îmbunătățirii calității 
cărbunelui trebuie să 
în cel mai înalt grad 
exploatărilor miniere, 
pozitivă a minerilor 
nea care au reușit în
tie să dea cărbune fără șist tre
buie însușită, răspîndită și apli
cată la toate exploatările mi
niere din Valea Jiului. Atenția 
maximă trebuie să se îndrepte 
spre alegerea șistului în abataje, 
Ia locurile de muncă, calea si
gură a extragerii unui cărbune 
de calitate. Din activitatea de 
pînă acum se observă că procen
tul de cenușă este mare la căr
bunele blocuri, adică tocmai a- 
colo unde alegerea manuală a 
șistului vizibil se poate face cu 
maximum de eficacitate.

Reducerea consumurilor speci
fice de lemn este o altă latură 
importantă 
îndreptată 
raională de 
cina ca în
sume pe mia de tone 
extrase cel mult 44 m. c. mate
rial lemnos. Rezultatele obținute 
pînă acum, care marchează o 
scădere a consumului specific 
de lemn față de realizările anu
lui trecut, nu sînt pe deplin sa
tisfăcătoare. Introducerea armă
rii cu fier, beton și bolțari se 
desfășoară într-un ritm prea 
lent. In această direcție au fost, 
fără îndoială, unele greutăți o- 
biective, dar nici din partea con
ducerile unoi exploatări cum 
sînt minele Vulcan, Lupeni, U- 
ricani nu s-a văzut o preocupare 
mai accentuată pentru îndeplini
rea planului la armare moder
nă, pentru reducerea consumu
lui de lemn.

Este necesar de asemenea ca 
în perioada care urmează să se 
acorde o atenție mai mare înde-

plinirii ritmice a sarcinilor de 
plan la lucrările de pregătire și 
la cele executate pe cont de in
vestiții, calității acestor lucrări, 
întreținerii galeriilor. Trebuie să 
fie clar fiecărui inginer și teh
nician miner că de îndeplinirea 
planului de pregătiri și investi
ții depinde asigurarea din timp 
a capacităților de producție ne
cesare în viitorul apropiat.

Mecanizarea tot mai avansată 
a locurilor de muncă, introdu
cerea pe scară largă a mijloace
lor moderne de încărcat, a ar
măturilor metalice necesită ca
dre de mineri bine calificați, la 
nivelul tehnicii actuale. De a- 
ceea activității școlilor de califi
care de la exploatări, cursurilor 
de perfecționare pentru briga
dieri și tehnicieni este necesar să 
li se acorde un sprijin deosebit.

Iată deci o seamă de direcții 
către care vor trebui să fie ca
nalizate atenția și eforturile mi
nerilor. Conducerile administra
tive de la exploatări, sub îndru
marea organizațiilor de partid 
trebuie 
măsurile 
pentru îndeplinirea 
biective. 7 
revin de asemenea 
sindicale care trebuie să mobi
lizeze mai activ pe toți minerii 
la lupta pentru cărbune de ca
litate, pentru un consum redus 
de lemn, pentru economii. O 
mare atenție trebuie acordată 
consfătuirilor de producție pe 
sectoare și brigăzi care să dez
bată și să adopte măsuri con
crete în rezolvarea actualelor 
sarcini care stau în fața mine
rilor. Perioada de muncă de a- 
cum înainte trebuie să se carac
terizeze prin calitatea mai bună 
a cărbunelui extras, prin econo
mii mai mari obținute pe baza 
îmbunătățirii calității, reducerii 
consumurilor specifice, extinderea 
mecanizării.

să aplice cu fermitate 
tehnico-organizatorice 

acestor o- 
Sarcini de răspundere 

comitetelor

lucru al marelui conducător
1920 la cererea și după schițele 
lui Ilici. El le numea „Morișcă“. 
Pe una din ele Lenin păstra do
sarele cu hîrtiile și documentele 
necesare muncii curente. Deasu
pra erau ziarele din ultimele 
două zile. Pe cealaltă etajeră — 
materialele congreselor, conferin
țelor de partid, ale congreselor 
Cominternului, „Culegerea de 
Directive și Dispoziții ale guver
nului muncitoresc-țărănesc11, cîte- 
va exemplare ale planului „Go- 
elro“, „îndreptarul activistului de 
partid“, diferite alte îndreptare, 
dicționare străine. „Dicționarul 
explicativ1' al lui V. Dai a fost 
pus pe „morișcă" chiar de Le
nin. Lui îi plăcea foarte mult a- 
cest dicționar și în timpul liber 
îl citea adeseori.

In munca sa de fiecare zi V. I. 
Lenin se folosea adesea de hăr
țile geografice. Unul din serta
rele inferioare ale dulapului de 
cărți din cabinetul său era plin 
cu hărți militare. Harta frontu-

rilor războiului civil se afla tot 
timpul pe etajera albă de lîngă 
fereastră. La stînga mesei de lu
cru a lui Lenin se afla o ușă 
mică care da spre o cameră nu 
prea mare unde era instalată 
așa-numita centrală telefonică 
„superioară11 cu 120 de numere 
legate direct cu cabinetele și lo
cuințele membrilor Biroului Po
litic și ai guvernului, cu coman
danții Armatei Roșii, cu Petro- 
gradul, Harkovul și alte orașe. 
In fiecare dimineață Lenin intra 
la centrala telefonică sau cum i 
se spunea atunci gheretă și dă
dea dispoziție telefoniștilor pe 
cine dintre lucrătorii diferitelor 
instituții să-i cheme la el. însem
nările cu dispozițiile lui Lenin 
se făceau pe o tăbliță de arde- 
zle care atîrna pe perete.

Lenin lucra extrem de organi
zat. El cunoștea prețul timpului 
și știa să-,1 economisească.. Nu 
pierdea nici un minut în zadar. 
Cerînd de la toți exactitate, or-

—O-----

In R.D.G. a fost întocmit 
actul de acuzare 
al lui Oberlander

BERL1N 4 (Agerpres).
Procuratura supremă a Repu

blicii Democrate Germane a 
transmis tribunalului suprem al 
R. D. Germane actul de acuzare 
în cazul ministrului de la Bonn, 
Oberlander. care a săvîrșit cri
me grave în timpul celui de-al 
doilea război mondial. După cum 
transmite agenția A.D.N., în ba
za acestui act de acuzare la 20 
aprilie la tribunalul suprem al 
R. D. Germane va începe proce
sul în cazul lui Oberlander. A- 
cuzatul a fost invitat la proces. 
Oberlander a fost încunoștiințat 
că procesul va avea loc chiar 
daca el nu se va prezenta la tri
bunal.

Puternică furtună 
magnetică

PARIS 4 (Agerpres).
Observatoarele astronomice din 

lumea întreagă au înregistrat la 
31 martie și la 1 aprilie o puter
nică furtună magnetică datorită 
unor explozii violente în soare. 
Drept urmare comunicațiile ra
diofonice și telecomunicațiile au 
fost întrerupte în tot cursul zilei 
de 1 aprilie aproape în toate re
giunile pămîntului. S-a semna
lat de asemenea întreruperea co
municațiilor prin cablul submarin 
care străbate Oceanul Atlantic.

După cum transmite agenția 
France Presse aceasta este cea 
mai puternică furtună magneti
că înregistrată în ultimii 30 de 
ani.

ganizare și disciplină în muncă, 
Lenin a constituit el însuși un 
exemplu de înalt nivel al mun
cii, de pricepere de a-și organi
za bine ziua sa de muncă.

De obicei Lenin lucra în ca
binetul său pînă la ora 4, după 
care făcea o pauză. Ducîndu-se 
Ia masă, Vladimir Ilici lua cu el 
un teanc de hîrtii și se întorcea 
în cabinetul său la orele 6 cu o 
mulțime de dispoziții orale sau 
scrise pentru secretarii lui. Par
tea a doua a zilei 
lui Lenin continua 
6 seara la 10, dar 
nin lucra mult mai 
nînd în cabinet 
tîrziu.

Prețuindu-și cu grijă timpul 
său, Lenin prețuia și timpul al
tora; niciodată nu-i lăsa să aș
tepte pe aceia care veneau în au
diență la el la ora fixată. Cînd 
se întîmpla să fie reținut de tre
buri urgente, el chema un se
cretar și-l ruga să-l scuze în fața 
tovarășilor care așteptau. Dacă 
însă un vizitator întîrzia, Vla
dimir Ilici îi refuza audiența.

de muncă a 
de la orele 
adeseori Le- 
mult, rămî-

pînă noaptea



V
1*

Plecarea lui N. S. Hrușciov 
din Franța

PARIS 4 (Agerpres).
In dimineața zilei de 3 aprilie, 

N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. 
și persoanele care l-au însoțit 
au părăsit castelul Rambouillet 
unde șeful guvernului sovietic a 
petrecut ultimele zile ale șederii 
sale în Franța și a dus tratative 

‘cu generalul De Gaulle.
înainte de plecarea de la Ram

bouillet, N. S. Hrușciov și ge
neralul De Gaulle au trecut în 
revistă garda de onoare. De 
Gaulle l-a condus pe N. S. Hruș
ciov pînă la automobil.

N. S. Hrușciov și generalul 
De Gaulle și-au luat rămas bun 
cu căldură. Generalul De Gaulle 
a urat drum bun lui N. S. Hruș
ciov și i-a spus că -- - ■
din nou în curînd la Conferința 
la nivel înalt.

N. S. Hrușciov 
cordial președintelui și i-a spus 
că va fi bucuros să se întîlneas- 
că cu el în luna mai. Trăiască 
Franța, a spus el, trăiască prie
tenia franco-sovietică 1 Cei doi 
oameni de stat și-au strîns mîi- 
nile.

N. S. Hrușciov și persoanele 
care l-au însoțit, precum și M. 
Debre, primul ministru al Re
publicii Franceze și membrii gu
vernului francez care i-au con
dus, s-au îndreptat spre aeropor
tul Orly.

se vor întîlni

a mulțumit

★

...Aeroportul parizian Orly era 
împodobit cu drapele de stat so
vietice și franceze. Pînă la de
colarea avionului mai era apro
ximativ o' oră, dar pe aeroport 
domnea o mare animație. Pe ae
roport soseau mașini cu persoa
nele oficiale care l-au condus pe 
șeful guvernului sovietic.

In ciuda orei matinale, pe ae
roport s-au adunat un mare nu
măr de parizieni. Ei țin în mîini 
stegulețe sovietice și franceze și 
buchete de flori.

De-a lungul covorului roșu ca
re duce de la salonul pentru oas
peți de onoare pînă la avion, s-a 
aliniat garda de onoare și or
chestra.

Nikita Sergheevici Hrușciov și 
persoanele care l-au însoțit în

Sosirea la Moscova
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

TASS anunță :
La 3 aprilie ora 16,35 (ora 

Moscovei) N. S. Hrușciov s-a 
înapoiat la Moscova, venind din 
Paris.

Pe aeroportul Vnukovo, pavoa
zat cu drapele de stat, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. a fost întîmpinat de 
numeroși reprezentanți ai oame
nilor muncii, de conducătorii so
vietici : Averki Aristov. Leonid 
Brejnev, Ekaterina Furțeva, Ni
kolai Ignatov, Frol Rozlov, Otto 
Kuusinen, Anastas Mikoian, Nu- 
ritdin Muhitdinov, Nikolai Șver- 
nik, Rliment Voroșilov, Piotr 
Pospelov, Demian Rorotcenko, 
Dmitri Poleanski. de miniștri, de 
ofițeri superiori ai forțelor ar
mate sovietice, de reprezentanți 
ai vieții publice.

împreună cu Nikita Hrușciov 
s-au înapoiat la Moscova Aleksei 
Rosîghin, Andrei Gromîko, și ce
lelalte persoane care l-au înso
țit în vizita lui în Franța.

Cînd aeronava „IL-18" s-a o- 
prit în fața clădirii aeroportului 
și pe scară a apărut N. S. Hruș
ciov, reprezentanții oamenilor 
muncii, toți cei prezenți l-au pri
mit cu ovații furtunoase.

La aeroport se aflau membri 
ai corpului diplomatic, Jean de 
la Grandville. însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Franței în 
U.R.S.S., numeroși ziariști.

După ce a coborît din avion, 
N. S. Hrușciov i-a salutat cu 
căldură pe conducătorii sovie-

Franței, 
de mînă, ul- 
rămas bun. 
din salon pe 
copiii mem-

călătoria prin Franța precum și
M. Debre, primul ministru al 
Franței și Couve de Murville, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Franței, au intrat în salonul de 
onoare. Șeful guvernului sovietic 
a discutat cu persoanele oficiale 
franceze și cu membrii coloniei 
sovietice care au venit să-l con
ducă.

N. S. Hrușciov s-a apropiat 
de microfon și a rostit o cuvîn
tare.

A vorbit apoi Michel Debre, 
primul ministru al

Ultimele strîngeri 
timele cuvinte de
N. S. Hrușciov iese 
aeroport. La ieșire, 
brilor coloniei sovietice și copiii 
francezi oferă flori Ninei Hruș- 
ciova.

Șeful guvernului sovietic pă
șește pe covorul roșu trecînd prin 
fața gărzii de onoare a forțelor 
aeriene militare ale Franței.

Răsună imnul de stat al Uniu
nii Sovietice și apoi Marseillesa.

In acest timp, parizienii aflați 
pe peronul noii clădiri a aerogă
rii scandau : „Hrușciov—Pace !“. 
Se auzeau urale puternice. N. S. 
Hrușciov s-a urcat pe scara a- 
vionului, și întorcîndu-se spre 
ospitalierii parizieni le-a făcut 
semne prietenești cu mîna. Pa
rizienii i-au răspuns cu aplauze 
furtunoase. La ora 10,25 avionul 
sovietic „IL-18“ a decolat și s-a 
îndreptat spre Moscova.

împreună cu N S. Hrușciov 
au plecat cu avionul spre patrie 
A. N. Rosîghin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, minis

trul Afacerilor Externe al U.R.S.S., 
G. A. Jukoy, președintele Comi
tetului de Stat pentru legăturile 
culturale cu țările străine, V. S. 
Emelianov, șeful Direcției Ge
nerale pentru folosirea energiei 
atomice de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., O. I. Ivas- 
cenko, deputat al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., prof. A. M. 
Markov, membru al Colegiului 
Ministerului Ocrotirii Sănătății 
al U.R.S.S. și celelalte persoane 
care l-au însoțit pe șeful 
nului sovietic în vizita 
Franța.

guver-
sa în

de la 
amba-

de

tici, precum și pe Jean 
Grandville și pe membrii 
sadei franceze.

Adresîndu-se lui Jean 
Grandville, N. S. Hrușciov a 
spus că a făcut cunoștință cu 
deosebită satisfacție cu poporul 
Franței, cu președintele Charles 
De Gaulle și cu ceilalți condu
cători ai Franței. N. S. Hruș
ciov a subliniat că, după cum 
speră, vizita sa va contribui la 
o și mai mare întărire a relațiilor 
de prietenie și la lărgirea legă
turilor ce se string tot mai mult 
între U.R.S.S. și Franța.

Jean 
primat, 
vizitei 
tic.

de la Grandville și-a ex- 
bucuria pentru succesul 

șefului guvernului sovie-

comune a miniș- 
Externe ai Cubei

se exprimă 
dezvoltarea 

dintre

satis- 
rela- 
cele

BUDAPESTA 4 (Agerpres). 
La 3 aprilie, în ajunul celei 

de-a 15-a aniversări a eliberării 
Ungariei, în clădirea Teatrului 
de Operă din Budapesta a avut 
loc o ședință festivă organizată 
de guvernul revoluționar munci- 

------ ------- ----- —-------------------------------------- -------Declarația comună a miniștrilor de Externe ai Cubei și Venezuelei
HAVANA 4 (Agerpres). — 

TASS anunță :
La Caracas a avut loc semna

rea declarației 
trilor Afacerilor 
și Venezuelei.

In declarație 
facția pentru
țiilor de prietenie 
două țări și se arată îndeosebi 
că legăturile comerciale dintre 
Cuba și Venezuela se dezvoltă 
necontenit. Cele două părți, se 
spune în declarație, au căzut de 
acord să pregătească baza pen
tru semnarea unui tratat comer-

0 contribuise la întărirea prieteniei 
sovieto-iranceze, la destinderea internațională

COMUNICATUL COMUN SOVIETO-FRANCEZ
PARIS (Agerpres). — TASS 

transmite comunicatul comun 
sovieto-francez.

La invitația' președintelui Re
publicii Franceze, generalul De 
Gaulle, N. S. Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a făcut o vizită în 
Franța în perioada 23 martie — 
3 aprilie 1960. N. S. Hrușciov 
a fost însoțit de : A. N. Rosîghin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., A. A. Gro
mîko, ministrul Afacerilor Exter
ne al U.R.S.S., G. A. Jukov, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru legăturile cultu
rale cu țările străine, V. S. Eme- 
lianov, șeful Direcției generale 
pentru folosirea energiei atomi
ce de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., O. I. Ivais- 
cenko, președintele Comisiei e- 
conomice a Sovietului Naționali
tăților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. M. Markov, mem- 

Ministerului 
al U.R.S.S., 
ambasadorul

tarea relațiilor dintre U.R.S.S. 
și Franța îm spiritul prieteniei și 
colaborării și statornicirea unei 
mai bune înțelegeri între ele vor 
contribui la slăbirea continuă a 
încordării internaționale și la 
întărirea păcii în Europa și în 
întreaga lume.

N. S. Hrușciov și generalul 
Gaulle au făcut un schimb 
păreri în legătură cu problema 
dezarmării. Ei au reafirmat că 
dezarmarea este cea mai impor
tantă și cea mai urgentă proble
mă a contemporaneității. Ei 
șî-au exprimat dorința ca trata 
tivele care au loc în prezent la 
Geneva între cele 10 state să du
că la elaborarea anumitor puncte 
de vedere comune în problema 
dezarmării generale și totale în 
condițiile unui control internațio
nal eficient.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și președintele 
Republicii Franceze au acordat 
atenție posibilităților de soluțio
nare a problemelor referitoare la 
Germania, inclusiv tratatul de 
pace cu Germania și problema 
Berlinului. In cursul convorbiri
lor au fost expuse integral po 
zițiile celor două țări. N. S. 
Hrușciov și generalul De Gaulle 
au recunoscut că reglementarea 
consecventă a acestor probleme 
pe o bază stabilită de comun' a- 
cord prin tratative ar avea o 
mare însemnătate pentru menți
nerea și întărirea păcii și a se
curității în Europa și în întrea
ga lume.

In cursul tratativelor părțile 
au examinat problema întăririi 
păcii în Europa, problemă căreia 
ele îi atribuie o însemnătate deo
sebită, și și-au exprimat convin
gerea că întărirea securității eu
ropene corespunde intereselor 
vitale ale celor două țări, pre
cum și ale tuturor celorlalte po
poare europene.

N. S. Hrușciov și generalul De 
Gaulle au constatat cu satisfac
ție că, în ultimii ani, comerțul 
sovieto-francez s-a dezvoltat 
favorabil în avantajul reciproc 
a celor două țări. La sporirea 

considerabilă a schimbului de 
mărfuri între U.R.S.S. și Fran
ța au contribuit în mare măsură 
încheierea și înfăptuirea cu suc
ces a acordurilor pe termen lung 
între cele două părți în proble
ma livrărilor reciproce.

N. S. Hrușciov și generalul De 
Gaulle consideră că este posibil 
și util să-și propună ca în vii-

O----------------- -------

Ședința festivă de la Budapesta consacrată 
celei de a 15-a aniversări a eliberării 

Ungariei

sale, N. S.

bru al Colegiului 
Ocrotirii Sănătății 
S. A. Vinogradov, 
U.R.S.S. în Franța.

In cursul vizitei
Hrușciov și persoanele care îl în
soțesc au făcut o călătorie prin 
Franța avînd astfel posibilitatea 
de a lua cunoștință de unele rea
lizări ale industriei, agriculturii, 
științei și culturii Franței și de 
a se întîlni cu reprezentanți ai 
diferitelor cercuri franceze.

Intre N. S. Hrușciov și gene
ralul De Gaulle au avut loc tra
tative la Paris și Ia Rambouillet 
la care au participat în repetate 
rînduri M. Debre, primul minis
tru al Franței, A. N. Rosîghin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., precum și 
miniștrii Afacerilor Externe A. Â. 
Gromîko și M. Couve de Mur 
viile. Intre membrii guvernului 
sovietic A. N. Rosîghin și A. A 
Gromîko și membrii guvernului 
francez W. Baumgartner și M. 
Couve de Murville au avut loc 
de asemenea întîlniri în cursul 
cărora ei au examinat unele as
pecte ale relațiilor sovieto-fran 
ceze.

Tratativele s-au referit la pro
blemele internaționale actuale în 
legătură cu apropiata intîlnire a 
șefilor de state sau guverne ai 
U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii 
și Franței. Au fost examinate de 
asemenea problemele dezvoltării 
relațiilor sovieto-franceze.

Părțile au constatat că dezvol-

a-

De 
de

toresc țărănesc ungar și de Con
siliul Național al Frontului Popu
lar Patriotic.

Ședința festivă a fost deschisă 
de Istvan Dobi, președintele Con
siliului Prezidențial al R. P. Un-* * 
gare, care într-un scurt cuvînt 
introductiv a relevat însemnăta
tea sărbătorii naționale. Apoi 
Istvan Dobi a dat cuvîntul lui 
Janos Radar, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., care a prezen
tat raportul.

cial între ele și să încheie de 
semenea un acord cultural.

★
NEW YORR 4 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

Prensa Latina, fracțiunea parla
mentară a partidului comunist 
din Venezuela a cerut să se 
convoace o ședință extraordina
ră a Comisiei congresului pentru 
problemele externe în legătură 
cu știrea despre eventuala con
struire a unor baze americane 
pentru rachete balistice pe teri
toriul Venezuelei.

Apoi a rostit o cuvîntare R. T. 
Mazurov, membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
membru supleant al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Bielorusia, 
șeful delegației sovietice.

Participanții la ședința festi
vă au subliniat în repetate rîn- 
duri prin aplauze cuvîntările' 
vorbitorilor.

Apoi a fost prezentat un bogat 
program artistic, 
dat concursul cele 
lective artistice și 
artiști din țară. 

la care și-au 
mai bune co- 

cei mai buni

torii cîțiva ani comerțul dintre 
cele două țări să sporească sub
stanțial. Un acord comercial în
cheiat pe un termen mai lung ar 
corespunde acestui scop. Acordul 
în vigoare a fost încheiat pentru 
anii 1960—1962 și prevede în a- 
mănunțime exporturile și impor
turile pînă la sfîrșitul anului 
viitor.

S-a hotărît ca în cursul anu
lui 1960 să se întrunească exper- 
ții și să aibă loc tratative în 
vederea stabilirii schimburilor de 
mărfuri nu numai pe anul 1962, 
ultimul an al acordului în vigoa
re, ci și pe următorii trei ani. 
Astfel, schimburile de mărfuri ar 
putea să fie stabilite încă la sfîr
șitul anului în curs pentru ur
mătorii cinci ani, adică pînă în 
anul 1965 inclusiv.

S-a apreciat că creșterea 
schimburilor de mărfuri depinde 
în măsură considerabilă de sor
timentul lor. In legătură cu a- 
ceasta, studierea piețelor atît de 
către o parte cît și de către cea
laltă, cu sprijinul deplin al or
ganelor de stat ale celor două 
țări, va trebui să contribuie la 
succesul tratativelor prevăzute.

In felul acesta, pot fi sporite 
substanțial schimburile de măr
furi între cele două țări pe ur
mătorii cinci ani.

N. S. Hrușciov și generalu e 
Gaulle și-au exprimat dorința de 
a lărgi schimburile în domeniul 
cercetărilor științifice și al folo
sirii energiei atomice în scopuri 
pașnice.

In cursul tratativelor, N. S. 
Hrușciov și generalul De Gaulle 
au constatat că contactele per
sonale permit să se instaureze 
șl să se întărească încrederea și 
buna înțelegere între conducăto
rii de state contribuind astfel în 
modul cel mai eficient Ia asigu
rarea progresului dorit în dome
niul înțelegerii și al păcii mon
diale la care năzuiesc popoarele. 
Ei își exprimă satisfacția în le
gătură cu faptul că vor avea po 
sibilitatea de a continua aceste 
tratative la apropiata conferin
ță la nivel înalt cu președintele 
Statelor Unite ale Americii și 
cu primul ministru al Marii ’- 
tanii, care a devenit posibilă 
datorită slăbirii încordării inter
naționale. Cele două guverne 
speră că rezultatele conferinței 
la nivel înalt vor duce la slăbi
rea continuă a încordării inter
naționale.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și președin
tele Republicii Franceze au căzut 
de acord că toate problemele in
ternaționale nereglementate tre
buie soluționate nu prin folosi
rea forței ci prin mijloace pașni
ce, pe calea tratativelor.

N. S. Hrușciov l-a invitat pe 
generalul De Gaulle să facă o 

vizită oficială în Uniunea Sovie
tică. Președintele Republicii 
Franceze a primit cu plăcere a- 
ceastă invitație. Data precisă a' 
vizitei se va fixa ulterior de co
mun acord pe cale diplomatică.

O-----

Vizita președintelui De Gaulle
!a Londra

LONDRA 4 (Agerpres).
Agenția France Presse relatea

ză că la 5 aprilie președintele 
Franței, De Gaulle, va sosi la 
Londra pentru o vizită de- 4 zile.

In timpul șederii la Londra, 
De Gaulle va duce tratative cu 
primul ministru Macmillan și 
ministrul Afacerilor Externe, 
Selwyn Lloyd.


