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Se construiește un nou cartier
De cîteva zile, în vechiul oraș minier Lupeni, 

construcția unui nou cartier de locuințe pentru 
aici: Viscoza III. Acest nou cartier va fi așezat 
stîng al pîrîului Braia și va cuprinde un grup de 9 blocuri 
mari cu cîte 3 etaje și cîte 32 apartamente fiecare avînd 
cîte 2—3 camere și încălzire centrală. Tot aici, va fi construită 
o mare centrală de calorifer, care va alimenta atît blocurile 
din noul cartier cît și 3 blocuri : 21, 22 și 22 A din cartierul 
aflat pe malul drept al pîrîului Braia.

...Prima formație de constructori venită pe șantierul vii
torului cartier, a fost echipa de săpători condusă de 
Marin Nicolae. După ce tehnicienii șantierului - 
tescu și Mandero —- au trasat fundațiile noilor 
tinerii săpători au început cu mult spor lucrul, 
ei au săpat complet fundația blocului nr. 23 — în 
de betoniști a lui Bălcescu Ioan a și început să 
tonul de fundație iar acum se sapă fundațiile pentru blocul 
următor, nr. 24. Paralel tu acești constructori, pe nou! șan
tier an început să lucreze echipe de instalatori care montea
ză o conductă de apă, dulgheri de cofrâije șl constructori de 
alte profesiuni.

Noul cartier Viscoza III din Lupeni proiectat de către 
I.S.C.A.S.-București va fi unul din cele mai frumoase cartie
re ale acestui vechi centru muncitoresc, oferind condiții opti
me de cazare harnicilor mineri
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Rozalia lucrează 
la recepționarea 
bobinelor. In ul
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Citiți în pagina IV-a:
• Sesiunea jubiliară a Sovietului Suprem al R.S.S. Azer- 

baidjene.
• Tratativele dintre Ciu En-lai și J. Nehru.
• Togo — un nou stat independent în Africa*.
• In Coreea de sud continuă manifestările împotriva circii li- 

sînmamiste.
• Intensificarea represiunilor antidemocratice în Tailanda.

Locuitorii 
cunoscuți ca oameni 
dragoste pentru buna gospodări
re a localității lor. De aceea, a- 
cum, primăvara, ei au pornit la 
noi acțiuni de înfrumusețare a 
comunei lor — pentru a o face 
fruntașă pe întreaga Vale a Jiu
lui

Printre primele acțiuni se nu
mără lucrări de curățiri de șan
țuri, în lungime de peste 3000 
m., plantări- de pomi, transportul 
gunoiului pe. cîmp și altele, la

care au participat zeci de locui
tori care au prestat peste o mie 
ore de muncă voluntară.

La aceste acțiuni au partici
pat pînă acum un mare număr 
de deputați comunali și cetățeni 
printre care tov. Burlec Ioan 
Băloi, Anghel Ilie, Aron Nicolae, 
Oliver Petru, Ștefanec Alexan
dru, Pîntea Vladimir, Gătej Teo
dor și alții.,în frunte cu mem
bri ai. comitetului excutiv al sfa
tului popular.

Tinerii mineri dini Aninoasa contribuie din plin la realizările 
exploatării. Urmîmd exemplul comuniștilor, ei s-au alăturat cu en
tuziasm noilor obiective de întrecere în cinstea celui de-a* III-lea 
Congres al P.M.R.

IN CLIȘEU: Utemiștîi Parpală Dumitru, Popescu Dumitru și 
Ionică Gheorghe, fruntași în producție, discută despre noile obiec
tive de întrecere.

----- ---------- ---- --- —

La fermocesifrala Paroșeni

Totul devine mai fpumos
Muncitorii de la 

din Paroșeni sînt 
zina în care lucrează.* Au și de 
ce să fie. Ea răspîndește pe ca
lea liniilor de înaltă tensiune e- 
nergie, lumină. Ei sînt mîndri de 
faptul că prin activitatea lor 
gospodărească au făcut ca tei- 
mocentrala să apară ca un pa
vilion al unei stațiuni de odih
nă, iar incinta sa se aseamănă 
un parc frumos amenajat.

E bine să fi mîndru de locul 
tău de muncă. Muncitorii de la 
Paroșeni se mîndresc de aseme
nea cu noul cartier în care lo
cuiesc, cu școala nouă unde le 
învață copiii, cu cantina uzinei.

— Avem o cantină pe cinste 
— obișnuiesc să spună munci
torii. De nu crezi vino și ia masa 
la noi. Masa e gustoasă și con
sistență, iar curățenia ca la far
macie. Bucătăreasa șefă Grofu 
Irina e meșteră înya găti mîn- 
căruri bune...

De-1 întrebi pe vreunul dintre 
abonații cantinei unde-și ib de
junul și cina cînd nu-i în șut 
că doar termocentrala-i cam de
parte de cartier, îți răspunde:

Și problema aceasta a fost re
zolvată. Cantina are un fel de 
filială în blocul C din cartier. 
Aici servesc abonații care nu 
sînt în serviciu dejunul și cina.

Acestea sînt doar cîteva din

termocentrala 
mîndri de u-

realizările 
colectivul 
Paroșeni. 
hotărît să 
Mai și cel 
al partidului cu noi realizări în 
activitatea gospodărească.

cu care se mîndrește 
termocentralei din 

Colectivul de aici e 
întîmpine ziua de I 
de-al II 1-lea Congres

BRIGADA
Nu de mult în abatajul nr. 10 

al sectorului I al minei Aninoa
sa a fost constituită o brigadă 
din tinerii muncitori care ur
mează școala de mineri de pe 
lîngă exploatare. Conducerea ei 
a fost încredințată comunistului 
Sas Teodor. In cadrul acestei

Interviul nostru Măsuri menite să ducă la soorirea economii lor
Printre angajamentele de în

trecere luate în cinstea celui de-al 
III-lea Congres al P.M.R., de 
colectivul minei Vulcan, un loc 
însemnat îl ocupă acela de a 
realiza îh acest an economii la 
prețul de cost în valoare de 
650.000 lei. înfăptuirea aceștui 
angajament este legată de mă
rirea randamentelor, îmbunătăți
rea calității cărbunelui extras, 
economisirea materialului lem
nos, explozivului, a energiei e- 
lectrice și pneumatice, păstrarea 
utilajelor și multe altele.

!ntr-o convorbire avută cu un 
redactor al ziarului nostru, to
varășul Fodor Arcadie, ingine
rul șef al exploatării, a arătat 
pe scurt măsurile tehnico-orga- 
nizatorice luate de conducerile 
minei și sectoarelor în vederea 
înfăptuirii angajamentelor luate :

— Extragerea de cărbune mai 
ieftin, deci reducerea prețului de 
cost pe tona de cărbune este 
strîns legată de îmbunătățirea 
continuă a calității. Nu rare au 
fost cazurile cînd datorită sla-

bei calități a cărbunelui, mina 
noastră a primit penalizări din 
partea preparației, fapt care a 
contribuit la creșterea prețului 
de cost pe tona de cărbune ex
tras. Analizînd cauzele acestor 
lipsuri, conducerea minei a luat 
măsuri eficiente de remediere a 
lor. Măsurile au pornit incepînd 
din abataje. Fiecare abataj a 
primit lăzi în care să se aleagă 
șistul. Cu alegerea șistului se 
ocupă acum fiecare membru din 
fiecare brigadă, începînd cu res
ponsabilul ei și pînă la vagone
tarul care încarcă la rol. In a- 
ceastă acțiune au fost atrași și 
muncitorii crațeriști, care pe lîn
gă controlarea și grija față de 
utilaje au și datoria de a alege 
șistul vizibil ce vine pe crațer 
Odată ales și depozitat, șistul 
este încărcat și evacuat cu va- 
gonetele. Astfel, la lupta pentru 

îmbunătățirea calității cărbunelui 
au fost atrași și muncitorii au
xiliari care au o strînsă legătu
ră cu munca din abataje. Dacă 
în aite dăți procentajul de ce-

î
nușă depășea pe cei admis, în 
perioada scursă din luna apri
lie, el a scăzut cu 
cel admis.

Dacă în ceea ce 
cențui de cenușă, 
scadă necontenit, 
bine să crească 
ceastă direcție 
împușcăm doi iepuri deodată, 
iată cum. Limitînd numărul 
găuri și cantitatea de exploziv, 
pe lîngă faptul că obținem eco
nomii de 
cărbunelui crește prin dizlocarea 
de bulgări mai mari din strat. 1 
In acest scop explozivul a fost 
planificat pe sectoare, pe locuri 
dc muncă. Planificarea respecti
vă s-a făcut pe bază de fișe li
mită, pe care rezultatele se ur
măresc din cinci în cinci zile.

In vederea evitării risipei, au 
fost introduse fișe de control a- 
supra diferitelor materiale nece
sare în abataje. Ținîndu-se sea
ma de sarcinile de plan lunare,

1 la sută sub

privește pro- 
et trebuie 
granulația 

mereu. In
am încercat

să 
e 

a- 
să 
Și 

de

exploziv, granulaț'a

(Continuare în pag. 3-a)

PRIN MUNCĂ voluntară

26 hectare terenuri 
îmoădurite

A trecut doar puțin timp de 
cînd în raionul nostru a început 
campania de refacere a patrimo
niului forestier. In această peri
oadă tinerii din numeroase în
treprinderi și instituții din Va 
lea Jiului au plantat pînă 
în prezent puieți de arbori pe o 
suprafață de peste 26 ha. teren. 
Susținute acțiuni1 de împăduriri 
s-au desfășurat mai ales pe șan
tierele de la Roșia, Aușelu, Voe- 
vodul, Cîmpu lui Neag, Valea 
Prunului, Polatiștea. S-au re
marcat îndeosebi brigăzile de 
muncă patriotică de la Școala 
tehnică de maiștri, mina Petri- 
la, Î.C.M.I.N. Școala profesio
nală Lupeni, și cele ale tineri
lor țărani1 muncitori din Cîmpu 
lui Neag.

Un teren de volei
Locatarii blocului D din Ora

șul nou Uricani — iubitori ai 
jocului de volei — au hotărît să 
amenajeze pe terenul viran de 
lîngă bloc un teren de joc.

Nu demult, Fodor Alexandru, 
Kovacs Mihai, Suru Gheorghe, 
Kovacs luliana, Panczel Iosif și 
mulți alții au început lucrările 
de nivelare a terenului și mai 
apoi au trecut la celelalte lucrări 
în vederea amenajării terenului.

Acum pe locul unde mai odi
nioară pășteau vite e un teren 
de volei amenajat prin muncă 
voluntară.

ELEVILOR
brigăzi se experimentează mași
na sovietică de încărcat G.M.L.- 
30 M. Invățînd manipularea a- 
cestei mașini tinerii din brigadă 
au obținut randamente frumoa
se. Ei depășesc cu regularitate 
productivitatea muncii planificata 
cu cîte 1—2 tone de cărbune pe 
post.

Îiî preajma celei de a la-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei £
. ..... g
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’ Teritoriul Slovaciei ocupă în- 
2 treaga parte de răsărit a Repu- 
2 blicii Cehoslovace. O parte din 
o frontierele sale sînt comune cu 
o acelea ale Uniunii Sovietice. Slc- 
o vacia reprezintă astăzi 28,8 la 
o sută din populație și 38 la sută 
§ din teritoriul întregii țări. Cu 
o toate acestea în 1945, anul eli- 
o berării, Slovacia era. o regiune 
g slab dezvoltată.
g Experiența industrializării Slo- 
| vaciei al cărei scop este atinge- 
g rea nivelului economic al regiu- 
g nilor cehe, care au un înalt grad 
g.de industrializare, depășește ca- 
g drul Cehoslovaciei suscitînd un 
g viu interes pe scară internațio- 
g nală. Realizările însemnate obți- 
2 nule în lichidarea situației îna- 
g poiate în care se afla Slovacia 
g înainte de eliberare nu pot fi a- 
g predate decît dacă cunoșteam 
g o serie de date care caracțeri- 
g zează trecutul acestei regiuni a 
g Cehoslovaciei.
0 Care era situația economică a 
o Slovaciei înainte de cel de-al 
8 doilea război mondial ? Pe de-o 
8 parte această situație se carpete. 
° riza printr-o suprapopulație ru- 
° rală, iar pe de altă parte prin 
° suprafețele imense ale marilor 
° proprietăți funciare aparținînd 
° burgheziei și, în sfîrșit prin lip- 
? sa aproape totală a unei indus- 
| trii (în 1926, 27 de locuitori din 
° 1.000 lucrau în industrie) A- 
° ceastă situație s-a prelungit pînă 
o la sfîrșitul celui de-al doilea răz- 
8 boi mondial. In timpul ocupației 

centralizarea capitalului s-a in-
OOOOOOOO OOO0OOOO cooooooooooooooooooooo oooo

8
8
8

tens if ic at și militarizarea econo
miei a modificat profund structu
ra industriei. Slovacia era o re
giune agricolă înapoiată caracte. 
rizată printr-un nivel foarte re
dus de dezvoltare economică (în 
1930 din întreaga populație 56,7 
la sută lucra în agricultură, în 
comparație cu numai 18.8 la sută 
în industrie); șomajul era 
în floare iar numărul persoanelor S 
care emigrau era de asemenea - 
foarte mare (între cele două răz
boaie au emigrat 200.000 de 
persoane iar în perioada 1900— 
'1914, au emigrat 400.000 de per
soane, cifre deosebit de mari pen- “ 
tru Slovacia care nu număra în 8 
acea perioadă decît 3 milioane 8 
de locuitori). g

Numai după cel de-al doilea 8 
război mondial, odată cu apariția 8 
sectorului socialist, popoarele ceh 8 
și slovac au pășit pe un drum 8 
nou, acela al colaborării econo- 8 
mice, politice și culturale, în ca- 8 
drul statului democrat popular. 8

O sarcină deosebit de grea re- 8 
venea conducătorilor noii repu- 8 
&ZZcZ cehoslovace. Structura eco- 8 
nomică și socială a Slovaciei tre- 8 
b’uZa complet modificată pentru a 8 
lichida într-un timp cit mai 8 
scurt înapoierea moștenită de se- 8 
cole. 8

Transformările realizate în anii 8 
puterii populare sînt cu adevărat 8 
istorice. Zece ani de construcții g 
au dus la o dezvoltare în ritm g 
accelerat a economiei Slovaciei. g

(Continuare în pag. 3-a)
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Etapa pe centru a crosului 
„Să întîmpinăm 1 Mai“

In prima etapă a competiției de 
fotbal, organizată în cinstea celui 
de-al III-lea Congres al P.M.R. 
și a zilei de 1 Mai, s-au întHnit 
echipele Jiul Petroșani și Mine
rul Lupeni.

Vremea frumoasă, dorința de a 
vedea disputa sportivă dintre cele 
două echipe de fotbal, din cadrul 
categoriei A, ale raionului nostru, 

IN CLIȘEU: O fază la poarta echipei din Lupeni.

au făcut ca numeroși iubitori ai 
sportului cu balonul rotund să 
populeze tribunele stadionului din 
Petroșani.

Fără a se ridica la nivelul teh
nic cerut, întrecerea dintre cele 
două echipe a plăcut prin 
numeroasele faze la cele două 

Minerul Aninoasa —
Meciul dintre Minerul Vulcan 

și Minerul Aninoasa, fruntașa se
riei I-a a campionatului regional 
de fotbal, a fost considerat pe 
drept cuvînt derbiul etapei. Acest 
lucru a făcut ca la întîlnirea ce 
a avut loc pe terenul din Vulcan, 
să participe circa 3000 de specta
tori, cifră record pentru această 
localitate.

La început, gazdele au o ușoa
ră superioritate teritorială. Apoi 
jocul se echilibrează, făclndu-se

porți, prin dinamism. Apărările și 
în special portarii au avut mult 
de lucru. Ca dominare teritorială, 
mai evidente în repriza a doua, 
superioritatea a aparținut echipei 
petroșănene care în unele perioa
de, avea stoperul la jumătatea te
renului. Gu toate acestea, datori
tă vechii metehne, a paselor duse 
pînă la exasperare, a șuturilor im

precise, în special ale lui Ciurdă
rescu, dim numeroasele ocazii a- 
vute au fost fructificate doar 
două. Una prin Toth, în revenire 
de formă, și Crăciun la o învălmă
șeală. De la gazde, merită a fi 
relevată comportarea lui Farkaș, 
care de la meci la meci dovedeș-

Mineru? Vulcan 2-0
gea ieșită dintr-un buchet de ju
cători este introdusă în poartă de 
Go 1 goți u.

După gol, jocul devine și mai | 
dinamic. Se ratează și de o parte I 
și de alta prin Rîșniță și Vlarl, ca 
pînă la urmă, Golgoțiu Marcel să 
ridice scorul la 2—0, rezultat cu 
care ia sfîrșit întîlnirea. Victoria 
aninosenilor este pe deplin meri
tată, iar dobîndirea ei le întărește 
locul de lideri ai seriei.

La Lonea, echipa Parîngul din 

te că și în postul de fundaș sting 
este același jucător de nădejde al 
echipei, a lui Toth, Gabor, Crîz- 
nic. Deși a marcat un gol, Crăciun 
nu a jucat la nivelul său obiș
nuit practicînd un joc lent ce a 
frînat multe acțiuni ale echipei 
gazdă.

De la Minerul Lupeni merită 
a fi remarcat, portarul Kiss, care 
a apărat multe șuturi grele, cei 
doi mijlocași, Mihaly și Szoke. 
Amîndoi au muncit mult și cu 
folos. De asemenea s-au remarcat 
centrul atacant Nisipeanu, autorul 
ambelor goluri ale lupenenilor și 
tînărul Adam care în acest meci 
și-a făcut debutul în echipa din 
Lupeni.

La fluierul arbitrului Dobrin 
din Petroșani (care a condus cu 
multe scăpări) s-au aliniat for
mațiile :

JIUL: Crîznic, Romoșan, Til- 
vescu, Farkaș, Cozmoc, Crișan, 
Toth, Gabor, Ciurdărescu, Crăciun, 
Manea.

MINERUL : Kiss, Plev, Coman, 
Keresztes, Szoke, Mihaly, Sima, 
Groza, Nisipeanu, Adam, Crăini- 
ceanu.

----- — — * - ---

C U P A R. P. R.

Jiul II a debutat 
victorios

După un joc viu disputat, echi.- 
pa de fotbal Jiul II a reușit să se 
califice în turul următor al cupei 
R.P.R.

Deși dezavantajată de lipsa a 
doi jucători titulari, precum și de 
faptul că 40 minute a jucat în 10 
oameni, Jiul II a reușit să înscrie 
două goluri.

Deși a dominat, echipa prepara- 
ției din Lupeni a păcătuit prin 
jocul cu mingi înalte în lata por
ții, pe care apărătorii Jiului II, 
Rof și Giurescu, le-au anihilat cu 
ușurinfă. Au marcat Ghezu și 
Râczek.

Petroșani
Duminică dimineața, în jurul 

cartierului Gheorghi Dimitrov 
peste 100 de tineri și-au dispu
tat întîietatea în crosul „Să în
tîmpinăm 1 Mai“.

Pe primele locuri s-au clasat: 
la juniori: 1. Balamat Valeriu 
(Școala profesională Petroșani),
2. Urlic Adolf (Avîntul Maleia),
3. Dan Mucenic (Avîntul Ma
leia); seniori: 1. Ghiță Cristian 
(Știința I.M.P.), 2. Urdaru M. 
(Știinfa I.M.P,), 3. Zamet loan 
(Avîntul Maleia). Pe echipe Ia 
juniori: 1. Școala profesională 
Petroșani, 2. Avîntul Maleia, 3. 
Voința Petroșani; pe echipe se
niori: 1. Știinfa I. M. P., 2. A- 
vîntul Maleia, 3. Voința Petro
șani.

Cu ocazia acestei etape s-a 
remarcat numărul mare de par- 
ticipanți de la Școala profesio
nală de ucenici din Petroșani, 
începutul promițător al juniori
lor de la tînăra asociație Avîn
tul Maleia. Negativ este însă de
zinteresul asociațiilor sportive în

-------------O-------- —

Cupa „1 Mai" la atletism rezervată 
copiilor

In ziua de 24 aprilie, pe sta
dionul Jiul din Petroșani, peste 
150 de copii, reprezentînd școlile 
elementare din localitățile Vul
can, Lonea, Petrila și Petroșani 
s-au întrecut pentru a cuceri lo
cul I precum și dreptul de a fi 
selecționați în lotul raional care 
va participa la concursul regio
nal de atletism ce se va desfă
șura la Deva în zilele de 7 și 
8 mai a. c.

lată cîștigătorii probelor pe 
categorii : săritură înălțime fete 
categoria 12—14 ani: Dragoș 
Rodica (Școala elementară Vul
can); categoria 11—12 ani: Mi- 
hăilă Draga (Școala medie nr. 
1 Petroșani); înălțime băieți: 
Cerbu Dorin (Școala elementară 
nr. 1 Petroșani); greutate bă
ieți : Popescu Luchian (Școala 
elementară nr. 1 Petroșani); 
lungime fete 9—10 ani: Cion- 
goi Clara (Școala medie nr. 1 
Petroșani); categoria 11 —12 
ani: Nevezi Ana (Școala ele
mentară Vulcan); lungime bă
ieți : Kovacs Iosif (Școala ele
mentară nr. 1 Petroșani): 30 
metri plat — fete: Jula Lucia 
(Școala elementară Vulcan); 
40 metri plat — băieți 9—10 ani: 

antrenarea la această competi
ție de masă a senioarelor și ju
nioarelor. Din această cauză nict 
o tînără nu a luat startul la a- 
ceastă populară competiție de 
masă.

Lupeni
Faza pe centrul Lupeni la Cro

sul „Să întîmpinăm 1 Mai" a a- 
vut loc în ziua de 24 aprilie a.c. 
Au participat un număr de 60 
tineri Datorită bunei organizări 
corsul s-a bucurat de succes.

Rezultate tehnice: juniori: 
1. Popescu Nicolae (Minerul Ș.P. 
Lupeni), 2. Braia Octavian (Mi
nerul Ș.P. Lupeni), 3. Șmiguleț 
Vasile (Straja); junioare: 1. 
Albu Bernadeta, 2. Ghvrdeak 
A., 3. Pădureanu (toate de la a- 
sociajia Straja). Seniori: 1. Am- 
bruș Petru (Minerul), 2. Drago- 
ta Gheorghe (Minerul Ș.P), 3. 
Doroban loan (Minerul Ș.P.); 
senioare: 1. Stroia Susana, 2. 
Drăghici Maria, 3. Drită Anuța.

I. S.

Marincan Mugur (Școala ele
mentară Vulcan); 40 metri plat 
— fete 11—12 ani: Rotarii An
gela (Școala de 7 ani nr. 1 Pe
troșani); 50 metri plat fete: 
Nevezi Ana (Școala elementară 
Vulcan); 60 metri plat băieți : 
Borza Adam (Școala elementară 
Vulcan); cros 300 metri fete: 
Vasilescu Viorica (Școala de 7 
ani nr. 1 Petroșani); cros 500 

metri băieți: Borza Adam (Școa
la elementară Vulcan).

S. BALO1 
corespondent 

—— —=★ = —

De la comisia raională 
de volei

Campionatul raional de voie? 
va începe în ziua de 30 aprilie 
1960, orele 16 după următoarea 
programare:

Băieți: I. E. Lupeni — Pa- 
rîngul Petroșani; Minerul Lu
peni — Minerul Vulcan; Știința 
Petroșani — I.C.E.M. Petroșani. 
Energia Paroșeni stă.

Fete: Parîngul Petroșani — 
Știința Petroșani Minerul Lu- 
peni stă.

remarcată coeziunea și puterea de 
finalizare a echipei oaspe care a 
reușit să concretizeze două din o- 
caziile avute. Primul gol „cade" 
în minutul 15 de joc: o lovitură 
de colț la poarta gazdelor și min-

DUPĂ MUNCA, SPORT
In ziua de 24 aprilie, tinerii din 

comuna Uricani au organizat o 
muncă voluntară la săparea gro
pilor pentru stîlpii electrici ce se 
vor pune pe șoseaua ce duce de 
la mină spre Orașul nou. Printre 
tinerii care s-au evidențiat se nu
mără Marciu Gheorghe, Ionescu 
loan. Di'nc.a Ilie și Aurel, Rad 
Petru și alții

La muncă voluntară au partici
pat și pionierii de la Școala de 7 
ani din Uricani. Ei au transportat 
Ia Valea de Brazi circa 1.300 pu- 
iețl. Au muncit cu hărnicie pionie

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

E oare asta dragostea
fata de culorile clubului ?

In ultimul timp, publicul din 
Petroșani se obișnuise să vadă în 
formația Jiul II, pe tînărul Co
roban Mircea, titular pe postul 
de fundaș dreapta.

Duminică, în meciul cu Prepa
ratorul Lupeni în acest post a 
apărut un alt jucător. Această 
schimbare a fost făcută de antre
nor din cauză, de forță majoră. 
Coroban Mircea care și alte dăți 
a dat dovadă de lipsă de dra
goste față de culorile clubului ab- 

localitate a terminat nedecis cu 
Victoria Călan. Scor final: 2—2. 
Rezultatul de egalitate se dato- 
rește formei slabe a portarului Di
ma, de la Lonea, care la ambele 
goluri a scăpat mingea în plasă.

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

rii Resiga Petru, Dobîrceanu Ghe
orghe, Ionici și Fogoș Ionel.

După muncă, tinerii s-au îm
părțit în două echipe și au jucat 
un meci de fotbal. Același lucru 
l-au făcut și pionierii. Meciurile 
au constituit un prilej de veri
ficare a echipelor, precum și selec
ționarea celor mai buni jucători 
pentru a juca cu alte echipe In în
trecerile ce vor avea loc in cins
tea zilei de 1 Mai.

V. HLOPEȚCH1 
corespondent

sentînd nemotivat de astădată a 
dat bir cu fugiții nesocotind cele 
mai elementare reguli de discipli
nă

Această atitudine trebuie să dea 
de gîndit jucătorului Coroban 
Mircea, știut fiind că dragostea 
țață de culorile clubului este un 
factor important care contribuie 
la ridicarea valorii sportului de 
tip nou

Antrenorul și jucătorii e- 
chipei de fotbal Jiul II.

bmho®
Timp de două zile — sîmbătă 

și duminică — orașul Petroșani 
a găzduit etapa zonală a cam
pionatului republican de hand-' 
bal redus al școlilor profesionale 
și medii, cu participarea repre
zentativelor feminine .ale regiu
nilor Craiova, Pitești, Timișoa
ra și Hunedoara.

Turneul desfășurat într-o notă

IN CLIȘEU : Un aspect din timpul 
de deplină sportivitate a scos 
în evidență buna comportare a 
reprezentativelor regiunilor Ti
mișoara și Pitești.

Incepînd întrecerea într-o notă 
de timiditate, sore sfîrsitul tur-

[aiiioionaful reniibliian 
al îtolarilBi

neului reprezentativele regiunii 
Hunedoara — Școala medie mix
tă nr. 1 Petroșani și Școala de 
gospodărie din Petroșani au ob
ținut rezultate ce arată un pro
gres al handbalului feminin în 
Valea Jiului.

REZULTATE TEHNICE : sîm
bătă : Pitești — Craiova 29—0 
(18—0) Meci fără istoric. Repre

zentativa regiu
nii Pitești a fost 
net superioară 
reușind o victo
rie ce nu mai 
necesită comen
tarii. Timișoara 
— Hunedoara 
(Școala medie nr. 
1 Petroșani) 17 

•—5 (6—1). Pres- 
tînd un joc mai 
bun, cu pase re
pezi și finalizate 
cu aruncări la 
poartă, reprezen- 
tantiva regiunii 
Timișoara a ob
ținut o meritată 
victorie.

DUMINICA : 
Pitești — Hu
nedoara (Școala 
de gospodărie 

întîlnirilor. ™r0Ș*ni) 23~3 
(14—0). Deși 

scorul este categoric, el nu o- 
glindește în mod just raportul 
de forțe de pe teren. Timișoara 
— Hunedoara (Școala medie 
mixtă nr. 1 Petroșani) 22—4 
(9—2). Echipa regiunii Timi

șoara prestînd un joc ofensiv a 
reușit să marcheze 22 goluri ti
nerei noastre formații. Hune
doara (Școala de gospodărie Pe
troșani) — Craiova 4—1 (2—0).

Luptînd pentru locul II în cla
sament elevele Școlii de gospo
dărie din Petroșani au învins 
reprezentativa regiunii Craiova 
cu 4—1 (2—0).

In urma acestor rezultate cam
pioane zonale au fost desem
nate : La școli medii : regiunea 
Timișoara, iar la școli profesio
nale : regiunea Pitești.

Două jocuri frumoase
In cinstea celui de-al III-lea 

Congres al partidului și a zilei 
de 1 Mai; asociațiile sportive E- 
levul din Petroșani și Știința 
I.M.P. au disputat două jocuri 
de- handbal redus — băieți. In 
primul meci, echipa Elevul a în
vins Știinja I.M.P. cu scorul de 
19 -18 (12 10)

Victoria în această partidă se 
datorește în bună măsură . tînă- 
rului portar al echipei Elevul 
Mălai Mihai care a apărat ex
ceptional.

In meciul revanșă echipa Ști
ința I MP. a ieșit victorioasă 
cu 23—17.

I. FANE

Tot în cinstea zilei de 1 Mai, 
în ziua de 23 aprilie a avut loc 
în sala de sport a sindicatului 
minier din Lupeni o întîlnire de 
handbal redus între Energia Pa
roșeni și Straja Lupeni. Scorul 
final: 28—25 pentru Energia 
Paroșeni.



STEAGUL R75ȘU

OBIECTIVELE CHEMĂRII
PRIND VIAȚĂ...

De trei ori in decurs ae 24 
de ore incinta minei Lupeni de
vine un adevărat furnicar de oa
meni. De trei ori, sute de lumini
țe iau calea adîncului. In ziua a- 
ceea insă, alături de nelipsita 
lampă, minerii au dus cu ei în a- 
dineuri 'foile tipărite ale ziarelor 
care purtau înscrise pe ele un eve
niment de seamă în viața și mun
ca lor: chemarea la întrecerea so
cialistă pe țară, chemare linșată 
alături de alte colective țruntașe 
și de colectivul minei Lupeni.

Domenii au dus cu ei pe. fron
tale, in camerele abatajelor sau 
în cabinele locomotivelor cheam- 
rea din care cei
mai mulți au în- r—
vățat pe dinafară 
sarcinile asumate 
în întrecere de in- 
tregul. colectiv.

...In abatajul său, brigadierul 
Feher Vasile aștepta cu toți oa
menii să le vină de la ziuă schim
bul următor. Ca de obicei tre
buia să dea în primire abatajul, 
să mai sfătuiască de una, de alta. 
Cînd au venit ortacii din schim
bul următor, membrul de partid 
Feher Vasile a adunat ortacii în 
jurul său:

— Vedeți; îi așa cum ne-am 
angajat la miting: 1.300.000 lei 
economii, consum de lemn redus 
cu 2 la sută, calitatea mai bună 
cu 4 la sulă... Asta știți ce în
seamnă ? înseamnă că nici de la 
noi din abataj să nu mai scape 
nici un bulgăr de piatră în căr
bune, înseamnă că trebuie să gos
podărim lemnul mai ceva ca pi

cura ! Doar angajamentele as
tea sînt de onoare și ele trebuie 
realizate.

...Asemenea discuții au avut loc 
în multe abataje. La Ghioancă și 
Splnu pe frontale, la< Huda, la 
Guță, în galerii, în atelierele mi
nei, peste tot hotărîrea a fost a- 
ceeași: obiectivele chemării să 
prindă viață zi de zi, ceas cu 
ceas!

' Și, ele prind viață I
La Feher Vasile, la Gligor Ni

colae, la multe alte brigăzi de la 
sectorul I A randamentele urcă tot 
mai sus. De la circa 4,800 tone de 
cărbune pe post cît dădeau îna
inte de a se lansa chemarea, orta
cii lui Feher au ajuns acum la 
p te 5,300 tone de cărbune pe 
post. Brigada lui Brușinsky loan 
era sub plan clnd s-a lansat che
marea. Acum și-au recuperat da
toria, extrage cite 400—500 kg.

de cărbune peste plan pentru fie
care post prestat. La galeria de 
cap în stratul 5 brigada lui Ve- 
lek loan avansează zilnic cîte 3 
m.l., deși lucrează doar cu cioca
nul de abataj. Obiectivele prind 
viață zi de zi mai mult la toate 
sectoarele, la toate abatajele. In 
frontalele conduse de Scheianu 
Ioan, de Furo Alexandru sarcinile 
zilnice de plan sînt de regulă lă
sate în urmă cu 10—20 ba chiar 
mai multe tone de cărbune. Odată 
cu randamente mai mari, minerii 
de la Lupeni, dau și cărbune mai 
bun ca înainte. Tabla care anunță 
șistul vizibil e aproape goală. Nu

mărul vagonete-
- • ,or Pierdute pen-

'Ui'ft' CXJL- tru șist le poți 
număra pe dege
tele unei singure 
mîini.
prind viață și în. .. Obiectivele prind viață șl în 

filele registrului de inovații, in lu
na aprilie au fost propuse 7 ino
vații din care 4 inovații după lan
sarea chemării. Tema lor: lupta 
pentru economii, grijă mai mare 
față de protecția muncii, sporirea 
randamentelor. Atunci clnd a con
ceput un nou sistem de asigurare 
a roților de la vagonete pentru a 
nu cădea de pe ax, maistrul me
canic Gocsik Ștefan a avut desi
gur în vedere angajamentul de 
economii al întregului colectiv. La 
fel s-a gîndit și tînărul Materna 
Iosif cu 
care, cu 
la lupta 
ta de 19 
vații poartă înscrisă o altă pro
punere de valoare: întrebuințarea 
substanțelor tensioactive în locul 
șistiflcării locurilor de muncă. Au
torii : doi ingineri

...Obiectivele prin viață. Prin 
muncă dirză în abataje, prin ino
vații, prin recuperarea de materia
le la atelier, prin activitatea bri
găzilor de muncă patriotică, prin 
strădaniile întregului colectiv an
gajamentele se realizează zi de zi, 
ceas cu ceas.

GH. DUMITRESCU

toți ceilalți muncitori 
spirit creator, contribuie 
pentru economii. La da- 
aprilie, registrul de ino

r 
i'

Doi gospodari
Membrul de | 

loan de la Cimpa II 
gajat să antreneze în 
de înfrumusețare a 
minei pe tovarășul 
muncă. Împreună cu Pătruț > 
Petru tovarășul Szabo loan a i 
trecut la acțiune și a muncit > 
mult la pietruirea șanțului din î 
fata birourilor sectoarelor ii ; 
și 111. S

IN CLIȘEU : Tovarășii Sza- , 
bo Ioan și Petruț Petru efec- J 
tuînd pietruirea șanțului.

partid Szabo > 
.pa II s-a an- i

acțiunea < 
incintei i 

sau de >

SPECTACOLE
„Cu dragostea

nu-i de glumit”
In mai multe localități din Va

lea Jiului Teatrul de stat de es
tradă din Deva a prezentat co
media muzicală „Cu dragostea 
nu-i de glumit" de Dlhovicinîi și 
Slobodskoi, muzica de Bogos- 
lovski.

Spectacolul dat în Petroșani S-a 
bucurat de mult succes. Regia spec
tacolului este semnată de Paul 
Socrate Mateescu, iar din distri
buție fac parte Ștefan Guță (Mark 
Borisovici), Ludmila Eftici (Zoia 
Alexandrovna) Vaier Georgescu 
(Andrei Vasilievici), Elena Coriu- 
ciuc (Nastenka), și alții.

I

Teatrui Armatei 
la Petroșani

In cadrul turneului ce-l între
prinde prin țară, un colectiv de 
actori ai Teatrului Armatei din 
București va prezenta la Petro
șani în ziua de 26 aprilie a.c., 
orele 17 spectacolul „Fîntîna 
Blanduziei” piesă în versuri de 
Vasile Alecsandri.

In aceeași zi, la orele 20, va a- 
vea loc spectacolul cu piesa „în 
numele revoluției" de Mihail Șa- 
trov.

Spectacolele vor avea loc in 
sala Teatrului de stat din Petro
șani.

Măsuri menite să ducă la sporirea 
economiilor

(Urmare din pag. l-a)

condițiiie locului de muncăde 
respectiv s-a planificai cantita
tea de uleiuri, crampoane, și alte 
materiale necesare. Acest lucru a 
făcut ca minerii să gospodăreas
că mai bine materialele.

După cum am arătat, rezul
tatele obținute în urma măsuri
lor luate sînt îmbucurătoare. Un 
merit pentru aceasta au membrii 
de partid, agitatorii organizații
lor de bază care au desfășurat 
o intensă muncă politică pentru 
îmbunătățirea calității cărbune
lui, au combătut risipa de ma
teriale etc.

Trebuie spus însă că noi nu 
am făcut totul pentru a obține 
economii și mai mari, în spe
cial în ceea ce privește econo
misirea materialului lemnos. La 
noi sînt unele brigăzi cum sînt 
acelea ale tovarășilor Bordea E- 
manoil, Bojte Pavel și Negrescu 
Vasile care, acolo unde condi-

țiilc permit, răpesc lemnul îna
inte de prăbușirea abatajelor. 
Or noi nu am dus o muncă des
tul de perseverentă pentru ex
tinderea acestei valoroase ini
țiative, lucru pe care intențio
năm să-l facem în viitor.

Luptînd pentru înfăptuirea mă
surilor preconizate, pentru apli
carea inițiativelor venite din 
masă, în vederea descoperirii și 
valorificării resurselor interne, 
colectivul nostru va obține noi 
succese în extragerea de cărbune 
mai bun și mai ieftin, îndeplinin- 
du-și în acest fel angajamentul 
luat în întimpinarea celui de-a! 
111-lea Congres al partidului 
nostru.

Hi de aoraaos MO lei mie letwm 
degradate ■ 

lagy Iosif, Tănase Petru, Mînea 
Petru și alții.

In secția electrică a fost recu
perat un cablu special de înaltă 
tensiune îri valoare de aproape 
5000 lei. Aici s-a mai reparat prin 
muncă voluntară un rotor pentru 
motoare de 280 kW și s-a recu
perat o importantă cantitate de 
material electrochimie. Printre cei 
care au muncit cu multă tragere 
de inimă pentru realizarea de e- 
conomii se numără muncitorii 
Nagy Anton, Berindea Gheorghe, 
Mihăilă Cornel, Knebel Reihold.

Valoarea economiilor obținute 
de muncitorii sectorului electro
mecanic al minei Petrila se ridică 
la suma de 289.614 lei. Acest re
zultat de seamă este urmare a 
muncii depuse de organizația de 
partid și organizația U.T.M. care 
au mobilizat muncitorii din sector 
pentru a realiza sarcinile econo
mice ce le stau în față. Colecti
vul acestui sector îndrumat de 
organizația de partid luptă pentru 
a întlmpina cel de-al III-lea Con
gres al P. M. R. cu rezultate 
din ce în ce mai bune în munca 
sa.

Colectivul sectorului electrome
canic al minei Petrila luptă cu 
succes pentru folosirea resurselor 
interne, pentru obținerea de cît 
mai multe economii. In primul 
trimestru al anului muncitorii e- 
lectromecanici de la Petrila au e- 
fectuat o seamă de reparații prin 
muncă patriotică, au colectat can
tități însemnate de fier vechi și 
au executat multe lucrări din ma
teriale recuperate, obținînd ast
fel importante economii la prețul 
de cost al lucrărilor executate

Muncitorii lămpăriei au confec
ționat o nouă stație de încărcare 
și au recondiționat baterii pentru 
lămpi electrice de mină. Valoa
rea totală a acestor lucrări se 
ridică la 9100 lei.

S-au evidențiat In mod deose
bit muncitorii din echipa lui Bo- 
rodi Emil. In același timp colec
tivul sectorului a reparat o loco
motivă Diesel, folosind piese exe
cutate din material recuperat. E- 
chipa condusă de Dănescu Dumi
tru de la reparații de pompe, a 
lui Biro Iosif de la întreținerea 
și repararea compresoarelor și cea 
a lui Terentică Nicolae de la re
pararea coliviilor, au demontat și 
transportat în magazie 4 colivii 
pentru puțuri oarbe, și aiu efec
tuat un număr însemnat de ore 
de muncă patriotică. Valoarea e- 
conom iilor obținute se ridică în 
total Ia peste 36.000 lei.

Muncitorii atelierului mecanic 
au găsit resurse interne pentru a 
confecționa din material vechi re
cuperat 200 
economisind 
importante 
investite în 
mărunte.

Un aport deosebit la realizarea 
de economii a fost adus de bri
gada de muncă patriotică a tine
rilor din sector, brigadă care a 
prestat peste 100 de posturi su
plimentare la reparații. Prin a- 
ceasta tinerii muncitori au econo
misit 44.00(1 lei. In mod deosebit 
s-au evidențiat tinerii Teodor Pan. 
tea, Cosma Rudolf, Grosu Eugen, 
Haidu A., Greu Victor și Csenteri 
Iosif. Economii importante au fost 
obținute de echipa de reparat va- 
gonete care a executat din mate
riale recuperate la vagonetele de
gradate 70 bucăți trenuri de roți, 
160 roți de vagonet, 60 rulmenți, 
50 de bucăți suporți și 50 cîrlige 
de vagonet. Valoarea economiilor 
obținute în urma acestor lucrări 
se însumează la 129.040 iei. Un 
efort demn de lăudat pentru ob
ținerea acestor însemnate econo
mii a fost depus de muncitorii Szi-

de dălți și ciocane, 
prin aceasta sume 
care altfel trebuiau 
procurarea uneltelor

ȘT. EKART

★

Angajament realizat
In primele zile ale lunii a- 

pritie, șoferii de la aulocoloana 
șantierului Petroșani au pornit 
la întrecere luîndu-și angaja
mentul de a transporta 17400 
tone materiale pentru șantieful 
de construcții, realizarea a 73.000 
tone kilometrice, întreținerea bu- 
nă a mașinilor și alte asemenea 
obiective

Săptămînile care au trecut de 
atunci, au constituit pentru șo
ferii de la autocoloana Petro
șani, o perioadă de muncă inten
să pentru realizarea cu cinste a 
angajamentelor luate. Lucrînd 
în strînsă colaborare cu perso
nalul depozitelor și primitorii de 
materiale pentru a reduce tim
pul de staționare a mașinilor, 
folosind din plin timpul de lu
cru, veghind ca mașinile să fife 
încărcate la capacitatea lor etc,; 
șoferii acestei autocoloane au 
reușit ca în ziua de 20 aprili® 
să-și realizeze integral angaja
mentul luat.

Printre șoferii fruntași, care 
au adus o contribuție deosebită 
la obținerea acestui succes fru
mos se numără tov. Rață Dumi
tru cu 1000 tone transportate, 
Predescu Constantin 1.100 tone, 
Țugui Nicolae 1.300 tone, Băză- 
van Marin 1.500 tone și alții.

T. VELESCU 
corespondent

SLOVACIA IERI SI ASTĂZI
(Urmare din pag. l-a)

Cehii și slovacii au lucrat ală
turi pe sute de șantiere de cons
trucție, pe șantierele navale de 
la Komarno, pe Dunăre, pe șan
tierele marilor hidrocentrale de pe 
riul Vah, in regiunea Ostrawa 
și în multe alte locuri

Bilanțul realizărilor în dome
niul industrializării Slovaciei pre
zenta la sfîrșitul anului 1957 ur
mătoarele cifre: 212 uzine noi 
(dintre care 79 uzine construc
toare de mașini), 12 hidrocentra
le, 4 termocentrale, 8 fabrici de 
cărămizi, o fabrică de ciment. 3 
fabrici de cherestea, 6 fabrici tex
tile ..

Toate acestea au necesitat in
vestiții considerabile. în perioaaa 
1949—1957 sumele investite s-au 
ridicat la 62.008 milioane coroa
ne adică 30,4 la sută din totalul 
investițiilor făcute in economia na
țională a R. Cehoslovace. In cursul 
planului bienal (1947—1948), Slo
vacia a primit 27,4 la sută din

în cursul primului plan cincinal, 
acestea s-au rdicat la 23,4 la su
tă; in 1954 - la 29 la sută, l-i 
1955 — la 31 la sută; în 1956 
— la 33 la sută și în 1957 la 31 
la sută.

Această politică de investiții 
masive a dus la o dezvoltare in
dustrială excepțională. Producția 
industrială a Slovaciei a crescut, 
în comparație cu perioada ante
belică, de 7,7 ori (față de o creș
tere de 3,3 ori în întreaga repu
blică): producția mijloacelor de 
producție — de 10,9 ori iar acea 
a bunurilor de larg consum — de 
6,5 ori. Care este semnificația a- 
cestor cifre, ce reprezintă ele ? Ele 
dovedesc că participarea Slova
ciei la producția industrială na
țională a crescut de la 8 la sută 
în 1937 la 16,8 la sută în 1957. 
Aceste cifre arată ritmul rapid In 
care se lichidează dezvoltarea e- 
apnomică inegală a Slovaciei pe 
de o parte și a teritoriilor cehe 
pe de altă parte. Desigur, dife-

chidată. Dar ritmul rapid cu care 
s-a pornit Vădește că în curtnd 
această deosebire va aparține tre
cutului

Schimbările survenite în dome
niul agriculturii sînt de aseme
nea importante. Pînă în 1945 a- 
gricultura slovacă era înapoiată, 
cu toate că Slovacia era grlna- 
rul întregii țări. In acest an, oda
tă cu reforma agrară, viața ță
ranilor și întreaga agricultură au 
pornit pe un drum nou.

Industrializarea a permis re
zolvarea problemei suprapopulați?: 
agrare. Aceasta nu a împiedicat 
însă ca producția agricolă să 
crească cu 38 la sută față de anul 
1948.

Poporul slovac privește astăzi 
cu mîndrie la realizările celor 15 
ani de viață liberă. Peste tot, de 
la Bratislava la Kosice, de ia 
Banska Bystrica la Orava. de ta 
Dunăre pînă în Munții Tatra în
tregul popor muncește cu entu
ziasm pentru a duce mai departe 
marea operă de construcție socia-
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Tratativele dintre 
Ciu En-lai și J. Nehru
DELHI 25 (Agerpres). Chinai 

Nouă anunță:
In dimineața de 24 aprilie au 

continuat tratativele dintre Ciu 
En-lai, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, și J. 
Nehru, primul ministru al In
diei.

In seara de 24 aprilie au a- 
vut loc tratative între mareșalul 
Cen I, locțiitor al premierului 
Consiliului de Stat, ministru al 
Afacerilor Externe al R. P. Chi
neze și Krishna Menon, minis
trul Apărării al Indiei.

Cambodgia va promova 
o politică de neutralitate 
PEKIN 25 (Agerpres).
.După cum transmite agenția 

China Nouă, la 21 aprilie prin
țul Cambodgieî, Sianuk, a decla
rat că țara sa va promova o po
litică de neutralitate.

Asta nu înseamnă că țara 
noastră trebuie să lupte singură 
împotriva dușmanului său. In 
cazul în care Cambodgia va fi 
amenințată ea va colabora cu 
alte țări. Astfel, dacă Cambod
gia va fi amenințată de țările 
vecine, în lupta împotriva duș
manului său ea va colabora cu 
țările lagărului socialist, ca 
prieten sau aliat. In timp de 
pace, a declarat el, Cambodgia 
nu se va alătura nicî unei părți.

Ten — ud aai sl
La 27 aprilie, pe harta conti

nentului negru apare cel de-al 
12-lea stat independent african 
— Togo. Această zi va intra în 
istoria poporului togolez ca o 
dată memorabilă care marchea
ză încununarea victorioasă a 
îndelungatei sale lupte împotri
va colonialismului.

Situat pe coasta de vest a 
Africii, Togo are o suprafață de 
57.000 km. p., o populație de 
1.089.000 locuitori. Capitala 
noului stat este orașul Lome. 
Din cele mai vechi timpuri da
torită bogățiilor sale Togo a 
fost mult rîvnit de colonialiști

Secolele trecute cînd puterile 
europene au pornit spre cotro
pirea continentului african To
go a avut aceeași soartă ca șî 
celelalte teritorii africane. Im
perialiștii germani au izbutit 
în 1884 să transforme Togo în- 
tr-o colonie a lor.

După primul război mondial, 
cînd Germania șî-a pierdut co
loniile Togo a trecut sub man
datul Ligii Națiunilor, fiind 
dat spre administrare Angliei’

După cel de-al doilea război 
mondial. Togo a fost pus sub 
tutela O.N.U. și dat tot în grija 
vechilor „protectori". Anglia și 
Franța.

Togo englez s-a alipit în 
1957 la Coasta de Aur formînd 
statul independent Ghana. Togo 
francez a rămas pe mai departe 
sub tutela Franței.

Cu toate că în Togo există , 
mari plantații de tutun, bum- < 
bac, orez, cafea, cacao, arahide, ■ 
iar subsolul conține importante ' 
zăcăminte de fier, foametea,1 
bolile, făceau ravagii. Gradul' 
de cultură al populației era atît i 
de scăzut încît 95 la sută din, 

populație este analfabetă. Popu- ■ 
lația din Togo laolaltă cu cele-1 
lalte popoare coloniale a des-' 
fășurat o luptă susținută pen

tru obținerea independenței na
ționale. Ne amintim de puterni
ca mișcare care a zguduit Afri
ca occidentală franceză în anii , 
1948—1953 precum și de lupta , 
desfășurată în alte teritorii a-' 
fricane care și-au. cucerit în ul-1 
tîmul timp independența. Po-1 
porul togolez a continuat lupta 1 
pentru obținerea independenței. ' 
Astfel la alegerile din 27 apri- , 
lie 1958 pentru Camera depu- , 
taților organizate sub suprave-1 
gherea O. N. U., majoritatea < 
mandatelor au fost acordate a- 1 
depților independenței depline,1 
iar acum — după 2 ani — Togo ' 
devine stat independent.

Sesiunea jubiliara 
a Sovietului Suprem 

al R.S.S. Azerbaidjene
BAKU 25 (Agerpres). TASS 
La Baku s-a deschis sesiunea 

jubiliară a Sovietului Suprem al 
R.S.S. Azerbaidjene consacrată 
aniversări a ’40 de ani de la in
staurarea puterii sovietice în A- 
zerbaidjan și de la crearea 
Partidului Comunist din Azer
baidjan.

La Iucrătile sesiunii participă 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
delegați din R.S.F.S.R., Ucrai
na, Bielorusia, Uzbekistan, Gru- 
zia, Estonia și celelalte republici 
sovietice, vechi bolșevici care au 
luptat activ pentru crearea parti
dului comunist și pentru instau
rarea puterii sovietice în Azer
baidjan.

V. lusuf Ahundov. prim-secre- 
t'ar al CC. al P.C. din Azer
baidjan, a prezentat raportul „40 
de ani de la instaurarea puterii 
sovietice și crearea Partidului 
Comunist din Azerbaidjan".

La sesiune N. S. Hrușciov 
rostit o cuvîntare.

a
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Tratativele dintre
D. Eisenhower și De Gaulle
NEW YORK 25 (Agerpres).
După cum informează presa, 

în urma tratativelor care au a- 
vut loc la Camp David la 24 a- 
prilie între președintele Eisen
hower și președintele De Gaulle, 
a fost dată publicității o decla
rație în care se spune că cele 
două țări și-au prezentat punc
tele de vedere în legătură cu po
ziția lor la conferința la nivel 
înalt.

Rasiștii sud-africani nu vor mtfea 
înăbuși năzuința spre libertate 

a ponorului african
LONDRA 25 (Agerpres)
„Armele automate și automo

bilele blindate pot teroriza oa
meni neînarmați, însă ele nu 
sînt în stare să înăbușe nemul
țumirea și ura din inimile afri
canilor.. .“. scrie la 24 aprilie, 
într-un articol redacțional con
sacrat evenimentelor din Uniu
nea sud-africană, ziarul dumini
cal englez „Reynolds News".

Subliniind că rasiștii din U- 
niunea sud-africană, recurgînd 
Ia represiuni sălbatice, au reu
șit să înăbușe vremelnic mișca-

rea poporului african care 
revendică drepturile, ziarul scrie 
că „lupta, continuă în ilegali
tate".

Ziarul cere să fie folosite toa
te formele de luptă împotriva 
politicii rasiste a guvernului 
Uniunii sud-africane, inclusiv 
adoptarea de sancțiuni economi
ce împotriva acestei țări.

Ui

in Coreea de sud 
continuă manifestările 

împotriva 
clicii lisînmaniste

SEUL 25 (Agerpres).
După cum informează agenția 

Associated Press, la 24 aprilie 
în orașul portuar Masan (Co
reea de sud) a avut loc o nouă 
demonstrație sub lozinca „Li 
Sîn Man. cară-te“. Demonstran
ții au fost împrăștiați de po
liție.

Potrivit relatărilor agenției 
Reuter, în afară de orașul In- 
cion. la 23 aprilie au avut, loc 
demonstrații de masă la Kunsan 
și Phohan.

O, C. £. Produse
Industriale
PETROȘANI

S-a pus în vîngare prin 
toate magazinele de spe- 
c alitate un bogat sortiment

DE CEASORNICE 
DE MÎNĂ

I penfru femei
; și bărbați

Cumpărați cti încredere 
; aceste ceasornice de caii* 
: fate superioară și în modele

VARIATE 
și FRUMOASE

; Prețuri acceptabile !

I

A N O N Ț
O.C.L. ALIMENTARA Pe

troșani, vinde prin licitație 
publică, în oborul de vite al 
orașului Petroșani în ziua 
de 29 aprilie 1960 orele 9,30 
dimineața următoarele bu
nuri :
— Un cal murg 

de 9 ani.
în- vîrstă

— Una căruță platform*
pentru un cal.

— Un ham nou din piele
fără hățuri.

— Un ham uzat din piele
cu hățuri.

— Trei căpestre din frîn-

♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦o*»»»» ««♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦

NOTĂ EXTERNA *
-- •—  , ...  .............................. ....................»

0 JUDECATĂ NEDREAPTĂ!
♦ 

ție pe teritoriul Indiei a func- ♦ 
ționarflor și polițiștilor portu-• 
ghezi în drum spre Nagar-Aveli * 
și Dadra. Oricît ar părea de J 
ciudat, aceste pretenții insolen- * 
te ale colonialiștilor au fost cer- ♦ 
cetate cu luare aminte, iar o- ♦ 
biecțiile Indiei, care a arătat că * 
Curtea internațională nu are ♦ 
competința să examineze plîn- ♦ 
gerea Portugaliei, au fost res- • 
pinse. La 12 aprilie 1960 Curtea 2 
internațională a hotărît că por- * 
tughezii, cu excepția- militarilor ♦ 
și polițiștilor, au dreptul de li- * 
beră trecere pe teritoriul Indiei. * 

Excepția în ceea ce privește * 
pe soldați și polițiști are, pro- ♦ 
babil, menirea să îndulcească a- ♦ 
ceastă hotărîre fără precedent.* 
Indienii au înțeles însă esența * 
colonialistă a hotărîrii Curții J 
internaționale, cu atît mai mult ♦ 
cu cit presa portugheză a sa- ♦ 

Jutat-o cu entuziasm. Ziarul „A » 
Voz", de pildă, își exprimă J 
speranța că această hotărîre va* 
trezi „rezervele morale" poten- • 
țiale ale Occidentului și-l va * 
determina să pornească o „o- J 
fensivă falnică și decisivă" îm- ♦ 
potriva „mistificării intitulate ♦ 
anticolonialism". *

Este trist că hotărîrile unei J 
instituții menite să vegheze a- J 
supra echității internaționale ♦ 
trezesc speranțele atît de puter- ♦ 
nice (deși iluzorii) ale colonia- * 
liștilor. •

(Din revista „Timpuri noi") «
♦

Curtea internațională de la 
Haga i-a luat pe colonialiști 
sub aripa sa ocrotitoare. Sin
gurul stat care mai are colo
nii în India — Goa, Diu și Da
man — este Portugalia. Colo
nialiștii portughezi, care mai 
stăpînesc aceste teritorii numai 
grație dragostei de pace și răb
dării nemărginite a poporului 
indian, au pofte care întrec ori
ce măsură. De cinci ani ei în
cearcă într-una să-și recapete 
fostele lor colonii, Nagar-Aveli 
și Dadra, așezate pe țărmul de 
vest al Indiei, în apropierea te
ritoriul Daman.

Populația regiunilor alpine 
împădurite Nagar-Aveli și Da
dra este formată din 40.000 de 
țărani indieni. In vara anului 
1954 ea s-a răsculat împotriva 

dominației portugheze. Răscoala 
a fost încununată de succes. Au 
fost create organe locale de 
autoadministrare, care au de
clarat că locuitorii regiunilor e- 
liberate doresc ca aceste teri
torii să fie incluse în compo
nența Republicii India. încon
jurate din toate părțile de te
ritorii indiene, regiunile Nagar- 
Aveli și Dadra au rupt de a- 
tunci orice legături cu posesiu
nile portugheze din India

La 22 decembrie 1955, Portu
galia a înaintat Curții interna
ționale de la Haga o plîngere 
împotriva guvernului indian, 
care, susține ea, n-ar avea drep
tul să împiedice libera circula-

*****•*•**«***♦«*********«**•****•
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Intensificarea represiunilor 

antidemocratice în Tailanda
BANGKOK 25 (Agerpres).
Agenția China Nouă referin- 

du-se la știri sosite din Bangkok 
informează că autoritățile t’ailan- 
deze au arestat la 20 aprilie alți 
doi ziariști acuzîndu-i de „acti 
vitate comunistă".

Citînd surse polițienești, zia
rul „Kiattisak" a scris recent că 
sub acest pretext guvernul va o-

pera încă o serie de arestări.
Potrivit datelor incomplete 

publicate de presa din Bangkok, 
de la începutul acestui an în 
Taîlanda au fost arestate peste 
60 de persoane printre care mem
bri ai parlamentului, medici, 
mercîanțî, profesori și chiar 
lugărî, acuzați de „activitate 
munîstă".

Agenția informează că în
celași timp guvernul tailandez 
procedează în prezent la elabo
rarea unor „norme de securita
te" care prevăd intensificarea re
presiunilor împotriva patrioților.

co- 
că- 
co-

a-

Marșul adepfilor englezi 
ai dezarmării nucleare
LONDRA 25 (Agerpres).
La 23 

marș al 
nucleare, 
tanța de 
Southend 
trul atomic de cercetări științi
fice, din Faulness (comitatul 
Essex). Cei cîfeva sute de parti1- 
cipanți la marș purtau pancarte 
cerînd dezarmarea nucleară. Co
loana de manifestanți a fost con
dusă de laburistul Pearson 
Clark, membru al consiliului mu
nicipal din Southend.

aprilie a avut loc un 
adepților dezarmării 

care au parcurs dis- 
6 mile de la orașul 
on Sea pînă la cen-

Alegerile din Laos
VENTIANE 25 (Agerpres).
La 24 aprilie în Laos au avut 

loc alegeri pentru Adunarea Na
țională. Alegerile s-au desfășu
rat sub controlul armatei și po
litiei.

Rezultatele alegerilor — Ia 
care partidul patriotic, Neo Lao 
Haksiat, a fost împiedicat de fapt 
să participe — vor fi anunțate 
cel mai devreme peste o săptă- 
mînă.

ghie.
— Un lanț opritor.
— Una pătură pentru

— patru roate rezervă la 
căruța platformă.

Doritorii de a lua parte la 
licitație, pot vedea cele mai 
sus menționate 
administrativ 
mentara din 1 
ziua licitației, 
depune 10 la 
țul de strigare.

cai.

la sediul 
O.C.L. Ali- 

Petroșani. In 
doritorii vor 

sută din pre-

T.A.P.L. PETROȘANI 
anunță publicul consumate, 
că începînd cu ziua de 24 a- 
prilie a deschis grădinile de 
vară Minerul și Construc
torul din Petroșani, Minerul 
din Lupeni și grădina de 
vhră din Peirila-, punînd în 
consumație diferite sorti
mente de băuturi, preparate 
de bufet și specialități la 
grătar de bună calitate.

PROGRAM DE RADIO
27 aprilie

tră ; ANTON FILIP din roma
nul „BĂRĂGAN" de V. Em. Ga
lan, 14,50 „Pe unda clapelor*' 
muzică ușoară, 16,30 Din 
de concert a Capitalei, 
Curs de limba rusă, 17,00 
corul Radioteleviziunii, 
Răspundem ascultătorilor, 
Muzică ușoară de Elly Roman, 
19,00 Prelucrări de muzică popu
lară din țări prietene, 19,30 Tea
tru la microfon: „Mamouret". 
Comedie de Jean Sarment, 21,50 
Concert de muzică romînească.

PROGRAMUL I. 7,30 Muzică 
ușoară, 8,00 Din presa de astăzi, 
8,55 Mici piese distractive, 9,30 
Vreau să știu! 10,20 Fragmen
te din opera „Bogdan Hmelnițki" 
de Dankevici, 11,30 „Pe drum 
de luptă și victorii" — emisiu
ne de cîntece, 13,05 Concertul 
„Viața e frumoasă", 15,10 Can
tata „Construim patria, întărim 
pacea" de Vaclav Dobias. Inter
pretează corul și orchestra sim
fonică ale Radioteleviziunii, 15,35 
Muzică de estradă, 16,15 Vor
bește Moscova 1 16,45 Cîntece
revoluționare romîneștî, 17,15 
Noi înregistrări de muzică ușoa
ră și de dans primite din partea 
Radiodifuziunii Maghiare, 18,30 
Program muzidal pentru frun
tașii în producție din industrie 
și agricultură, 19,15 Cîntece in
terpretate de formații artistice 
de amatori, 21,00 Școala și via
ța, 21,30 Din folclorul popoare
lor. PROGRAMUL II. 14,07 „Fru
moasă ești, patria mea" — e- 
misîune de cîntece, 14,30 Figuri 
de comuniști în literatura noas-

viata
16,50 
Cîntă
17,20
18,27

CINEMATOGRAFE
27 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Mireasa răpită; AL. SA- 
HIA Sabie și zar; PETRILA: 
Ultima primăvară; LONEA: 
Cinematograful de altădată; A- 
NINOASA: N-a fost în zadar; 
VULCAN : Un meci neobișnuit; 
LUPENI : Mai tare ca moartea; 
BARBATENI : 
CÂNI: Vise de duminică.

Dorința; URI-.


