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Produse mai bune, 
la un preț de cost mai redus 
Alte colective răspund chemării la întrecere

După exploatările carbonifere Lonea, Aninoasa, Vulcan și 
Uricani care au răspuns chemării la întrecere a celor 19 între
prinderi, alte colective industriale din Valea Jiului și-au ex
primat hotărîrea de a cinsti cel de-al III-lea Congres al 
partidului cu noi și importante realizări în muncă. Peste tot 
se remarcă atenția mare 
tății produselor, reducerii 
și materii prime, factori 
mări econ’omii la prețul 
din răspunsurile trimise

Exploatarea minieră Petriia

— 1.000.000 lei economii pes
te plan la prețul de cost al pro
ducției brute, care vor fi obți
nute prin : reducerea consumu
lui de lemn de mină cu 2 la 
sută, a consumului de energie 
electrică cu 1 kWh/tonă și prin 
alte măsuri.

— îmbunătățirea calității căr- 
a

u- 
la

care se acordă îmbunătățirii cali- 
consumurilor specifice de materiale 
de seamă în obținerea de • cît mai 

de cost. Publicăm mai jos cîteva 
redacției noastre.

bunelui extras cu 2 la sută, 
granulației cu 5 la sută și a 
midității cărbunelui cu 8 
sută.

Preparația Petriia
440.000 lei economii suplimen

tare la prețul de cost prin:
— reducerea consumurilor spe

cifice de energie electrică, de a- 
buri, de materiale, reparații de 
calitate superioară executate în 
termen, folosirea ia 
pacitate a utilajelor 
telor uzinei.

Uzina eiectncă
— 450.000 lei economii 

prețul de cost prin reducerea 
consumului specific de combus
tibil, a consumului propriu teh
nologic de energie electrică, 
scurtarea duratei de reparații a 
agregatelor, reducerea pierderilor 

•’e energie în rețele.

Preparația Lupeni

— 250.000 lei economii supli
mentare la prețul de cost.

— Creșterea cu 0,5 puncte 
față de plan a recuperării la 
cărbunele cocsificabil.

— îmbogățirea calității căr
bunelui ; -i! pentru cocs cu
0,3 la sută față de plan, îmbu
nătățirea dozării cărbunelui de 
Lupeni, Vulcan și Uricani.
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asemenea și muncitorii FILATU
RII LUPENI. Iată angajamen
tele lor:

— 300.000 lei economii peste 
planul prețului de cost al pro
ducției globale.

— Pepășirea sarcinilor de plan 
la fire cu 10.000 kg., la celo
fibră cu 1800 kg., la sulfura de 
carbon cu 15.000 kg. Depășirea 
planului la fire se va face ți
nînd seamă de sortimentele 
mai solicitate.

— îmbunătățirea calității 
sută față de

cele

pro- 
nor-

cu 1,2 la
a productivității

sută

duselor cu 1 la 
ma admisă.

— Creșterea 
față de pian 
muncii.

— Reducerea substanțială a 
consumurilor specifice de mate
riale.

Schimb de experiență
Pentru îmbunătățirea calității 

produselor, conducerea Filaturii 
Lupeni în colaborare cu comi
tetul sindical, a organizat un 
schimb de experiență la țesăto- 
riile din Cisnădie. Cu acest pri
lej, grupul d£ muncitoare texti- 
liste și de lăcătuși de întreține
re de la Filatura Lupeni printre 
care Taborschy A., Nicoară L., 
Sălăjan L, Krencz L, Meszâros 
X. a stat de vorbă cu textilistele 
de la Cisnădie asupra îmbună
tățirii calități firelor.

Reîntorși la locurile lor de 
muncă, cei care au luat parte 
la schimbul de experiență au 
povestit tovarășilor lor experi
ența acumulată la Cisnădie, și 
încă din prima zi de producție, 
s-a trecut la aplicarea ei.

STAN BANĂ 
corespondent
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In aceste zile tot mai mulți ț 
cumpărători care vizitează 
„Librăria Noastră" dim Pe
troșani se interesează de lu
crările genialului conducător 
al proletariatului, Vladimir 
Ilici Lenin. Numai în ultimul 
timp din această librărie s-au 
vîndut aproximativ 150 de 
volume din operele lui Lenini 
ji peste 200 de alte lucrări.

Tehnicianul Vîjdea Gheorghe 
din clișeul alăturat, odată cu 
volumele de literatură tehni
că care-1 interesează își pro
cură și lucrările lui Le
nin atît de necesare pentru ri- 

a nivelului

l>

Aparatele de bord de la autocamioane, dau șoferilor date 
I exacte asupra stării motorului și funcționării agregatelor în 

mișcare. De aceea verificarea lor este o muncă de mare răs
pundere. Electricianul Jianu Alexandru de lai garajul autoba
zei C.C.V.J. asigură prin munca sa conștiincioasă buna func
ționare a aparatelor de bord.

IN CLIȘEU: Tov. Jianu Alexandru verifică indicatorul de 
< kilometraj al unui autocamion

Festivalurile — sărbători 
ale tinerei generații

Festivalurile au 
devenit sărbători 
tradiționale ale 
tineretului Văii 
Jiului.

In acest an se
va desfășura cel de-al Vdea fes
tival raional al tineretului din 
Valea Jiului cu care prilej tine
rii raionului nostru își vor ma
nifesta cu căldură dragostea față 
de partid, față de patria noastră 
dragă. Festivalul tineretului din 
acest an are drept scop dezvol
tarea mișcării cultural-sportive 
în rîndul tinerilor, să-i mobili
zeze pe tineri Ia înfăptuirea sar
cinilor economice puse de ple
nara C.C. al P.M.R. din 3—5 
decembrie 1959 și a celor reie
șite din lucrările plenarei a 
VUI-a a C.C. al U.T.M.

Nu de mult a avut loc consti
tuirea comisiei raionale de or
ganizare a festivalului tineretu
lui. Din această comisie fac par
te activiști de partid, U.T.M., 
activiști sindicali și ai sfaturi
lor populare, conducători de în
treprinderi. Ținînd cont de expe-

La chemarea celor 19 între
prinderi din țară au răspuns de

—=★

Acțiune de munca voluntară 
h mina Lonea

Intr-una din zilele trecute, 
420 mineri și alți oameni ai 
muncii din Lonea au participat 
la diferite acțiuni de muncă vo
luntară. Ei au fost împărțiți în 
patru grupe. Cea mai mare, for
mată din 285 tovarăși de la mi
nă în frunte cu șeful exploată
rii a luat drumul spre muntele 
Sliveiului. Această grupă a plan
tat 14.000 puieți de brad pe Dea
lul Mare al Jiețului.

Celelalte trei grupuri au lu
crat la repararea drumului între 
minele 1 și II și a aceluia ce 
duce la sectorul III, precum și 
la înfrumusețarea incintei mi
nei.

V. MIHAI
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Către Orașul 
nou-Uricani, pe 
strada principa
lă, trecea un 
motociclist. Doi tineri îi 
ră semn cu mîna.

— Hanciule unde te 
bești ?

Motociclistul se opri.
— Cum unde? Priviți ceasul. 

E 4 și jumătate...
— Ei și ce-i cu asta ? Hai 

cu noi la o țuică...
Hanciu rîse spre cei care-1 o- 

priseră în drum :
— Cum v-ați și încumetat să 

mă chemați la o țuică acum ? 
Știați doar că la cinci am ore 
la școala serală. Și cînd învăț 
nu pun pic de băutură în gură...

Motociclistul. fără a mai a- 
dăuga o vorbă, se îndreptă a- 
poi spre școală, urmărit de pri
virile celor doi tineri.

■— Eu unul numai știu cum 
de poate face atîtea Petre ăsta, 
se miră cel mai înalt dintre ti
neri,. clătinînd din cap.

— Da mă, îl vezi preocupat 
de atîtea, de te miri cum le 
scoate la capăt pe toate. Ca lă
cătuș de mină e bun, orice ai 
zice. La școala medie serală e 
fruntaș: altfel nu l-ar fi ales 
șef de clasă. Am auzit pe di- 

8 rectorul școlii spunînd într-o zi 
o

Hanciu are dreptate
făcu-

gră-

că are numai note de 8, 9 și 
10 în catalog.

— Ei, dacă muncești, ai și 
rezultate... învățătura e lucru 
mare... Vezi, Hanciu numai de 
un an învață și deja a și ajuns 
inovator.

— Cum ?
— Păi, să vezi, a propus ino

vații care aduc mii de lei eco

nomii, modificînd ceptactoarele 
la întrerupătoarele Dita, reali- 
zînd un dispozitiv de protecție 
cu bobine minimale la întreru
pătoarele l.U. 1.

— Eu totuși mă mir cum de 
le poate face pe toate astea...

— La inovații l-a ajutat și 
Lili, soția sa : e doar tehnician.

— Bine, bine dar de celelal
te cînd mai are timp?

— De care ?
— Păi, e și artist amator: 

pictează, cîrită la acordeon...
— Hm,' și toate le face 

pasiune!
— Da... asta-i, pasiunea !

cu

- făcu gînditor u- 
nul dintre cei doi.

— Dar noi ce 
pasiune avem? 

întrebă deodată celălalt. O cli
pă între ei domni liniștea.

— Mda... altă pasiune decît 
țoiul de țuică, nu prea îmi văd...

— Mie mi-ar plăcea să în
văț, dar îs prea comod... Nu 
știu ce am uneori...

— Dar mai bine hai să bem 
țuica... Cum, nu vii?!

— iaca nu ! Mi s-a făcut le
hamite ' Ce rost mai avem noi 
pe pămînt dacă ne pierdem ti
nerețea în felul ăsta. Mama ei 
de treabă! Să știi că Hanciu 
are dreptate... Mai zilele tre
cute m-a lămurit că nu-i bine 
ce fac, că-mi inînc singur tine
rețea. Nu l-am înțeles atunci... 
Abia acum pricep ce a vrut să 
zică. La naiba cu toate astea 1 
Rămîi cu țuica ta cu tot...

— Măi ortace 1 încotro ? Stai 
mă... stai că vin și eu... Ori 
ce? Te crezi mai cu moț... Păi 
dacă-i așa și eu pot să mă fac 
alt om. O să vezi... Stai că vin 
și eu... Iacă, zic ca și tine : „La 
naiba eu țuica și toate pros
tiile astea! Hanciu are drep
tate".

—=— riența acumula-
I0AN GHINEA tă >rn organiza>-

secretar al Comitetului raional rea festivalurilor 
U.T.M. Petroșani precedente, co-

=_  misia raională
a elaborat1 pla

nul de organizare a festivalului 
tineretului.

Spre deosebire de anul trecut, 
în acest an festivalul tineretului 
se va desfășura în patru etape 
distincte. Dacă anul trecut festi
valul a început de la faza oră
șenească, anul acesta el începe 
cu o etapă de pregătire, care are 
loc între 21 martie — 30 apri
lie 1960. In cadrul acestei etape 
organizațiile U.T.M., în colabo
rare cu comitetele sindicatelor, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, iau măsuri de pregătire 
a formațiilor cultural-artistice și 
sportive. Pregătirile pentru fes
tivalul tineretului se îmbină cu 
desfășurarea celui de-al Il-lș.a 
festival 
giale" al 
Comisiile 
lului din 
tați vor 
antrena un număr cît 
de tineri la formațiile artistice 
sindicale. In acest scop organi
zațiile U.T.M. din fiecare sec
ție, sector, clasă, instituție vor 
crea brigăzi artistice, coruri, e- 
chipe de dansuri, orchestre etc. 
In cadrul etapei a Il-a a festi
valului care va avea loc între
30 aprilie — 15 mai a. c„ etapă 
pe întreprinderi și instituții, își 
vor da concursul toate forma
țiile cultural-artistice și sporti
ve din secții, sectoare, clase etc.

Etapa a IlI-a a festivalului 
se va desfășura între 15 mai — 
1 iunie a. c. în cadrul, căreia 
vor avea Ioc festivalurile tine
retului pe localități, la care, vor 
participa toate formațiile artis
tice clasate pe primele locuri la 
etapa pe întreprinderi și insti
tuții din localitatea respectivă.

Faza finală a festivalului ti
neretului, festivalul raional pro- 
priu-zis, se va desfășura între 
25—,31 iulie , a. c. In această e- 
tapă fiecare zi va fi închinată 
unor acțiuni tinerești între ca
re : înfrumusețarea Întreprinde
rilor, instituțiilor și orașelor 
noastre, colectarea fierului vechi, 
plantarea de puieți etc. Ziua de
31 iulie va fi închinată cîntecu- 
lui și dansului cu care prilej își 
vor da concursul toate forma
țiile artistice clasate pe primele

bienal „I. 
formațiilor 

de pregătire 
întreprinderi 
lua măsuri

L, Cara- 
sindioale. 
a festiva- 
și locali- 
pentru a 
mai mare

S. IRIMIE
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STEAGUL ROȘU

Ppegătipi pentpu faza de zonă

puncte. Total pe «• 
puncte.

din 
du-

FOTBAL. MTNFRinA* A A A w JLj A L Vr Aj

IN CLIȘEU: Panică la poarta C.C.A. Voinescu respinge ba
lonul sub privirile lui Milea și

„Meci greu! Sper că echipa 
va munci bine pentru obținerea 
unui punct prețios în lupta pen
tru evitarea retrogradării'^ Iată 
părerea antrenorului V. Lazăr, 
transcrisă exact după „Progra
mul" înttlnirii de fotbal de du
minică de la Lupeni dintre Mi
nerul și C.C.A. Cu alte cuvinte 
tactica lupenenilor, stabilită și 
„popularizată" cu mult înaintea 
începerii meciului, a fost obține
rea unui rezultat de egalitate. 
Aceasta a fost prima și cea mai 
gravă greșeală. Răsfoind același 
„Program" citim: „Normal ar 
fi ca C.C.A. să cîștige, iar sur
priză dacă Minerul ăr cuceri 
ambele puncte"... Și mai depar
te citim: „Așteptăm cu multă 
nerăbdare un spectacol fotbalis
tic de înaltă clasă care ni-1 va 
furniza C.C.A."... (frumoasă în
curajare pentru fotbaliștii lupe- 
nenj, nimic de zis I). Fără a fi 
lezată politețea de gazdă, auto
rii ..Programului" aveau totuși 
datoria — poate chiar în ciuda 
declarației antrenorului —- să 
nu-și subaprecieze propria echi
pă „trecînd-o în umbră", 
meni nu contestă valoarea echi
pei militare si nici nu sie negli
jează diferența de 
dacă este greșit i 
ciezi adversarul 
dăunător și cînd J 
ciezi plecînd de 
ideea că.......vom
se știe atît de bine că cea mai 
bună apărare este atacul, iar 
lupta pentru un rezultat de e- 
galitate se hotărăște nu înaintea 
începerii meciului cî în timpul 
acestuia în funcție de rezultat si 
de resursele partenerului, 
făcut 
oarece
șurare

Ni-

clasa. Dar 
să-ți subame- 
oste la fel de 

îl supraapre- 
la început cu 
pierde'1. Doar

Zavoda Vasile.
echipa Minerul „și-a ascultat" 
întrutotul antrenorul. In ciuda 
indicațiilor lui însă, ocaziile a- 
vute de echipa gazdă demon
strează că meciul ar fi putut fi 
cîștigat (Leahevici minutul 9, 
35, 70, Crăiniceanu minutul 47
— bară și altele). Dar, în ge
neral, nu s-a mai văzut ca altă
dată verva deosebită de joc a 

Minerului, lupta pînă la epuiza
re pentru victorie, acțiunile cu
rajoase și rapide ale înaintării, 
ajutorul ei dat proprii apărări 
etc. In contrast cu gazdele, mi
litarii nu numai că au demon
strat fotbal de calitate dar în
treaga echipă a fost cînd în atac 
cfnd în 
reprizei 
..trăgea 
dește că. 
și cu un 
nu a
Ba dimpotrivă, tocmai în aceas
tă perioadă a jocului minerii au 
slăbit și mai mult ritmul mulțu
miți de rezultat (1). Iar după 
ce în minutul 76 Constantin în
scrie golul victoriei, 
„luft" al lui Coman, 
înaintare a Minerului 
„anchilozată" parcă 
ușurată" că rezultatul a fost pe
cetluit. Mai erau însă 14 minu
te pînă la sfîrșitul jocului în 
care s-ar fi putut face multe 
(vezi rezultatele Steagul roșu

— Jiul; Rapid — Farul).
Din întreaga desfășurare a în-

C. C. A. 0-1 (0-0)
tîlnirii ar putea fi comentate 
multe faze. De pildă, în minu
tul 25 Apolzan oprește mingea 
cu mîna în careu, dar arbitrul 
Gomșa (Craiova) nu acordă 11 
m. pentru ca peste cîteva minu
te să nu sancționeze un fault al 
lui Coman asupra lui Constan
tin tot în careul de 16 m. (pro
babil, în compensație). In ge
neral, în această întîlnire, fazele 
s-au Succedat repede de la o 
poartă la alta, s-a tras mult la 
poartă și desigur s-au ratat 
multe ocazii. Demnă de remar
cat este comportarea portarului 
Kiss care a apărat excepțional. 
Insă echipa s-a comportat slab, 
și aceasta este într-un fel expli
cabil deoarece... nu poți învinge 
atunci cînd aștepți să fii învins.

Formațiile celor două echipe: 
MINERUL: KISS — Plev, Co
man, Keresztes — Szoke, Mi- 
haly — Sima, Nisipeanu, LEA
HEVICI, Milea, Crăiniceanu. 
C.C.A. : Voinescu — ZAVODA 
VASILE, Apolzan, Zavoda Fran- 
cisc — Jenei, Bone — Cacovda- 
nu, CONSTANTIN, Alexandres- 
cu, Raksi, Tătaru.

Pe poligonul de tir Jiul 
Petroșani a fost organizată 
minică o competiție de tir dotată 
cu cupa 1 Mai la care participă 
prin corespondență echipele re
giunilor Hunedoara și Craiova

Deoarece raionul Sebeș și orașul 
Cugir nu au prezentat titulari, 
lotul de tir al regiunii Hune
doara a fost format numai de 
trăgătorii raionului Petroșani. 
In concursul de duminică s-au 
obținut următoarele rezultate:
— seniori — 1. Peterffi Eugen 
511 puncte (proba 3X20 focuri
— armă sport); 2. Boșca Nico- 
lae 497 puncte; 3. Pangalos A- 
driaa 431 puncte; 4. Grunță Du-

--------------- O
HANDBAL

mitru 420 
chipă 1859 .

La senioare Hlopețchi Maria 
a stabilit un nou record regio
nal totalizînd 532 puncte. Ve
chiul record care îi aparținea 
tot ei a fost de 530 puncte și a 
fost stabilit în 1959. Rezultatul 
obținut duminică îi dă dreptul 
de clasificare în categoria l-a.

Echipa feminină a totalizat 
1448 puncte. La junioare Hlo
pețchi Mariana a realizat 490 
puncte depășindu-și propriul re
cord de 489 puncte realizat la 
vîrsta de 13 ani, anul trecut, 
cu ocazia Cupei Federației Ro- 
mîne de Tir, organizată P Bu
curești.

aceste
în 
meciului de
——
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Am 
observații de- 

întreaga desfă- 
duminică

CUPA R.P.R. LA FOTBAL

Jiul II învingător 
la scor

Duminica trecută s^a disputat 
prima etapă în cadrul cupei 
R.P.R. de fotbal — faza raio
nală. La Petrila Preparația din 
localitate a 
structorilor 
de factură 
luat sfîrșit 
pentru gazde. Tot în aceeași zi 
la Lupeni echipa locală Prepa
ratorul a învins cu 4—3 for
mația minerilor din Uricani. 
Semifinala fazei raionale a avut 
Ioc duminică pe stadionul Jiul 
între formațiile Jiul II și Pre- 
parația Petrila. După un joc în 
care jîuliștii au fost net supe
riori, ei au cîștigat cu 7—0. Au 
marcat Racek (4) Ghezu (3).

lată formația învingătnr’lor: 
Luptilescu, Coroban, ROF. HE- 
GEDUS, Giurescu. Nicolaescu, 
Dcliam, GERGELY, GHEZU, 
RACEK, Pîrjon.

irî deschidere s-a disputat me
ciul de juniori între echipele 
Jiul Petroșani și Minerul Vul- 

Vtrtnr’n a revenit gazde-

întîlnit echipa con- 
din Livezeni. Jocul, 
tehnică mediocră a 
cu scorul de 4—1

apărare. Lă începutul 
a doua însă Voinescu 
timpul" ceea ce dove- 
C.v.A- s-ăr fi mulțumit 
punct. Acest lucru însă 

fost sezisat de Minerul.

după un 
întreaga 
a rămas 

„răsuflînd

‘ In zilele de 23—24 aprilie 
1960 va avea loc la Petroșani 
faza de zonă a campionatului 
R.P.R. de handbal 
medii și școlilor 
fete cu participarea 
Timișoara la școlile medii și 
Craiova, Pitești la școlile pro
fesionale. Din partea regiunii 
Hunedoara participă echipa Șco
lii medii mixte din Petroșani 
care, duminica trecută a cuce
rit titlul de campioană regională.

Succesul obținut de compo
nentele echioei de handbal

al școlilor 
profesionale 

regiunilor

Foto-text: M. DUMITRESCU

& - W X'

Scolii medii mixte Petroșani se 
datorește unei îndelungate și se
rioase pregătiri la care s-au e- 
vidențiat în mod deosebit. Dun- 
cea L., Rădulescu Sanda, Gyorgy 
E., Ogneanu V., Eisler C. nelip
sind la nici un antrenament din 
septembrie 1959 și pînă în pre
zent. Conducerea Școlii medii 
mixte a sprijinit și a dat aju
tor în toate problemele legate 
de pregătirea echipei.

La antrenamentul de dumini
că echipa campioană a susținut 
două jocuri de verificare cu 
Școala de gospodărie de care a 
dispus cu 25—2 și cu selecțio
nata clasei a VlII-a — băieți^ 
cu care au pierdut la limit a? 
’2—11 (6—8). De menționat/ 
faptul că elevele din echipa de 
handbal sînt fruntașe la învă.- 

Orend Anke (clasa a 
medie 9,13, Gyârgy E,

’"tură :
XI-a),
(clasa X-a) media 8,45 etc., iar 
media celor 13 componente este 
de 8 (toate pe primele două tri
mestre). O preocupare perma
nentă a dovedit antrenorul, prof. 
Bartha Eugen, care s-a intere
sat îndeaproape atît de situația 
școlară a fiecărei eleve cît și de 
pregătirea la handbal.

IN CLIȘEU': Echipa de handbal a Școlii medii mixte —• 
campioană regională: De la stingă la dreapta (rîndul de sus), 
Sughițchi Z., Bakoș M., Eisler C., prof. Bartha E., Ogneanu V., 
Nemeș M., Vîrlan C„ (rîndul dirt mijloc), Stanca E., Orend A., 
Rădulescu S. (căpitanul echipei), Dănescu E„ Dalălău O. (jos) 
Gyorgy E., Duncea L.
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tZ mișcării sportive
Recent a avut loc la Petro

șani adunarea generală a mem
brilor Clubului sportiv Jiul ca
re a luat în discuție planul de 
acțiune al clubului pe următo
rii doi ani și a ales noul consi
liu de conducere.

Avînd în vedere situația în 
care se află echipa de fotbal

ÎJiul din categoria A, o mare 
parte din vorbitorii care au luat 

’ cuvîntul la discuții s-au ocupat 
• îndeosebi de cauzele • 
4 
4 
4
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•
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care au 
dus echipa la insuccesele din 
ultimul timp. Dfn cei 29 de vor
bitori puțini au fost cei care 
n-au criticat cu asprime atît ve
chea conducere a clubului cît și 
secția de fotbal și chiar pe ju
cători. Dar în același timp, atît 
vorbitorii cît și planul de pers
pectivă expus și aprobat de a- 
dunarea generală, au arătat că 
scopul clubului este nu numai 
menținerea în categoria A a e- 
chipei de fotbal. Clubul a luat 

/ în Petroșani cu scopul 
precis de a ridica pe o treaptă 
superioară întreaga mișcare 
sportivă din Petroșani. Pentru 
anii 1960—1961 se prevede, în
tre altele, afilierea la federa
țiile de specialitate a 9 forma
ții la discipline ca : volei, rugbi, 
tenis de masă, popice, schi, 
lupte etc. In același timp, a-

cestor secții li se vor crea con
dițiile materiale necesare atît 
pentru ridicarea performanțelor 
cît și pentru atragerea unui 
număr cît mai mare de tineri 
la practicarea acestor sporturi. 
Tot în această perioadă s-a pre
văzut mărirea capacității sta
dionului Jiul la 10.000 locuri 
și construirea unui complex 
sportiv de iarnă. Pentru reali
zarea acestor obiective este însă 
necesar aportul tinerilor din 
Petroșani și Petrila — 
și nemembri ai clubului 
prin muncă voluntară 
tribute la realizarea 
baze sportive pe care 
putea folosi din plin.
și-a prevăzut de asemenea în 
planul său de acțiune, ca o- 
biectiv important, atragerea 
unui număr cît mai mare de 
fete la practicarea sportului. 
S-a simțit necesitatea acestui 
obiectiv deoarece în cele două 
localități — Petroșani și Petrila 
— în raport cu băieții la prac
ticarea sportului participă încă 
puține tinere.

Adunarea generală a însărci
nat noul consiliu să întocmeas
că un jurnal de zi în care să 
fie consemnate toate competi
țiile care au loc, numărul parti- 
cipanților (sportivi și specta-
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membri
— care 
să con- 
acestor 
le vor 
Clubul

întocmirea 
timp con- 
pregătirea 
jucătorilor 
sport etc. 
a însărci-
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din Petroșani 
tori), rezultatele obținute 
alte detalii pe baza cărora
poată fi apreciată oricînd acti
vitatea clubului — istoria lui.

Revenind la problemele fot
balului menționăm că vorbito
rii au arătat că vina principală 
pentru insuccesele echipei nu o 
poartă numai jucătorii și antre
norul ci în primul rînd fosta 
secție de fotbal. Membrii aces
tei secții au îngreunat uneori 
munca antrenorului, nelăsîndu-i 
„mînă liberă" la 
formației. în același 
trolînd foarte puțin 
lotului, activitatea 
în afara ternului de 
Adunarea generală
nat consiliul să atragă în sec
ția de fotbal tovarăși compe- 
tenți, capabili să înlăture gre
șelile de pînă acum. Ea a cerut 
consiliului să acorde aceeași 
importanță atît fotbalului cît și 
atletismului, gimnasticii șt ce
lorlalte discipline sportive.

Datorită condițiilor materiale 
optime care stau la dispoziția 
clubului, membrii acestuia au 
posibilitatea să practice sportul 
preferat. Noul consiliu are da
toria să-și organizeze bine 
munca, să colaboreze cu orga
nizațiile de tineret și organiza
țiile de masă, să activizeze toa
te secțiile pe ramuri de sporf.

î
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Parîngul Lonea 
a cucerit două puncte 

foarte pret’oase
Jucînd în deplasare la Ha' 

cu Victoria, Parînguî a reușu 
să obțină o victorie cu scorul 
de 1—0 prin punctul înscris de 
centrul atachnt Mîrnea în mi
nutul 85 după o combinație la 
care a participat întreaga îna
intare.

Jocul a fost extrem de dis
putat, din primul minut pînă la 
fluierul final al arbitrului, gaz
dele fiind hotărîte să obțină pri
mele puncte din retur. Trebuie 
menționat faptul că lotul echi
pei din Hațeg a fost substan
țial întărit cu mulți jucători ti
neri, incusiv antrenorul echipei.

La jocul tehnic al lonenilor. 
gazdele răspund cu un joc în 
Viteză în adîncime fără combi
nații inutile. Cu toate astea su
perioritatea lonenilor se face din 
ee în ce mai mult simțită, el 
creînd'.i-și ocazii clare de gol, 
pe care le ratează lie din cauza 
nervozității, fie din cauza com
portării bune a portarului hat?- 
gan : (Boboc, în minutele 8,. 13, 
Mîrnea minutul 17. Barabaș 
minutul 24). Si gazdele au o 
mare ocazip de a deschide sco
rul. la o ieșire inoportună a 
portarului lonean Dima, dar ra
tează trăgînd în bară. La re
luare. cei care atacă mai mult 
sînt fot oasnefii. care se insta
lează în jumătatea de 
gazdelor, dar anărarea 
a Victoriei nu nopte fi 
deNt în minutul 85.

Pentru rezultatul obtimit si 
îndeosebi pentru voința cu care 
au jucat merită a fi evidenținți 
toff fotbaliștii toneni.

Alte rezultate : Minerul Petri
la — Minerul Vulcan 1—3 
(0—2) (s-a jucat la Lonea); 
Minerul Aninoasa — Dinamo 
Oraștie 3—0 (prin neprezenta-

teren a 
masivii 

Mtninsă
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Din activitatea organizațiilor 
de partid de la mina Lonea

Realizarea de economii — 
obiectiv principal

Mobilizarea colectivului exploa
tării la realizarea de economii 
cit mai însemnate a constituit 
unul din principalele obiective 
în munca organizațiilor de par
tid de la mina Lonea. Importan
ța realizării de economii, posi
bilitățile concrete pe care le au 
minerii exploatării în această 
privință, iată problema nr. 1 
dezbătută în numeroase adunări 
generale ale organizațiilor de 
bază, în ședințele de instruire a 
agitatorilor și cu membrii acti
vului fără de partid. Îndru
mați de comuniști, minerii ex
ploatării Lonea au obținut suc
cese însemnate în reducerea 
prețului de cost. Prin sporirea 
randamentelor și îmbunătățirea 
calității cărbunelui, minerii din 
Lonea și-au depășit angajamen
tul luat în cinstea zilei de 1 
Mai — de a realiza 400.000 lei 
economii. Suma economiilor 
realizată pînă în prezent prin 
reducerea prețului de cost al 
cărbunelui se ridică la 600.000 
lei.

Frecvența la învățămîntul 
de partid s-a îmbunătățit 

simțitor
încă în luna ianuarie comite

tul de partid al minei Lonea a 
luat în discuție într-o ședință 
lărgită, la care au participat bi
rourile organizațiilor de bază și 
propagandiștii, desfășurarea în- 

j"lțămîntului de partid. Cu acest 
pt ilej au fost luate o serie de 
măsuri în vederea îmbunătățirii 
desfășurării învățămîntului de 
partid. Membrii comitetului au 
fost repartizați' pe cercuri și 
cursuri de învățămînt pentru a 
le îndruma și controla în activi
tatea lor. Cîțiva membri ai co
mitetului au fost solicitați să ra
porteze în ședință despre felul

cum îndrumă birourile organiza
țiilor de bază și propagandiștii 
pentru a asigura desfășurarea 
corespunzătoare a învățămîntului 
de partid. Un rezultat important 
al acestei preocupări este acela 
că frecvența cursanților la șe
dințele cursurilor și cercurilor 
de învățămînt s-a îmbunătățit 
simțitor. Frecvența la învăță
mîntul de partid de la mina Lo
nea a atins 92,50 la sută. Cea 
mai bună frecvență o au cercu
rile conduse de propagandiștii 
Dehelean Alexandru, Petrică 
Mihai, Belu Alexandru, Augustin 
Carol, Grecea Dumitru, Tabar- 
cea Vasile.

Activul fără de partid — 
sprijin prețios în munca 

organizațiilor de bază
Activul fără de partid a de

venit un sprijin prețios în mun
ca organizațiilor de bază. Nu
mărul tovarășilor cuprinși în ac
tivele fără de partid s-a dublat 
de la începutul anului, depășind 
în prezent cifra de 650. Orga
nizațiile de bază acordă o aten
ție tot mai însemnată instruirii 
și atragerii membrilor activului 
fără de partid la munca politică 
pentru mobilizarea colectivului 
exploatării la înfăptuirea anga
jamentelor luate în întrecere. 
Organizațiile de bază din sec
toarele 1, II, III și IV au invi
tat activele fără de partid la a- 
dunâri generale deschise ale or
ganizațiilor de bază, unde s-au 
dezbătut problemele legate de 
procesul de producție. Activele 
fără de partid au constituit un 
sprijin valoros în munca politi
că pentru mobilizarea minerilor 
la îmbunătățirea calității pro
ducției. Ca rezultat al muncii 
politice desfășurate de organi
zațiile de bază exploatarea minieră 
Lonea a redus în cursul lunii tre- 
cute cu peste 0,5 la sută pro
centajul de cenușă admis.

aparate 
pentru 
cărbu-

Printre alte 
piese de schimb, 
la U.R.U.M.P 

se repară sau se 
confecționează din 
nou și 
speciale 
spălatul
nelui la prepara- 
ții, aparate Rheo. 
Lucrînd la acest 
sortiment, mun
citorul Ștefan 
Vasile obține în 
fiecare lună o 
depășire a sarci
nilor de plan cu 
25—30 . la sută.

IN CLIȘEU : 
Tovarășul Ștefan 
Vasile montează 
îltimele ansam- 
ble la un Rheo- 
spălător.

pe anii 1961 — 
în

este obligatorie. <
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ECONOMII DE METAL
lupta pentru realizarea 

metalurgiș- 
își îndreap- 
obținerii de

In 
sarcinilor de plan, 
tii de la U.R.U.M.P. 
tă atenția și asupra 
economii de metal.

In prima jumătate a lunii a- 
prilie colectivul secției turnăto
rie a obținut rezultate frumoase 
în reducerea consumului speci
fic de metal și alte materiale 
Aceasta a adus secției o econo
mie de 14.500 lei. La fiecare tonă 
de otel lichid elaborată s-au e- 
conomisit cîte 1,36 kg. de elec
trozi speciali de garfit. Turnă
torii au economisit de asemenea 
cîte 100 kg. de fier vechi pentru 
fiecare șarjă de otel lichid.

Muncitorii secției au dat în a-

ceasta perioadă produse 
nă calitate. Acordînd o 
maximă turnării, ei au 
procentul de rebuturi la piese 
turnate din oțel cu 2,2 la sută, 
iar la cele de fontă cu 2,3 la 
sută fată de normele admise

La obținerea acestor succese 
și-au adus contribuția din plin 
topitorii Scurtu Gheorghe și 
Botică Ștefan, 
rindei Andrei, 
Ștefan Iulian, 
și alții.

de bu- 
atenție 

redus

formatorii Be-
Inel Romulus, 

Plundeanu Vasile

Calitatea produselor — în 
întreprinderii „6

atenția colectivului 
August"

ANUNȚ j
Conducerile întreprinderi- 1 

lor și instituțiilor din întreg ' 
raionul Petroșani sînt a- i
nunțate pe acea- ă cale a 
delega pentru ziua de 20 a 1 
prilie 1960, orele 8 cîte un , 
tovarăș din cadrul întreprin- 1 
derii sau instituției pentru i 
a participa la ședința de in- J 
Structaj privind tichetele de i 
combustibil 
1962, care va avea loc 
sala de ședințe a Sfatului 
popular raional. /

Delegații vor aduce cu el '■ 
împuterniciri pentru a pir- 
tea ridica imprimatele nece- 
sare, costul unui imprimat 
e de 0,35 lei. f

H

Oameni ai 
din Valea

C lr‘T I T
„STEAGUL ROȘU

Pentru a primi ziarul la 
timp și fără întrerupere 

faceți abonamente
TRIMESTRIALE 

și SEMESTRIALE 
Primesc abonamente 

DIFUZORII VOLUNTARI 
din întreprinderi 

și instituții
FACTORII POȘTALI 
OFICIILE P. T. T. R.

Festivalurile 
ale tinerei 

(Urmare din pag. l-a)

— sărbători 
generații

cii". Pregătirea și desfășurarea 
festivalului tineretului trebuie să

Întreprinderea de industrie lo
cală „6 August" din Petroșani 
este chemată ca prin produsele 
sale să contribuie la completa
rea sortimentelor de produse 
necesare oamenilor muncii din 
Valea Jiului.

Printre sortimentele de bu
nuri produse la întreprindere 
sînt produsele de carne, panifi
cație. de tîmplărie, tapițerie, 
plapumărie și alteU

In activitatea sa, întreprinde
rea „6 August" a obținut unele 
realizări frumoase. Trebuie sub
liniat însă că în ceea ce priveș
te calitatea unor produse colec
tivul unității nu a făcut totul 
Cel mai mult a lăsat de dorit 
calitatea produselor de carne 
Ținind cont de sezisările oame
nilor muncii, conducerea între
prinderii a analizat această sta
re de lucruri și a luat măsuri 
menite să ducă la o îmbunătăți
re simțitoare a calității produ 
selor de carne.

In primul rînd au fost luate 
măsuri pentru a se asigura ma
teria primă necesară, carnea și 
slănina corespunzătoare sorti
mentelor produse de carne, 
lucru care în perioada trecută 
lăsa de dorit. In ce privește pro
cesul tehnologic, și aici s-au 
manifestat o .serie de lipsuri ca
re au determinat slaba calitate 
a produselor. Fostul responsabil 
al fabricii de produse din car
ne. Rusu loan tcare a fost schim
bat din funcție) admitea să se 
folosească slănină necorespunză
toare, provocînd prin aceasta al
terarea produselor

Construcția afumătoriei a fost 
greșită, aceasta fiind prea înal
tă și cu o singură evacuare de 
fum. Mezelurile, datorită tempe
raturii ridicate se „fierbeau". 
fapt care făcea să nu se men
țină starea lor de fabricare. 
Pentru aceasta, conducerea în
treprinderii a amenajat două 
aerisiri, iar ia partea superioa
ră a afumătoriei nu se mai afu
mă mezeluri ci numai slănină

Una din măsurile luate a fost 
și aceea de a acorda o atenție 
deosebită calificării muncitorilor 
care deservesc fabrica. In urma 
acestor măsuri, calitatea produ
selor din carne s-a îmbunătățit.

Calitatea unor sortimente de 
panificație lasă de asemenea 
mult de dorit.

La fabrica de pîine din Pe
troșani, cu toate sezisările fă
cute, continuă să se fabrice pîi
ne neagră de calitate necores 
punzăfoare.

Faptul că în pîînea produsă 
la fabrica din Petroșani se mai 
găsesc bucăți de sfoară, de lemn 
șt alte impurități dovedește ne
glijența de care da dovadă u- 
neori personalul fabricii al că
rui responsabil este tovarășul 
Kert&sz Iosif.

Conferința raională de partid 
a trasat ca sarcină conducerii 
întreprinderii „6 August" să ia 
măsuri concrete de îmbunătăți
re a activității fabricii, iar co
mitetului executiv al Sfatului 
popular raional să studieze și 
să propună organelor superioa

re măsuri pentru îmbunătățire» 
sistemului de cuptoare.

Vorbind despre celelalte pro
duse ale întreprinderii, trebuie 
arătat că acestea, prin calitatea 
lor bună au adus întreprinderii 
beneficii însemnate. Harnicul 
colectiv al secției de tapițerie a 
livrat produse de calitate care 
se bucură de multă apreciere 
din partea oamenilor muncii. 
La atelierul de tîmplărie s-a tre
cut la confecționarea a 10 gar
nituri de mobilă de dormitor tip 
„Bega". Au fost lărgite sortimen
tele de tîmplărie de menaj, scau
ne pliante și altele.

Conducerea întreprinderii va 
trebui să treacă în timpul cel 
mai scurt la rezolvarea defini
tivă a problemelor legate de îm
bunătățirea calității unor produ
se de larg consum și sa asigure 
aprovizionarea la timp a oame
nilor muncii din Valea Jiului.

In lupta pentru obținerea u- 
nor produse de calitate tot mai 
superioară va trebui să fie mo
bilizat întregul colectiv al în
treprinderii.

I. MUNTEANU

locuri la festivalurile din loca
lități.

Pentru popularizarea festivalu
lui și antrenarea unui număr 
cît mai mare de tineri la acțiu
nile pregătitoare, organizațiile 
U.T.M. au datoria să ia măsuri 
din timp. In fiecare localitate 
vor fi amenajate colțuri ale fes
tivalului în cadrul cărora se vor 
organiza întîlniri ale tineretului 
cu activiști de partid, muncitori 
vîrstnici, activiști culturali care 
vor vorbi tineretului despre tra
dițiile culturale ale poporului 
nostru. In întreprinderi și insti
tuții se vor organiza concursuri 
„Drumeții veseli" pe teme le
gate de tradiția festivalurilor 
tineretului. Se vor amenaja pa
nouri și fotomontaje du aspecte 
din viața tineretului din Valea 
Jiului și din întreaga noastră 
patrie, și de la festivalurile ra
ionale și regionale precedente. 
Pentru a stimula învățarea de 
cîntece de către tineri se vor 
crea cercuri „Prieteni . ai muzi-

ducă la îmbunătățirea muncii 
cu cartea, în așa fel ca pînă la 
faza raională 1500 tineri să de
vină participant! la concursul 
„Iubiți cartea" și 1200 tineri să 
obțină insigna de „Prieten al 
cărții". Perioada de pregătire 
a festivalului trebuie să consti
tuie de asemenea un prilej de 
dezvoltare a mișcării sportive în 
rîndul tineretului. In acest scop 
de două ori pe lună vor fi or
ganizate în fiecare localitate du
minici sportive ale tineretului.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
șă folosească toate mijloacele 
pentru pregătirea temeinică a 
festivalului tineretului. Ele tre
buie să-și desfășoare astfel acti
vitatea, ca pregătirea și desfă
șurarea festivalurilor să ducă la 
întărirea muncii educative în 
rîndul tinerilor, la ridicarea ni
velului politic și cultural al a- 
cestora, la intensificarea luntei 
întregului tineret pentru înfăp
tuirea cu succes a sarcinilor 
construcției vieții noi.

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

Fruntașii Petrilei și panourile

-■■■-...... ■—

Acum cîteva zile, I.C.O. Petroșani a prinit un nou lot de 
autobuse fabricate la uzinele „Tudor Vladirnirescu", cu care se 
va îmbunătăți transportul în comun. Deocamdată noile autobuse 
își fac rodajul pe șoselele raionului nostru.

IN CLIȘEU: Trei din aceste autobuse aliniate în incinta ga
rajului I.C.O. Petroșani. Moderne și spațioase, mașinile își vor 
nrimi în rnirînA rălfJtnr'.i

Potrivit obiceiului, la mina 
Petrila, din timp în timp se 
schimbă fotografiile vechi ale 
fruntașilor în producție de pe 
panoul de onoare cu altele noi. 
Cînd are loc această operație, 
alături de fruntașii cunoscuți, pe 
panou apar nume noi. Sînt ale 
acelora care prin realizările lor 
s-au ridicat la nivelul fruntași
lor. Fotografierea și populariza
rea fruntașilor pare □ chestiune 
simplă. Dar cînd colectivul are 
în sinul său mai bine de 700 de

fruntași în producție, cum e ca
zul la mina Petrila, nu-i ușor să 
alegi pe cei mai buni dintre cei 
buni. Vrînd, nevrînd musai să 
recunoști că trebuie cam multe 
panouri. Dar nu i nimic. Să 
crească mereu numărul frunta
șilor în întrecere, al inovatori
lor, că se găsesc ele mijloace de 
popularizare și mai devreme ori 
mai tîrziu, dacă se tin de frun- 
tășie le-ar veni tuturor rîndul 
să fie fotografiați pentru a fi 
puși pe panoul de onoare.

Tinerii participă la gospodărirea uzinei
Clădirea noului atelier al 

U.E.V. era plină de diferite mate
riale. Se punea problema des
congestionării ei. De asemenea, 
mai trebuiau săpate niște șan
țuri în curtea uzinei. Toate a- 
ceste lucrări tinerii din uzină, în 
frunte cu utemistii. au hotărît

să le facă prin muncă volunta
ră. Două zile la rînd, după ter
minarea șutului, tinerii au mun
cit pentru ducerea la bun sfîr- 
șit a obiectivelor fixate. Acum 
ei raportează cu mîndrie că a- 
telierul e descongestionat și curat, 
iar șanțurile săpate.

M. CAROL



N, S. Hrușciov 
va vizita Austria

UN SIMBOL AL TRIUMFULUI 
IDEILOR LUI LENIN

MOSCOVA 18
TASS anunță :

După cum s-a
Julius Raab,

(Agerpres). —

mai anunțat, 
cancelarul federal 

al Austriei și vicecancelarul, dr. 
Bruno Pittermann, au invitat pe 
N. S .Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
să viziteze Austria.

Zilele acestea N. S. Hrușciov 
a comunicat guvernului austriac 
că va vizita Austria în iulie— 
august 1960. Data precisă a vi
zitei va fi stabilită de cele două 
părți mai t’.^iu.

>44^

Congresul P.
.1EGE 18 (Agerpres).

Cel de-al XlII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Belgia 
își continuă lucrările. La 16 a- 
prilie în cadrul Congresului a 
luat cuvîntul Ther Dej ace, de
putat în parlament, membru ai 
C.C. al P.C. din Belgia. El și-a 
consacrat o mare parte a cuvîn- 
tării problemelor luptei pentru 
pace și pentru destinderea încor
dării internaționale 
dezvoltării relațiilor 
nea Sovietică

La ședința din 17 
Congresului

precum și 
cu Uniu-

aprilie a 
Glineur, reprezen

tant al Federației P.C. din Bel
gia din orașul Charlergi, a cerut

MOSCOVA î8. Coresponden
tul Agerpres anunță :

Cine trece prin Habarovsk tre
buie să se oprească măcar cîteva 
clipe în fața impunătorului mo
nument al lui V. I. Lenin, crea
ția sculptorului M. Manizer. Un 
al doilea exemplar al acestui 
monument a fost creat de același 
sculptor în orașul Pușkino de 
lîngă Leningrad. In timpul răz
boiului hitleriștii au dărîmat 
monumentul din Pușkino și l-au 
trimis în Germania, la EL' bea, 
predîndu-1 unei întreprinderi me-

C. din Belgia
să se intensifice lupta pentru 
slăbirea încordării, pentru redu
cerea bugetului militar.

Raskin, membru al Biroului 
Național al Uniunii Tineretului 
Comunist din Belgia a vorbit 
despre mișcarea tineretului mun
citor din Belgia, despre lupta sa 
pentru pace și progres social.

Participanții la Congres au 
fost salutați de reprezentanții 
partidelor comuniste din Chină 
și Cehoslovacia.

Pe adresa Congresului au so
sit telegrame de salut din par
tea partidelor frățești din Tuni
sia, Finlanda, Elveția, Coreea 
și Germania occidentală.

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

talurgice pentru a fi retopit. Du
pă cîteva zile însă monumentul 
a dispărut și toate încercările 
Gestapoului de a afla despre 
soarta lui au rămas fără rezul
tat. Purîîndu-și în primejdie via
ța, muncitorii metalurgiști din 
Eisleben au ascuns monumentul 
lui Lenin într-un loc tainic. In 
zilele eliberării Germaniei de 
către armata sovietică aceiași 
muncitori din Eisleben au scos 
monumentul din ascunzătoare și 
l-au așezat pe un soclu proas
păt construit în piața centrală 
a orașului. Și așa se face că azi 
cele două monumente ale lui Le
nin 'H-’b.nesc la cele două ex
tremități ale lumii socialiste, la 
Eisleben în R. D Germană și 
la Habarovsk. în Orientul In- 
deoărtat, ca un simbol al tri
umfului ideilor lui Lenin și al 
solidarității internaționale a pro
letariatului.

De curînd muncitorii din Eis
leben au botărît să trimită ce
tățenilor din orașul P"șkino un 
monument al lui Ernst Thalmann. 
în schimbul monumentului lui 
Lenin. Zilele trecute la Eisleben 
s-a terminat construcția cuptoru
lui în care se va turna cuprul 
pentru monumentul lui Thalmann.

........ ... ...................... =------ ----

Declarația F. S. M. în legătură 
cu evenimentele din Africa de sud

Congresul P< C din Finlanda
Cuvîntarea rostită de reprezentantul Vasile Vîlcu

HELSINKI 18 (Agerpres).
La 17 aprilie delegații la cel 

de-al XlI-lea congres al P. C. 
din Finlanda au încheiat discu
tarea raportului de activitate al 
Comitetului Central. Congresul 
a adoptat apelul adresat munci
torilor și tuturor oamenilor mun
cii în legătură cu alegerile co
munale care vor avea loc în oc
tombrie a. c.

Reprezentanții partidelor co
muniste și muncitorești frățești 
din Austria, Bulgaria, Suedia, 
Danemarcă, Islanda și Norvegia 
au salutat congresul și au urat 
noi succese comuniștilor finlan
dezi. Luînd cuvîntul tovarășul 
Vasile Vîlcu, membru supleant 
al C.C. al P.M.R., a adus salu
tul Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Romîn. El a 
arătat că lupta dusă de partidul 
comunist diri Finlanda pentru 
unitatea clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor democratice, pen
tru dezvoltarea democratică a 

'Țării, pentru pace și întărirea le
găturilor de prietenie cu U.R.S.S. 
și celelalte țări socialiste, se 
buciirq de simpatia și solidari
tatea frățească a. poporului nos
tru muncitor. Credincios princi
piului internaționalismului pro-

letar, P. C. din Finlanda luptă 
împreună cu celelalte partide 
frățești pentru întărirea conti
nuă a unității mișcării comunis
te internaționale, pentru trium
ful cauzei păcii, democrației și 
socialismului.

După ce a arătat că poporul 
nostru a obținut, sub conduce
rea Partidului Muncitoresc Ro
mîn, succese de o importanță 
hotărîtoare în construirea socie
tății socialiste, vorbitorul a sub
liniat că cel de-al IlI-lea Con
gres al P.M.R., eveniment im
portant în viața poporului nos
tru. va face bilanțul succeselor 
obținute în dezvoltarea țării pe 
drumul socialismului și va a- 
dopta planul de 6 ani (1960— 
1965) de 4,ezv°ltare a economiei 
naționale. In continuare vorbi
torul s-a ocupat de politica de 
pace și colaborare între popoare 
pe care o promovează guvernul 
romîn.

In încheiere, tovarășul Vasile 
Vîlcu a declarat : ne exprimăm 
convingerea că hotărîrile pe care 
le veți adopta la Congres vor 
duce la întărirea continuă a parti
dului și a legăturilor sale cu 
masele, vor da un nou avînt 
luptei partidului dv. pentru pace 
și progres social.

Lucrările Congresului Partidu
lui Comunist din Finlanda con
tinuă.

Semnarea comunicatului comun 
ungaro-indonezian

BUDAPESTA 18 (Agerpres). 
La Budapesta s-au încheiat 

tratativele ungaro-indoneziene. 
In urma tratativelor s-a semnat 
un comunicat comun cu privire 
la vizita președintelui Sukarno 
în Ungaria, precum și un acord 
cultural.

La 17 aprilie, în clădirea par
lamentului Istvan Dobi, preșe
dintele Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare, a înmînat pre-

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

Președintele Sukarno 
a sosit la Viena

VIENA 18 (Agerpres).
Președintele Indoneziei, Su

karno, a sosit în seara zilei de 
17 aprilie la Viena, pentru o vi
zită neoficială de 5 zile.

----- O-----

30.000.000 de japonezi 
vor participa 

la ..marșurile păcii"
TOKIO 18 (Agerpres). TASS.
La conferința de presă Orga

nizată la 16 aprilie de Consiliul 
pe întreaga Japonie pentru in
terzicerea armelor atomice și cu 
hidrogen s-a anunțat că, în ca
drul pregătirilor în vederea ce
lei de a Vl-a conferințe inter
naționale pentru interzicerea ar
melor atomice și cu hidrogen și 
pentru dezarmarea generală și 
totală, în a doua jumătate a lu
nii aprilie și la începutul lunii 
mai, în puncte diferite din Ja
ponia, vor fi organizate „mar
șuri ale păcii". Se prevede că la 
aceste marșuri vor lua parte a- 
proxîmativ 30.000.000 de japo
nezi care se vor îndrepta spre 
Tokio. Participanții la „marșu
rile păcii" vor străbate toate ba
zele militare din Japonia cu lo
zinci chemînd la pace în întrea
ga lume, la lichidarea „sistemu
lui de securitate" japono-ameri
can. Participanții la „marșurile 
păcii" vor sosi la Tokio la 5 au
gust, în ziua deschiderii celei 
de a Vl-a conferințe internațio
nale și vor remite guvernului1 
japonez petiții cuprinzînd cere
rea ca Japonia să nu fie înzes
trată cu arme nucleare. 

șe,dintelui Sukarno și persoane
lor care îl însoțesc diferite or
dine și medalii pentru merite în 
întărirea relațiilor de prietenie 
între popoare.

Președintele Sukarno a vizitat 
Universitatea tehnică din Buda
pesta unde, în cadrul unei ce
remonii. i s-a acordat titlul de 
Doctor Honoris Causa.

In după-amiaza aceleiași zile, 
președintele Sukarno a părăsit 
Budapesta după o ședere de trei 
zile în Ungaria.

Marele miting de la Pekin 
consacri celei de a 5-a 
aniversări a Conferinței 

de la Bandung
PEKIN 18 (Agerpres).
La 17 aprilie, la Pekin a avut 

loc un mare miting al reprezen
tanților opiniei publice din ca
pitala R. P. Chineze consacrat 
celei de a 5-a aniversări a Con
ferinței de la Bandung și înfi
ințării Asociației de prietenie 
între popoarele Chinei și Africii. 
La miting au luat parte Ciu De, 
președintele Comitetului Perma
nent al Adunării Reprezentanți
lor Populari din întreaga Chină 
și Cijun-siun, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze și alți oameni de stat și 
fruntași ai vieții publice din țară.

............... ...44 ~ ' --------------------

Ziare turcești despre importanfa 
apropiatului schimb de vizite 

între N. S. Hrușciov și Menderes
ISTANBUL 18 (Agerpres).
Presa turcă continuă să co

menteze apropiatul schimb de 
vizite între N. S. Hrușciov și 
A. Menderes. Parlas, observato
rul politic al ziarului „Dunya", 
scrie: „Considerăm recenta ac
țiune a rușilor drept o dorință 
fățișă și sinceră de pace. Con
tactele dintre Moscova și An
kara nu numai că vor duce la 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
Turcia și Uniunea Sovietică, dar 
vor avea și o influență favora
bilă asupra aceste regiuni".

ANKARA 18 (Agerpres).
Acum cînd Uniunea Sovietică 

și puterile occidentale fac atîf

PRAGA 18 (Agerpres).
După cum anunță CETEKA, 

secretariatul F.S.M. a dat pu
blicității o declarație în care 
își exprimă indignarea în legă
tură cu faptul că în Uniunea 
sud-africană majoritatea covîrși- 
toare a populației africane este 
lipsită de cele mai elementare 
drepturi ale omului. Statul po
lițist, a cărui întreagă politică 
se bazează pe discriminarea ra
siala; se spune în declarație, sfi
dează întreaga lume prin refu
zul încăpățînat de a renunța la 
politica sa infami). Datoria fie
cărui om al muncii, fiecărui ac
tivist sindical, fiecărei organiza
ții sindicale din întreaga lume, 
se subliniază în continuare în 
declarație, este de a sprijini prin 
toate mijloacele lupta curajoasă 
a oamenilor muncii și a poporu
lui din Africa de sud. Puterni
ca forță a clasei muncitoare in
ternaționale trebuie să determi
ne guvernul sud-african și pe 
adepții lui să-și dea seama că 

---- O-----
Președintele De Gaulle 

a plecat într-o vizită oficială 
în Canada și S.U.A.

PARIS 18 (Agerpres).
La 18 aprilie, președintele Re

publicii Franceze, generalul De 
Gaulle, a părăsit Parisul plecînd 
într-o vizită oficială spre Cana
da și S.U.A. De Gaulle va vizi
ta, de asemenea teritoriile fran
ceze Guyana, Martinica și Gua
delupa.

de dese schimburi de vizite, 
scrie în ziarul „Ulus" cunoscu
tul ziarist turc Esmer, nu exis
tă nimic mai natural în faptul 
că între Turcia și marea sa ve
cină vor avea loc asemenea con
tacte. Autorul subliniază că îm
bunătățirea relațiilor turco-so- 
vletice reprezintă dorința since
ră a oricărui turc. Turcia, a- 
mintește el, a fost una din pri
mele țări care au stabilit relații 
de prietenie cu țara sovietică.

Poporul turc, scrie Esmer, do
rește ca apropiatele tratative și 
contacte să servească ambelor 
țări și să contribuie la întărirea 
păcii internaționale. 

astăzi nu mâi este îngăduită 
politica discriminării rasiale.

Este necesar să se ceară ime
diata punere în libertate a acti
viștilor sindicali și democrați
lor deținuți în închisori, respec
tarea drepturilor sindicale și 
drepturilor omului, încetarea ori
cărei discriminări rasiale. Este 
necesar să se insiste pe lîngă 
Organizația,Națiunilor Unite ca 
să asigure ^aducerea la fndepli- 
nire_a hotărîrilor sale, prin lua
rea de țnăsuri efective Jmpotri- 
va guverfnihii Unihni'i siid-afri- 
cane.

In declarație se exprimă con
vingerea că lupta eroică a po
porului din Uniunea sud-africa
nă va fi încununată de victorie.

— ------------------- 7 ■ î> « ............. ---------- -------

În Coreea de sud continuă 
manifestările antiguvernamentale
PARIS 18 (Agerpres).
Corespondentul din Seul al a- 

genției France Presse relatează 
că în ciuda încercărilor autori
tăților sud-coreene de a fringe 
spiritul de luptă al poporului 
coreean care se pronunță împo
triva regimului lisînmanist, la 
17 aprilie în 4 orașe sud-coreene 
au avut loc noi demonstrații an
tiguvernamentale. In orașul In- 
cion, cîteva sute de persoane au 
trecut pe străzile principale ale 
orașului strigînd lozinci antili- 
sînmaniste. împotriva lor a fost 
folosit un detașament de poliție 
numărînd 1000 de persoane. Po
liția a mai împrăștiat demon
strațiile care au avut loc la 
Cinciju, Cîanien și Haton. La 
Masan locuitorilor le este inter
zis în continuare să circule pe 
străzi între ora 7 seara și 5 di
mineața.

în sprijinul poporului Cuban
HAVANA 18 (Agerpres).
Toate popoarele Americii La

tine trebuie să sprijine cu ho- 
tărîre revoluția cubană, se spu
ne într-o declarație a cunoscutu
lui poet chilian, Pablo Neruda, 
publicată în ziarul „Hoy“.

Pablo Neruda acuză în decla
rația sa Departamentul de Stat 
că sprijină regimurile dictato
riale din regiunea Caraibelor și 
că vrea să răstoarne regimul lui 
Fidel Castro din Cuba. „Trebuie 
să mobilizăm toate forțele și să

Descoperirea unui nou 
complot in Venezuela

CARACAS 18 (Agerpres).
La 18 aprilie, autoritățile din 

Venezuela ău anunțat că a fost 
zădărnicită o nouă încercare de 
răsturnare a guvernului preșe
dintelui Betancourt., Intr-un co
municat al Ministerului’ Apără
rii se spune ca acest complot a 
fost pus la cale cu ajutorul dic
tatorului Trujillo din Republica 
Dominicană. Conducătorul com
plotului era Jesus Mario, fost 
general în armata dictatorului 
Perez Jimenez, răsturnat de po
porul venezuelez.

Cartierul general al forțelor 
polițienești din Coreea de sud 
a recunoscut la 17 aprilie că 
grenadele cu gaze lacrimogene 
folosite de poliție împotriva de
monstranților au fost cumpăra
te de poliție cu fonduri din a- 
jutorul economic american. Ob
servatorii locali, scrie corespon
dentul, arată că această demas
care a pus autoritățile america
ne într-o situație dificilă.

★

PHENIAN 18 (Agerpres).
La Masan situația se menți

ne încordată. După cum anunță 
agențiile străine de presă, auto
ritățile din oraș au prelungit pe 
3 zile interzicerea funcționării 
tuturor instituțiilor de învăță- 
mînt. Sute de polițiști înarmați 
patrulează pe străzi.

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

acționăm cu mai multă fermita
te împotriva amenințării la adre
sa independenței Cubei și a ce
lorlalte țări ale Americii Lati
ne", spune Neruda adresîndu-so 
în special scriitorilor latino- 
americani. „Mișcarea pentru pa
ce din țările Americii Latine a 
hotărît să sprijine Cuba și a- 
ceastă inițiativă trebuie extinsă 
asupra întregului continent la- 
tino-american“, se spune în în
cheierea declarației. i
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