
Proletari lin toate țările, uniți-văr!
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Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

de Muj- 
Enache, 
au ieșit 
tone de

condusă

Rezultate bune 
din prima zi a lunii

După ce а încheiat luna mar
tie dînd peste plan 2900 tone căr
bune, clasîndu-se pe primul loc in 
întrecerea dintre sectoare, secto
rul I al minei Aninoasa a înce
put bine și luna aprilie.

în ziua de 1 aprilie, din aba
tajele brigăzilor conduse 
nai Nicolae, Angheluță 
David Ioan", Sas Teodor 
peste plan între 7 și 41 
cărbune.

Brigada de frontaliști 
de Cristea Aurel a dat peste plan 
în prima zi a lunii aprilie 46 to
ne de cărbune, obținînd un ran
dament de 6,55 tone/post față de 
5,38 tone/post cît avea planificat.
^.Rezultate bune au obținut și bri

gada condusă de Sas Teodor care 
ă înregistrat un randament de 5,71 
tone/post față de 5,22 cît avea pla
nificat precum și cea condusă de 
Angheluță Enache care a obținut 
3,84 tone/post față de 3,14 to
ne/post planificat.

Succesele brigăzilor au făcut ca 
sectorul I să se situeze pe primul 
loc pe exploatare, în ziua de 1 
aprilie îndeplinindu-și sarcinile de 
plan în proporție de 115 la sută 
și avînd un randament de 2,921 
tone/post față de 2,561 tone/post 
planificat.

Aceste 
rului I le 
de ani de

realizări, minerii secto- 
închină aniversării a 40 
la înființarea partidului.
VETRO FRANCISC 

corespondent

prin buzunare.

Era într-una din zilele verii a- 
nului 1954. In biroul secretarului 
comitetului de partid de .la mina 
Petrila intră un tînăr înalt, cu 

ypărul de culoarea griului copt și 
yidhii albaștri. Deși căuta să-și as
cundă frămtntările, pe fața lui se 
putea citi o emoție adîncă.

— Ai venit tovarășe Sidorov ? 
îi zise secretarul.

— Da tovarășe secretar I
' —- Poftim ia loc.

Tînărul Sidorov se așeză pe 
scaun și așteptă arzînd de nerăb
dare ca secretarul să-i spună pen
tru ce-l chemase. Dar secretarul 
nu se grăbea să-i satisfacă curio
zitatea. Se1 căută 
scoase un carnet și începu să-l răs
foiască pe îndelete. Deodată se 
opri din răsfoit și se adresă lui 
Sidorov.

— De cînd lucrezi la mina 
noastră ?

— Din anul 1948.
—- In brigada cui ai lucrat piuă 

acum ?
— In brigada lui Velea Nico

lae ! — răspunse Sidorov.
Urmă o clipă 

secretarul
— La 

dumneata 
Comitetul 
sectorului 
dințeze conducerea acesteia, 
faci fruntașă. Г . , .

de tăcere, apoi
ii spuse :
sectorul ll unde lucrezi 
e o brigadă sub normă, 
de partid și conducerea 
s-au gîndit să-ți îticre- 

, s-o 
Ce zici, primești ? 

Cînd auzi despre ce este vorba tî- 
nărui Sidorov zimbi. Era oarecum 
mîndru că i se oferă prilejul să 
conducă o brigadă codașă. Asta 
înseamnă că tovarășii au încredere 
în el.

— Primesc tovarășe, răspunse el 
cu hotărîre.

Mai discută puțin cu secretarul, 
apoi plecă. La despărțire secre
tarul îi strînse mina, urîndu-i suc
ces.

in drum spre casă își făcea fel 
de fel de planuri, cum să lupte 
pentru calificarea tinerilor, cum 
să-și organizeze mai bine munca și 
cite altele. Dar de la gînd la fap
tă e o cale lungă. Să conduci o 
brigadă compusă din 27—30 de 
tineri, nu-i o treabă ușoară. încă 
din primele zile de muncă a în
ceput să se izbească de greutăți.

1WNCA PATRIOTICĂ IN PLIN AWNT
Noi obiective 
mobilizatoare

Nu de mult, în orașul Petro
șani a avut loc o consfătuire a 
brigăzilor utemiste de muncă 
patriotică din Valea Jiului cu ca
re prilej luna aprilie a fost de
clarată „LUNA A MUNCII PA
TRIOTICE". In cursul acestei 
luni se vor întreprinde următoa
rele acțiuni1: tinerii vor amenaja 
10 parcuri, vor planta 1070 
pomi, 2.000 arbori ornamentali 
pe marginea șoselelor și străzi
lor, vor împăduri 70 ha. teren 
forestier, vor colectai 1000 tone 
fier vechi, iar pe șantierul noii 
preparații din Coroești vor efec
tua 1000 ore de muncă volunta
ră, precum și alte acțiuni, reali- 
zind pînă la 8 Mai o economie 
de 1.000.000 lei.

Angajamentele 
muncii patriotice pe întregul an 
sînt următoarele:
159 ha. teren forestier, colectarea 
a 3257 tone fier vechi, realiza
rea unei economii de 2.005.000 
leî.

brigadierilor

împădurirea a

5.T00 brigadieri 
ai muncii patriotice
In cursul primului trimestru 

din acest an numărul tinerilor 
care au efectuat peste 100 ore de 
muncă voluntară, devenind ast
fel purtători ai insignei de „bri-

................ ...................... ♦ ♦ ♦<—- ■ ■ ----------------------- ------------- -

Acum brigada e fruntașă
de 
de

Unii tineri lipseau nemotivat 
la șut, alții nu făceau lucru 
calitate, ba îi lipsea' materialul 
lemnos. Și uite așa, cind vrei să 
muncești mai bine atunci iți vine 
pe cap cînd o belea, cînd alta. 
Dar tînărul Sidorov Vasile nu e 
omul care se dă în lături în fața 
greutăților. A stat și-a cumpănit 
asupra fiecărui lucru, s-a sfătuit 
cu tinerii din brigadă, a cerut spri
jinul organizației de partid și al 
conducerii sectorului și așa a în
vins greutățile. Nu peste multă 
vreme brigada lui a devenit una 
dintre cele mai bune din sector.

Viața lui e fericită, plină de 
bucurii așa cum e a tuturor celor 
ce muncesc din patria noastră. A- 
nul 1956 i-a adus cele mai mari 
bucurii din viață. Apreciindu-i me
ritele, -organizația de partid din ca
drul sectorului l-a primit în rîn- 
durile sale. Tot în acel an, tova
rășul Sidorov a fost trimis în- 
tr-un schimb de experiență în U- 
niunea Sovietică. Aici a vizitat 
minele din Donbas, Kuzneț și- 
bazinul Moscovei. Cînd s-a întors 
din Uniunea Sovietică, tînărul Si
dorov Vasile aducea cu el un nou 
bagaj de cunoștințe în domeniul

R. BALȘAN

(Continuare în pag. 3-a)
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Frontaliștii conduși de Lticacs Andrei au, extras din abața- 
lor de pe stratul 18 de Ia sectorul IV В al minei Lupeni 
bine de 500 t. cărbune peste plan în trimestrul I al anu- 
Ei au contribuit din plin la succesele repurtate de intre- 
colectiv al acestei mine. IN CLIȘEU: Minerul șef de

schimb Vădănescu Corneliu din brigada lui Lucacs Andrei, im- 
preună cu Hîrșan loan și Suciu Ioan din aceeași brigada sînt * 
gata de a intra într-un nou șut. , î

gadier al muncii patriotice", a 
crescut la 5100. In acest an la 
peste 257 tineri le-au fost înmiî- 
nate insigne de brigadier al mun
cii patriotice, din care cea mai 
mare parte membri ai brigăzilor 

minelede muncă patriotică de
Petrila, Vulcan, Lupeni și termo
centrala Paroșeni.

Printre noii purtători
nei de brigadier a4 muncii pa
triotice se numără utemiștii Pîr- 
ja Viorel, Damișan Gheorghe, 
Mihai Petru, de la mina Petrila, 
Czerva Ludovic, Bota Ștefan, 
Bîlcă Iulian, de la mina Lupeni, 
Rotundu Gheorghe, Nica Dumi
tru de la șantierul de prefabri
cate Petroșani, Nagy Francisc, 
Bodi Ioan, de la cariera de pia
tră din Bănită și alții.

Fruntași în acțiunile 
de colectare 

a fierului vechi
Actiunea de colectare a fie

rului vechi se desfășoară în a- 
cest an pe întreg cuprinsul Văii 
Jiului cu mult entuziasm. Tine
rii brigadieri ai muncii patriotice 
trimit otelarilor hunedoreni can
tități tot mai mari de fier vechi 
Pînă în prezent tinerii au expe
diat spre oțelăriile din Hunedoa
ra peste 600 tone de fier vechi.

Merită a fi evidențiați pentru 
acțiunile de colectare a fierului 
vechi organizate tinerii de la mi
nă, preparație și celelalte între
prinderi din orașul Lupeni, ca
re au predat I.C.M.-ului mai bine 
de 250 tone fier vechi, precum și 
tinerii de la termocentrala Paro- 
șeni și de la mina Vulcan.

Tineri, 
taberele de împăduriri 

vă așteaptă!
Pentru realizarea angajamentu

lui de a împăduri în cursul lu
nii aprilie 70 ha. teren forestier, 
vor funcționa 4 tab. re de împă
durire la Aușelul, Gemenele, Voe- 
vodul și Valea de Pești.

Pregătirile pentru amenajarea 
acestor tabere se desfășoară din 
plin. Pînă acum au fost scoși 
din pepiniere și transportați pe 
aceste șantiere puieți pentru îm
pădurirea a 100 ha. de, teren. O- 
colul . silvic Petroșani a luat mă
suri pentru amenajarea cabane
lor unde vor fi cazați tinerii.

Prima serie de 60 tineri care 
va lucra pe șantierele de împă
durire, va pleca spre tabere pes
te cîteva zile.

L - 7Ж.

COMUNICAT
l‘ Delegația de partid și guvernamentală a Republicii Socfa- ‘i 
I liste Cehoslovace, condusă de tovarășul Anț~~>~ 7“*“ 1
? secretar al C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia, pre- ,1 
( ședințele R.S. Cehoslovace, care urmează să facă o vizită de J 
( prietenie în R.P. Romînă, va sosi în Bucureștii la 5 aprilie ac. J1

liste Cehoslovace, condusă de tovarășul Antonin Novotny, prim '•
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Ce se cere minerilor din Lupeni

NU NUMAI CĂRBUNE MULT, 
CI Și DE CALITATE!

Inir-o recentă plenară lărgită, 
comitetul de partid al minei Lu
peni a analizat problema care în 
ultimul timp a devenit cea mai 
arzătoare pentru colectivul în
tregii exploatări, fiind strîns le
gat i de realizarea angajamente
lor pe care și le-au luat munci
torii mineri în întrecerea socia
listă în cinstea aniversării parti
dului : calitatea producției.

In perioada ce a trecut de la 
începutul anului munca mineri
lor de la mina Lupeni a fost în
cununată, în parte, de succese im
portante. Ei au trimis siderur- 
giștilor hunedoreni mai bine de 
5500 tone de. cărbune cocsificabil 
peste prevederile planului. Dar, 
aceste realizări sînt umbrite — 
așa cum s-au exprimat muiți 
participant la plenara comitetu
lui de partid — de slaba cali
tate a producției. In primele două 
luni ale anului din producția mi
nei au fost rebutate din cauza 
depășirii indicelui de cenușă 
2624 tone de cărbune.

Cînd se urmărește numai 
cantitatea

In referatul prezentat în fața 
plenarei de tov. Koos Ladislau,

Minerii sectorului V de la 
mina l.onea sînt fruntașii în
trecerii pe mină. In primul tri
mestru al anului ei au dat pes
te plan 5702 tone de cărbune 
cu un conținut scăzut de ce
nușă, ca urmare a faptului că 
în toate abatajele șistul se al
lege cu atenție. IN CLIȘEUL 
NOSTRU: Minerii Mihăilă
Ion, Stoica Ioan, Pricăzaru A- 

* dam din brigada lui Danciu 
Moise de la acest sector, 
cetează cărbunele dJntr-un 
gonet sosit din sectorul 
Numai cărbune de prima 
litate!

cer- 
va- 
lor. 
ca- 

secretarul organizației de bază 
din sectorul I B, se spune prin
tre altele: „In perioada în care 
ne găsim astăzi, atitudinea dte a 
da producție cît mai multă, fără 
a ține cont și de calitate, est» 
depășită, aparține de domeniul 
trecutului".

Este un lucru incontestabil. Mi
nerilor li s-au creat condiții’ pen
tru a trăi tot mai bine, pentru a 
pretinde tot mai mult în privința 
calității produselor pe care le 
consumă. ’ Această pretenție im
pune însă o exigență mărită din 
partea minerilor și. față de' mun
ca lor, față .dfe calitatea produc
ției realizată de di : cărbunele. 
Din materialele prezentate în 
plenară precum și prin discuțiile 
purtate, au reieșit în'siă suficiente 
exemple care dovedesc că, la 

’■'multe brigăzi în Іосій exigenței 
mai dăinuie încă lipsa de preocu
pare față de calitatea producției.

De ce mai dăinuie nepăsarea 
față de alegerea șistului vizibil 
în unele brigăzi ? In plenară au 
fost scoase în evidență mai mul
te cauze ale acestei atitudini. 
Una din cauze este faptul că 
nu s-a muncit încă suficient pen
tru crearea unei opinii de masă, 
combative, împotriva nepăsării 
față dfe alegerea șistului vizibil. 
Au fost enumerate suficiente bri
găzi care nu au pus pe primul 
plan al preocupării lor extrage
rea unei producții de calitate. 
Cele mai multe vagonete care au 
fost găsite purtînd pecetea lip
sei de preocupare față de calita
tea producției — șistul vizibil — 
sînt cele trimise la suprafață de 
brigăzile conduse de tov. Mazilu 
E., Starț Ladislau, Spînu Petru, 
Beraru Dumitru, Panțiru Gheor
ghe, Furo Alexandru, Miiller Eu
gen și altele.

De această lipsă se fac vino- 
vați și unii maiștri mineri. Sînt 
maiștri mineri ca Bardoți Vicen- 
țiu, Vodiislav Grigore, Costinaș 
Teodor de la sectorul IV B, Hi- 
doș Aurel, de la sectorul 1 A, 
Răuț Nicolae, Stoicea loan și

I. DU ВЕК
(Continuare în pag. 3-a)
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Deși a dominat, Minerul a pierdut 
incă două puncte

R U G В I

Stiinia Pelrosaii — Ш. ікіиііі и (0-j)

Despre jocurile echipei Minerul 
Lupeni, atât pe teren propriu cit 
și în deplasare, pînă la începutul 
returului se scria întotdeauna la 
fel : O echipă de luptă, cu o con
diție fizică bine pusă la punct,/ cu 
un sistem modern de joc, prin 
deschideri luagi și la întâlnire, 
prin joc aerisit. Dar în ultimele 
3 etape, adică în primele 3 jo- 
сш din retur, Minerul își profi- 
l&să tot mai mult alte caracte- 
rirticî ale jocului. In primul rind 
condiția fizică a început să scadă, 
echipa avi ud vechiul potențial de 
luptă doar în prima repriză, iar ca 
sistem de joc s-a trecut la „metrul 
patrat" perimat și ineficace.

In jocul de duminică cu Dinamo 
Bacău (ca și în cel cu C.S.M.S. 
Iași) Minerul a dominat categoric 
aproape 90 de minute (raport de 
cornete 10—1, la pauză 7—1) fă
ră a'reuși însă să cucerească punc
tele atât de necesare și dorite. Di

Jiul — Arieșul Turda 2-1
Primul meci al returului cam

pionatului categoriei В la fotbal a 
adus spectatorilor prezenți dumini
că pe stadionul Jiul satisfacția pri
mei victorii obținute de echipa 
Jiul asupra formației Arieșul 
Turda.' Victoria este desigur un 
lucru meritoriu, de apreciat, dar 
de calitatea jocului nu se mai poa
te vorbi în acelaș fel.

Ne referim în primul rind la 
jocul extrem de lent, de greoi, im
primat de jucătorii noștri. In cea 
mai mare parte a meciului ei au 
jucat lipsiți de vlagă, timorați, lu
cru ce a convenit echipei Arieșul 
care a fost mult mai rapidă în 
acțiuni, a jucat cu pase în adînci- 
me. De asemenea s-a observat la 
echipa Jiul multe greșeli tehnice 
de execuție, pase greșite, trimise 
la adversar, pripeală în joc etc., 
ceea ce n-ar trebui să caracterize
ze o echipă care ocupă un loc 
fruntaș în clasament, o echipă ai 
cărei jucători au activat ani de 
zile în prima categorie a fotbalu
lui nostru.

In echipă s-au simțit multe gor 
luri și în special în înaintare. 
Crăciun a jucat foarte slab, am 
putea spune cel mai slab de pe 
teren. Linia de mijlocași Cosmoc— 
Crișan nu a dat nici ea tot ran
damentul scontat, nereușind să ți
nă mingea, lucru care a făcut ca 
apărarea noastră să se întrebuin
țeze foarte mult.

Toate aceste lacune în jocul e

IN CLIȘEU : Stoperul turdean respinge un atac al Jiului.

chipei Jiul au mai fost semnalate 
și altă dată atât jucătorilor cît 
și antrenorului, tov. Bazil Ma
rian. Cu toate acestea în jocul 
echipei Jiul se simt încă prea pu
țin învățămintele din jocurile an- 
larioare de verificare. Pentru jo- 

namo a prestat un joc de apărare 
luptând de la început pentru un re
zultat de egalitate. Totuși, cîteva 
vîrfuri de atac (Drăgoi, Gram și 
Ciripoiu) au dat de lucru mult a- 
părării gazdelor, periclitând în 
schimb poarta lui Kiss doar o sin
gură dată atunci cînd au marcat 
golul victoriei. In această situație 
era și firesc ca publicul să fie 
foarte nemulțumit de jocul steril 
al înaintării gazde. Dacă în apă
rare, Înlocuirea lui Coman cu 
Matyas a creat o oarecare tea
mă, publicul avea încredere în 
înaintare, crezînd astfel în mod 
justificat în posibilitatea unei vic
torii. Dar Matyas și-a făcut de
butul în mod mulțumitor fiind 
foarte bine ajutat de Dan și Mi- 
hăilă, rămînînd în schimb defi
citară tot înaintarea. Meciul de 
duminică a dovedit că noul sistem 
de joc al înaintării este ineficace 
deoarece în jocul pe metrul pătrat 

ai nevoie de o tehnică desăvîrșită, 
pentru ca ultimele pase date în 
preajma careului de 16 metri Sa
dică în zona masivă a apărătorilor 
adverși) să fie cu maximum de 
precizie, altfel toate acțiunile se 
termină înainte de a Se șuta la 
poartă. în același timp acest joc 
de măcinare, obosește echipa, epu- 
tzîndu-i forțele tocmai atunci cind 
are mai multă nevoie de resurse 
fizice și anume în a doua parte a 
jocului. Iată cîteva din cauzele 
care au făcut ca Minerul să nu 
poată obține victoria într-un meci 
viu disputat.

în special prima repriză a fost 
presărată cu faze rapide, Minerul 
ratând ocazii clare prin Țurcan, 
Nisipeanu și Cucu. De pildă, în 
minutele 7 și 40, Țurcan, de la 
cîțiva metri reia cu capul pe lingă 
poartă. în repriza a doua însă 
aspectul jocului se schimbă fiind 
presărat mai mult cu greșeli ele
mentare decît cu faze de fotbal, 
în minutul 59 Drăgoi scapă sin
gur pe lingă Dan și Matyas, iar 
Kiss, inoportun, părăsește poarta 
dînd posibilitate extremei oaspete 
să înscrie nestingherit un gol foar
te puțin muncit. Minerul domină 
in continuare șutind destul de des 
dar imprecis și de la distanță. în 
minutul 64 un șut puternic de la 
12 metri al lui Szdke întâlnește 
bara pentru ca apoi Ghiță care a 
apărat excelent să respingă un alt 
șut al lui Nisipeanu .Pînă la fluie
rul final al arbitrului Pădureanu 
Victor (București) care a condus 
fără greșeală, nici un singur spec
tator nu a părăsit terenul așteptând 
din clipă în clipă dar zadarnic go
lul egalizator.

Au jucat : MINERUL : Kiss — 
Plev, Matyas, Dan ІГ, — MIHAI- 
IA, MIHALY — Cucu, Nisipea
nu, SZOKE, Țurcan (din minutul 
46 Grigore), Crăiniceanu. DINA
MO BACĂU : Ghiță —• Giosa- 
nu, LAZAR, Gross — Radulescu, 
Vătafu — DRĂGOI, Nemeș, 
Gram, CIRIPOIU, Public.

M. DUMITRESCU

CAMPIONATUL REGIONAL DE FOTBAL
Rezultatele de duminică

SERIA I
Retezatul Hațeg — Parîngul 

Lonea I—2.
Minerul Ghelar — C.F.R. Si- 

meria 1—0.
Minerul Vulcan — Șantierul 

Hunedoara 1—0.
Minerul Aninoasa — Minerul 

Lupeni (rezerve) 6—2.
Minerul Petrila a stat.

ETAPA VIITOARE
Minerul Petrila — Retezatul 

Hațeg, Parîngul Lonea — Vic
toria Călan, C.F.R. Simeria — 
Minerul Vulcan, Șantierul Hune
doara — Minerul Lupeni (rezer
ve), Minerul Aninoasa și Mine
rul Ghelar stau.

SERIA II
C.F.R. Teiuș — Mureșul Vinț 

4—1.
Corvinul Hunedoara (Tezerve) 

— A.S.T.A. Alba 4—4.
Șurianul Petrești — Dacia O- 

răștie 3—8.
Aural Certej — Mineral Deva 

1—9.
Metalurgistul Cugir — Șuria- 

nul Sebeș 3—0.

Duminică dimineața a avut loc 
pe stadionul Jiul din Petroșani 
întâlnirea de rugbi între Știința 
și I.T.B. București în cadrul e- 
tapei a patra a campionatului ca
tegoriei A.

In plină dominare a studenți
lor scorul este deschis de bucu- 
reșteni prin Nistor. Oaspeții con
tinuă să conducă pînă în minu
tul 48 cînd studenții reușesc, în 
urma unei acțiuni colective, să 
înscrie.

IN CLIȘEU : О (ала din joc în care Mateescu încearcă o des
chidere pe trei sferturi.

VOLEI

la a treia victorie consecutivă: Jiul
înaintea începerii întâlnirii de 

; volei de categoria A dintre Jiu' 
■ și Petrolul Ploiești publicul 

prezent în sala I.M.P. dumini- 
‘ că dimineața a aplaudat for- 
I mația locală pentru cele două 
j victorii consecutive obținute 
* anterior în deplasare la Bacău 
Își București. Duminică echipa 

petroșăneană avea o sarcină 
. ușoară întâlnind formația plo- 
Iieșteană Petrolul, Toți pretin

deau că jocul se va termina 
repede cu un scor de 3— 0. A,-, 
ceasta a făcut ca voleibaliștii 
petroșăneni să ia jocul ușor, 

I mai cu seamă în setul II după 
* ce primul îl cîștigaseră la 7.

Au început tradiționalele întreceri 
ale crosului 1 Mai

In fiecare an, la crosul 1 Mai, 
competiție cu largă popularitate 
și cu o veche tradiție, tot mai 
mulți tineri iau startul probelor 
de alergări pentru a se întrece 
și în sport în cinstea marii săr
bători a celor ce muncesc — 1 
Mai. Cu acest prilej asociația 
sportivă Parîngul Lonea a orga
nizat prima etapă a crosului la 
care au participat cîteva zeci de 
tineri. Duminică au avut loc în

Victoria Dobra — Metalul 
Criscior 0—2.

Aurul Zlatna a stat.
ETAPA VIITOARE

Minerul Deva — Metalul Cris
cior, Sebeșul Sebeș — Victoria

CLAS A M E N T и L
SERIA i

1. Minerul Vulcan 11 9 0 2 30:10 18
2. Parîngul Lonea 11 8 1 2 30:14 17
3. Minerul Aninoasa 10 5 3 2 23: 7 13
4. Victoria Călan 9 5 3 1 22:11 13
5. Minerul Petrila 10 4 3 3 24:16 il
6. Retezatul Hațeg 10 3 2 5 13:17 8
7. C.F.R. Simeria И 3 2 6 14: 3 3
8. Minerul Ghelar 11 3 0 8 16:28 6
9. Șantierul Hunedoara 11 1 1 9 4:36 3

SERIA II
1. Minerul Deva 13 12 1 0 71: 4 25
2. Metalurgistul Cugir 13 11 1 1 38: 8 23
3. Dacia Orăștie 13 9 0 4 43:20 18
4. A.S.T.A. Alba 12 8 1 3 42:18 17
5. C.F.R. Teiuș 13 7 1 5 29:25 15
6. Sebeșul Sebeș 12 6 2 4 26:25 14
7. Metalul Criscior 13 6 0 7 20:27 12
8. Aurul Zlatna 12 3 4 5 14.25 10
9. Aurul Certej 13 4 1 8 23:31 9

10. Mureșul Vi»ț 12 1 2 9 13:47 4
11. Șurianul Petrești 13 1 2 10 12:54 4
12. Victoria Dobra 13 0 1 12 8:55 I

Echipa Rapid Deva a fuzionat curile ce urma să le susțină se
cu Minerul Deva. Conform regu
lamentului fuziunea făcîndu-se vor omologa cu 3—0 pentru e-
după începerea returului toate ie- chipele adverse.

Studenții au jucat duminică 
sub posibilitățile lor fiind defi
citari în special pe linia de trei 
sferturi mult mai bună la bucu- 
reșteni. De apreciat,la studenți 
comportarea disciplinară bună în 
tot timpul jocului. Excepție face 
în schimb „galeria** 1 studenților 
care uneori depășește... limitele 
sportivității.

cul slab desfășurat duminică o 
mare vină o poartă și antrenorul 
care trebuia să pună un accent 
mai mare pe pregătirea tehnică, 
fizică și morală a jucătorilor

Dacă jocul de duminică nu s-a 
ridicat la așteptările noastre, apoi 
la aceasta am contribuit și noi, 
spectatorii. Echipa noastră prea 
puțin a simțit ca joacă acasă. Ea 
a fost lipsită în majoritatea tim
pului de suportul moral care tre- : 
buie să vină ■ din partea specta
torilor. S-au auzit prea puține în
curajări și acelea destul de izola
te.

Și acum iată pe scurt cum s-au 
marcat cele trei goluri.

Scorul este deschis în minutul 
3. După cîteva schimburi de mingi 
în terenul nostru, mingea ajunge 
la Mărgineanu, acesta trece in vi
teză pe lingă Farkaș. Gram iese 
din poartă iar jucătorul de la Tur
da marchează nestingherit : 1—-0. 
Golul egalizator survine în minu
tul 20. Ghibea este faultat în careul 
de 16 m. Arbitrul acordă 11 m. 
pe care-1 transformă Crăciun : 1 —
1. Victoria echipei noastre este a- 
sigurată în repriza a II, minutul 
51. Cosmoc execută o lovitură li
beră, mingea ajunge la Ciurdărescu 
care îl pune în poziție de șut pe 
Ghibea și • acesta marchează ridi- 
cînd scorul la 2—1 pentru Jiul, 
scor cu care se încheie partida.

JIUL : Gram — Romoșan, Tîl- 
vescu, Farkaș, — Cosmoc, Crișan

— Toth (din minutul 2 Manea): 
Ghibea, Ciurdărescu, Crăciun, Ner- 
tea. ARIEȘUL TURDA’: Arghe- 
șan — Bantea, Zahan, Vădan — 
Ivan, Luparu — Mărgineanu, Bo
na, Ursu, Băluțiu, Pop I.

C. COTOȘPAN

POPA MARIUS 
corespondtent

î
4
4*4
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Oaspeții modești și atenți au 4 
reușit să cîștige setul II la 12. J 
Abia atunci au înțeles petro- J 
șănenii că e necesar să se fo- * 
losească serios pentru a obține $ 
victoria. Următoarele două se- * 
turi au fost astfel cîștigate de 4 
petroșăneni la 10. J

Desigur, rezultatul ar fi pu- J 
tuf fi cel dorit și anume 3—0 j 
dar localnicii au părut obosiți, 4 
puțin încrezuți, jucînd sub po- i 
sibilități. De la oaspeți a plă- j 
cut în schimb foarte mult Man- î 
ta Gheorghe care a fost cel î 
mai bun de pe teren. A arbi- j 
trat corect iagodici Emil — • 
Timișoara. .

treceri pe locuri de muncă și a- 
nume la sectorul III și la atelie
rul mecanic. Cea mai bună com
portare au avut-o tinerii Elekes 
V., Rebei loan (sectorul III). 
Chiută Gavrilă. Budai Carol și 
Costinaș Ioan (de la atelierul 
mecanic). Pînă la 16 aprilie, a- 
sociația Parîngul Lonea va orga
niza desfășurarea probelor în ca
drul crosului 1 Mai la toate lo
curile de muncă.

Dobra, Dacia Orăștie — Aurul
Certej, A.S.T.A. Alba — Meta
lurgistul Cugir, Mureșul Vinț — 
Șurianul Petrești, Aurul Zlatna 
— Corvinul Hunedoara (rezer
ve). C.F.R. Teiuș stă. *



3STEAGUL ROȘUSE POATE
în ultimii ani Vulcanul, orașul 

nostru s-a înfrumusețat mult. Blo
curi mari și frumoase cu zeci de 
apartamente, străzi pietruite, spa
ții verzi și multe altele au apă
rut pentr” a ne face viața mai 
fericită. Mai frumoasă a devenit 
și strada Mareșal Malinovski pe 
care locuiesc, precum și străzile 
megieșe, iar pentru ca ele să fie 
mereu curate I.C.O. trimite zil
nic mașina să ducă rezidurile me
najere. Sînt însă unele femei care 
mai aruncă și acum gunoiul în 
stradă, iar altele își lasă copiii să 
se joace cu puieții de salcîm plan
tați, rupîndu-i.
i Curat putem face prin muncă 
voluntară și luind atitudine îm
potriva acelora ce aruncă gunoiul 
in stradă, iar salcîmii pot crește 
infrumusețîndu-ne cartierul dacă 
cei ai căror copii rup puieții se 
ocupă mai mult de educarea lor. 
Deci cu puțină bunăvoință se poa
te.

LAURA GAVRIL1U 
Vulcan 

-=*=--

Acum brigada 
e fruntașă

(Urmare din pag. l-a)

mineritului. Brigada sa a început 
să dea patriei lună de lună zeci 
(i sute de tone de cărbune peste 
plan. In anul trecut, tovarășul Si
dorov Vasile și brigada sa a dat 
1400 tone de cărbune peste plan, 
iar anul acesta peste 560.

Pentru succesele dobindite în 
muncă tovarășul Sidorov a fost 
decorat cu Medalia Muncii și Or
dinul Muncii clasa Ш-а. Cîștigul 
său lunar e in medie de 2600 lei, 
iar uneori depășește și 3000 lei. 
Viața nouă pe care o trăiește Si
dorov și familia sa e oglindită și 
prin faptul că are în casă o mobi
lă de 1000 lei, un aparat de radio 
Baltica și multe alte lucruri va
loroase.

Pentru a răsplăti prin fapte gri
ja ce o poartă partidul nostru oa
menilor muncii, la începutul lunii 
martie cînd s-au prelucrat Direc
tivele cu privire la criteriile între
cerii socialiste in cinstea aniversă
rii partidului, Sidorov și brigada 
sa și-au luat angajamentul să lup
te pentru îmbunătățirea calității 
căi bunelul și pentru economisirea 
lemnului. Că angajamentele vot fi 
îndeplinite cu cinste nu încape în- 
c.oțală. întreaga brigadă este doar 
"formată din oameni hotărîți și de 
cuvînt. \

№1 NBMAI CĂRBUNE IUJLT, CI $1
(Urmare din pag. l-a)

TRIBUNA AGITATORULUI PUBLICITATE
ta pregătiri —

în munca noastră, a agitatorilor, 
un loc important îl ocupă munca 
politică de la om Ia om, apro
pierea de tovarășii cu care lucrăm. 
Propria-mi experiență m-a făcut 
să-mi dau seama că nu poți fi 
un bun agitator atît timp cît nu 
te străduiești să cunoști bine oa
menii cărora te adresezi, să le 
câștigi stima și încrederea astfel 
încît să te asculte cu drag, să-ți 
destăinuie bucuriile și necazurile, 
greutățile pe care le întîmpină în 
munca, să-ți ceară ajutorul ori de 
cite ori au nevoie.

Lucrez ca maistru miner prin
cipal la sectorul de investiții al 
minei Lonea. Funcția de maistru 
o îndeplinesc de mai bine de 11 
ani și pot să afirm că îmbinarea 
muncii de maistru cu cea de agi
tator a dat rezultate bune. Aceasta 
mă ajută să-mi îndeplinesc cu mm 
mult succes sarcinile profesionale, 
să mă apropii de mâneri, să dis
cutăm de la om la om despre 
problemele ce ne frămîntă și ast
fel, să ne îmbunătățim munca, să 
executăm lucrări trainice, de bună 
calitate.

Eu merg zilnic in mină și am 
posibilitatea să stau de vorbă cu 
oamenii, să organizez cu ei con
vorbiri pe diferite teme strîns le
gate de bunul mers al produc
ției. Asemenea convorbiri am or
ganizat zilele trecute cu brigăzile 
de mineri de care răspund în ca
drul sectorului de investiții. în 
aceste convorbiri am discutat a- 
mănunțit despre sarcinile ce revin 
colectivului sectorului nostru din 
recentele Directive ale C.C. al 
P.M.R. cu privire la criteriile în
trecerii socialiste în cinstea aniver
sării a 40 de ani de la înființarea 
partidului.

în cadrul convorbirilor am cău
tat să analizăm din nou posibili
tățile de care dispunem pentru 
îmbunătățirea continuă a lucrări
lor de cercetări și deschideri, am 
arătat experiența înaintată a bri
găzilor fruntașe în lupta pentru 
reducerea în permanență a prețu
lui de cost pe metru liniar de ga
lerie prin micșorarea consumuri
lor specifice.

în primul trimestru din acest 
an, minerii sectorului de investiții 
au realizat peste 96.000 lei econo
mii și avem toate posibilitățile 
ca prin traducerea în viață a pla
nului de măsuri tehnico-organiza- 
torice, a propunerilor oamenilor 
muncii să scoatem la iveală noi 
rezerve nevalorificate, pentru rea-

Din păcate această atitudine 
nu este izolată, ea fiind caracte
ristică mai multor cadre ingine
rești din conducerile sectoarelor. 
Numai astfel se explică faptul 
că o seamă de măsuri, tehnico- 
ongaiuzatorice stabilite de condu
cerea exploatării privind îmbu
nătățirea calității producției, 
cum ar fi pușcarea selectivă a 
stratelor cu intercalare, podirea 
corectă a abatajelor frontale din 
stratele groase înainte de ram- 
bleiere, alegerea șistului vizibil 
de pe transportoare nu sînt apli
cate la toate locurile de muncă. 
Nu sînt de asemenea trași la 
răspundere cum se cuvine acei 
maiștri mineri care nu respectă 
indicațiile menite să ducă la îm
bunătățirea calității producției 
Unele conduceri de sectoare, ne- 
ținînd cont de nerespectarea in
dicelui de calitate de către bri
găzile sectorului, au premiat 
chiar unii maiștri minieri. Și a- 
cest lucru a fost considerat pe 
bună dreptate o cauză a lipsei 
de preocupare față de calitatea 
producției din partea unor maiș
tri minieri.

Plenara comitetului de partid 
a cerut conducerii exploatării să 
aplice o șeamă de măsuri în pri
vința îmbunătățirii calității pro
ducției, printre care pușcarea se
lectivă a stratelor cu intercalate 
de sterii, îmbunătățirea podirii 
abatajelor frontale din stratele 
groase, stabilirea judicioasă a 
profilului lucrărilor de pregătire 
încît sterilul să fie excavat în 
proporție minimă, extinderea ale
gerii sterilului în abataje și mul
te altele care, traduse în viață, 
vor contribui la îmbunătățirea

lucrâri trainice
lizarea celor 600.000 lei economii, 
angajament luat de colectivul sec
torului de investiții.

Din propria-mi experiență am 
constatat că o condiție importantă 
pentru realizarea de cît mai multe 
economii și a unor lucrări de ca
litate superioară este nivelul de 
cultură și de pregătire tehnico- 
profesională a muncitorilor. în 
acest scop mă ocup de ridicarea 
calificării tinerilor, le dau sfa
turi de felul cum să plaseze gău
rile în frontul de lucru pentru 
sporirea vitezelor de avansare și 
economisirea de exploziv, le arăt 
modul cum să îmbine armăturile 
pentru respectarea monografiei de 
armare atît la susținerea în lemn, 
zidărie cît și la betonări.

Aș vrea să subliniez că în ca
drul sectorului nostru s-a intensi
ficat munca de agitație în sprijinul 
luptei pentru o calitate superioa
ră a lucrărilor. Ca urmare, planul 
de calitate a fost depășit. Paralel 
cu aceasta, brigăzile de mineri au 
obținut viteze de avansare nemai
întâlnite pînă în prezent la mina 
Lonea. Brigada membrului de 
partid Rancea Alexandru, de pil
dă, în martie a săpat 60 m.l. ga
lerie, iar susținerea acestei gale
rii cu cadru poligonal deschis 
merită toată lauda.

Succese de seamă au înregistrat 
și brigăzile conduse de tov. Cos- 
tinaș Mircea și Pataky Ludovic, 
care lucrează la deschiderea orizon
tului 515, blocul 9—10. Dacă în 
luna februarie brigada condusă de 
Costinaș a realizat 33 m.l. galerie, 
în luna martie ea a săpat peste 
60 m.l. galerie, iar norma la 
betonare a fost depășită de bri
gada tovarășului Pataky cu aproa
pe 20 la sută.

Intr-uiia din convorbirile avute 
am propus minerilor să gospodă
rească cu grijă materialul lem
nos, să facă economii de exploziv 
și alte materiale. în urma convor
birii, majoritatea brigăzilor de la 
betonări refolosesc de 2—3 ori 
dulapii față de numai o dată cît 
îi foloseau înainte,.

Noi nu ne mulțumim însă cu 
rezultatele de pînă acum. în cins
tea aniversării partidului colectivul 
sectorului nostru s-a angajat să 
lupte cu însuflețire pentru o cali
tate superioară a lucrărilor de 
deschideri și cercetări, să realizeze 
cît mai multe economii.

VASILE KOPETIN
agitator, mina Lonea

DE CALITATE!
substanțială a calității produc
ției.

Control de partid efectiv, 
muncă politică susținută !
Realizarea unei producții de 

calitate superioară de către mi
nerii exploatării depinde în mare 
măsură de activitatea organiza
țiilor de partid, de controlul efec
tuat asupra conducerilor de sec
toare privind realizarea măsuri
lor tehHico-organizatorice, de 
muncă politică pentru mobiliza
rea minerilor, tehnicienilor și in
ginerilor la lupta pentru înfăp
tuirea angajamentelor lor privi
toare la îmbunătățirea calității 
producției. La mina Lupeni nu
meroase organizații de partid au 
acumulat o experiență bogată în 
exercitarea controlului asupra 
conducerii tehnice în ceea ce pri
vește realizarea sarcinilor eco
nomice. Această experiență tre
buie extinsă. Controlul de partid 
trebuie intensificat asigurînd' ca 
el să aibă eficacitate maximă în 
privința îmbunătățirii calității 
producției. îndeosebi în sectoa
rele I В, II, III, IV В, V sud, 
unde calitatea producției nu se 
ridică la nivelul cerințelor, or
ganizațiile de bază trebuie să a- 
nalizeze în scurt timp preocupa
rea pentru calitate a conducerilor _ 
tehnico-administrative, stabilind * 
măsurile cele mai eficiente în 
vederea respectării indicelui de 
calitate. O altă metodă ce tre
buie extinsă este aceea de a lua 
în discuția birourilor organiza
țiilor de bază acele brigăzi și 
cadre tehnice care nu se îngrijesc 
de îmbunătățirea calității pro
ducției.

£
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Institutul de studii romîno-sovietic
oferă cititorilor săi o largă documentare asupra cuceri

rilor științei sovietice, în toate domeniile.
Analele romîno-sovietlce și Revistele de referate, seriile: 

matematică, fizică, chimie, metalurgie, biologie, agricultură, 
silvicultură și Industria lemnului, zootehnie-medicină veteri
nară, geologie-geografie, filozofie, pedagogie-psihologiie, isto
rie, economie, drept, medicină, științe medico-biologice, chirur_ 
gie, igienă și organizare sanitară; revistele Viața literară 
sovietică. Probleme de istorie, de muzică, de arte plastice, 
de teatru și cinematografie, de patologie infecțioasă, precum 
și numeroasele volume de specialitate care apar in Bibliote
ca analelor romîno-sOvietice, se obțin pe cale de abonamente 
sau pot fi procurate de la principalele librării din regiunea 
Hunedoara.

h

O.C.L. Produse industriale Petroșani ii
Anunță cumpărătorii că s-au pus în vînzare prin mag ar 

zinele cu articole pentru copil și prin magazinele de confec
ții, cantități însemnate de:

Confecții pentru adolescenți — băieți și fete;
— PARDESIE — ROCHIȚE
— PALTOANE - JACHETE

— COSTUME

ț 
;; Procur a fi-vă de la | 
î „Librăria noastră’ ț

І BIBLIOTECI ♦ 
♦ PERSONALE |
J de 100 și 200 lei І

Plata cărților în 4 rate |
♦ 

♦♦♦♦♦♦♦♦

ÎNTREPRINDEREA 
COMUNALA 

ORĂȘENEASCĂ 
Petroșani 

telefon 541, 544 și 335 
execută pentru sectorul so
cialist și particular lucrări 
noi și de reparații la insta
lațiile interioare de apă, ca
nal și electricitate în toate 
localitățile din Valea Jiului.

Lucrările mal sus indicate 
pentru particulari se vor pu
tea executa și cu plata 
în rate lunare.

Munca politică în privința îm
bunătățirii calității cărbunelui 
trebuie să se desfășoare în pri
mul rînd la locurile de muncă, 
de la om la om. Este necesar ca 
la instruirea agitatorilor ce se 
desfășoară în prezent la mină, 
agitatorii să fie înarmați cu cele 
mai bune metode ale muncii po
litice privind mobilizarea mineri
lor la îmbunătățirea calității pro
ducției. Agitatorii să fie reparti
zați pe fiecare loc de muncă 
unde să popularizeze experiența 
brigăzilor fruntașe, să creeze o 
opinie împotriva celoF nepăsători 
față de alegerea șistului vizibil. 
Minerii și tehnicienii comuniști, 
prin exemplul tor, trebuie să de
vină însuflețitorii luptei pentru 
calitate. Organizațiile sindicale, 
U.T.M. precum și activele fără 
de partid să fie atrase în munca 
politică de mobilizare a colecti
vului exploatării la îmbunătăți
rea calității producției.

In lupta împotriva șistului vi
zibil, a calității proaste a pro
ducției agitația vizuală are uri 
loc important. La mina Lupeni 
nu se văd încă panouri, lozinci, 
grafice care să popularizeze' co
lectivele fruntașe în îmbunătăți
rea calității producției, carica
turi care să critice pe cei ce „în
chid ochii" în fața șistului vi
zibil.

Folosind toate formele muncii 
politice de masă, pentru a face 
din fiecare muncitor, inginer și 
tehnician un militant neobosit pe 
frontul luptei pentru o producție 
de calitate, organizațiile de 
partid de la mina Lupeni vor 
crea posibilități ca minerii din 
Lupeni să închine aniversării 
partidului înfăptuiri importante 
și în privința îmbunătățirii ca
lității producției de cărbune.

Ы
I

îi

anunță publicul consuma
tor că a organizat la restau
rantele Minerul și Carpați 
din Petroșani, un serviciu 
pentru servirea clientelei la 
domiciliu cu orice fel de 
mîncărflri, dulciuri și bău
turi.

Înainte de a face comen
zile rugăm consultați listele 
de meniu prin telefoanele 
restaurantelor Minerul (nr. 
151) și Carpați (nr. 138). 
Astfel puteți fi serviți la do
miciliu cu mîncărurile pre
ferate.

Comanda se execută în cel 
mai scurt timp posibil.

PROGRAM DE RftOW
5 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Din presa de as
tăzi, 9,00 Muzică distractivă,
9.30 Roza vînturilor (reluare), 
10,00 Călătorie muzicală cu cîn- 
tecul și jocul pe întinsul patriei,
10.30 Din creația de operă a; com
pozitorilor sovietici, 11,03 Teatru 
la microfon : „Revoltă în port" 
de Al. Sahia, 13,05 Cîntece din 
țări prietene, 14,00 Din folclo
rul popoarelor, 14,30 Din muzica 
dfe operetă a compozitorilor noș
tri, 15,10 Săptămâna muzicii ma
ghiare, 16,15 Vorbește Moscova!
17.30 In slujba patriei, 18,15 
Program muzical pentru frunta
șii în producție din industrie ș» 
agricultură, 19,30 Interpreți de 
muzică ușoară 20,$0 Tineri com
pozitori sovietici, 21,15 La micro
fon : Satira și Umorul (reluare). 
PROGRAMUL II. 14,30 Almanah 
științific (reluare), 15,15 Muzică 
din opere, 16,30 Cîntă Aida Moga, 
Lavinia Siăveanu și Luigi Iones- 
cu, 16,50 Curs de limba rușă, 
17,35 Artiști care s-au afirmat 
în anii puterii populare, 18,05 
Pagini alese de muzică ușoară,
19.30 Răspundem ascultătorilor, 
20,10 Muzică ușoară romînească, 
20,40 Cîntece de pace și prietenie, 
21,55 Moment poetic: Dumitru 
Corbea, 22,00 Doine și jocuri 
populare romînești.

CINEMATOGRAFE
5 aprilie

PETROȘANI: — Al. Sahia: 
Sfioasa ; ANINOASA : Oameni și 
stînci ; VULCAN : Generația sal
vată ; LUPENI : Pe jos spre 
rai ; BĂRBATENI : Visul spulbe
rat. (Responsabilii cinematografe
lor 7 Noiembrie, Muncitoresc — 
Petroșani, Petrila, Lonea, Livezeni, 
Crividia și Uricani n-au trimis pro
gramarea filmelor pe luna aprilie).

Grosaru Constantin, de la secto
rul III și alții care, urmărind 
exclusiv „să iasă preliminarul", 
scapă din vedere asigurarea unei 
calități superioare a producției 
la brigăzile de caFe răspund. Ei 
nu stau de vorbă cu minerii des
pre importanța calității produc
ției, neglijează respectarea mă
surilor tehnico-organizatorice sta
bilite în vederea îmbunătățirii 
calității cărbunelui. Această ne
păsare se face simțită mai ales 
în rîndul personalului tehnic de 
Ia sectorul IV B. In acest sector 
— s-a arătat în plenară — exis
tă cele mai bune condiții pentru 
a da o producție de calitate, 
prin alegerea șistului vizibil. A- 
cest lucru se face însă sporadic. 
Astfel producția sectorului conți
ne cel mai mare procent de ce
nușă, grevînd indicele de cali
tate pe întreaga exploatare.

Conducerile tehnico-administra- 
tive au de asemenea o mare par
te din vină pentru slaba calitate 
a producției. Tov. ing. Petrescu 
Miron, șeful sectorului IV В, a 
recunoscut cu seninătate că, deși 
sînt cunoscute cauzele care dău
nează calității producției, precum 
și metodele de lichidare a lor, 
nu s-a muncit perseverent pen
tru imprimarea unei răspunderi 
sporite față de îmbunătățirea ca
lității producției. Iar pe viitor, 
a spus ing. Petrescu, pentru a 
scăpa de „muștruluială", condu
cerea sectorului se va ocupa mai 
mult de problema calității pro
ducției. Pe bună dreptate a fost 
calificată superficială această a- 
titudine a șefului sectorului IV B.
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Schimb de ambasade 
între U. R. S. S.

și Federația Nigeriei
MOSCOVA 3 (Agerpres) 

TASS transmite:
Guvernele Uniunii! Sovietice 

Federației Nigeriei au căzut 
acord cu privire la schimbul 
reprezentanțe diplomatice 
rang de ambasade.

Această hotărîre este cuprinsă 
în scrisorile schimbate între An
drei Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S. și A. 
T. Balewa, primul 
ministrul Afacerilor 
Nigeriei.

Cele două părți 
mat convingerea că 
ritor la schimbul de 
va contribui la dezvoltarea legă
turilor prietenești între cele două 
țări, în interesele păcii generale 
și colaborării internaționale.

16-a aniversare
a eliberării Ungariei

eu

ministru și 
Externe al

și-au exprl- 
acordul refe- 

ambasade

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

Greva docherilor sud-coreeni
SEUL 3 (Agerpres)
Activitatea a zece dintre cele 

mai importante porturi sud-co- 
reene printre care Pusan. In- 
cion, Kunsan, continuă să fie pa
ralizată de grevele declarate la 
31 martie de peste 37.000 docheri 
din aceste porturi

Docherii au declarat că nu 
vor relua lucrul pînă cînd nu 11 
se vor satisface cererile lor de 
mărire a salariilor șî de îmbu
nătățire a condițiilor de muncă.

Oamenii muncii cinstesc eroismul 
sovietic

de 1 aprilie, mii de tineri și ti
nere au pornit din împrejurimile 
Budapestei purtînd făclii pentru 
a duce această ștafetă spre mun
tele Gellert, unde se înalță Mo
numentul eliberării. Aici a avut 
loc o mare serbare. In dimineața 
zilei de 2 aprilie, participanții la 
ștafetă s-au îndreptat spre fron
tiera Uniunii Sovietice, unde în 
ziua aniversării vor înmîna aceas
tă ștafetă reprezentanților Comso- 
molului leninist. în orașele și sa
tele prin care trece ștafeta vor avea 
loc mitinguri ale tineretului.

Cu prilejul celei de-a 16-a ani
versări a eliberării, Consiliul 
Prezidențial al Republicii Popu
lare Ungare a decernat ordine și 
medalii unui mare grup de oa
meni ai muncii din țară.

poporuluî
BUDAPESTA 3 (Agerpres)
Cu ocazia împlinirii a 16 ani de 

la eliberarea Ungariei de sub ju
gul cotropitorilor fasciști, oamenii 
muncii din întreprinderi, instituții, 
instituții de învățămînt și de la 
sate cinstesc în cadul unor adunări 
și reuniuni festive, eroismul po
porului sovietic datorită căruia 
Ungaria și-a cucerit adevărata li
bertate.

La monumentele ridicate in cins
tea ostașilor sovietici căzuți în lup
tele pentru eliberarea Ungariei 
sint depuse în aceste zile coroane 
de flori. Oamenii muncii din 
Csepel, Ujpest și din alte cartiere 
ale capitalei Ungariei au 
coroane cinstind memoria 
lor sovietici.

A început tradiționala

depus 
ostași-

A început tradiționala „Ștafe
tă a recunoștinței". In seara zilei

Solemnitatea depunerii 
din Răkosliget al

BUDAPESTA 2 (Agerpres)
In dimineața zilei de 2 aprilie, 

cu ocazia împlinirii a 16 ani de la 
eliberarea Ungariei, la cimitirul 
din Răkosliget al ostașilor romîni, 
căzuți în lupta împotriva fascis
mului, a avut loc solemnitatea de
punerii de coroane.

Au fost depuse coroane din par
tea Consiliului Prezidențial al R. 
P. Ungare de către Nagy Daniel

»*♦*

STANLEYVILLE 3 (Ager
pres) — TASS transmite:

La 28 martie, Antoine Gizenga 
; i-a primit pe ziariștii sovietici 
■ care se află la Stanleyville și a 
avut cu ei o convorbire. Despre 
această convorbire relatează în 
„Pravda" T. Kolesnicenko, co
respondentul ziarului la Stanley
ville.

Situația noastră, a declarat 
Antoine Gizenga, se întărește 
zi de zi. Guvernul legal se bucură 
de sprijinul majorității absolute 
a poporului congolez.

Marionetele colonialiștilor, a 
spus în continuare Antoine Gi
zenga, se mențin numai datorită 
terorii, datorită armelor cu care 
imperialiștii îi aprovizionează 
din plin. Cu toate acestea popo- 

i rul intensifică lupta. După moar- 
1 tea lui Patrice Lumumba, pentru 
toți congolezii a devenit deose
bit de сіат că politica marione- 

' telor este o politică trădătoare. 
Chiar și în rîndurile trupelor lor 
crește nemulțumirea. Soldații șî 
ofițerii nu mai vor să-i slujească 
pe trădători și mulți dintre ei trec 
de partea noastră.

Poporul nostru, a continuat 
! Gizenga, este ferm hotărît să 

ducă la bun sfîrșit lupta pentru 
care și-a dat viața Lumumba. 
Primim numeroase scrisori în ca
re se cere convocarea Parlamen
tului și reorganizarea armatei.

Reprezentanții O.N.U. ne-au 
propus să începem, ca să spun 
așa, cu sfîrșitul — adică cu cre
area linui institut pentru 
firea cadrelor congoleze, 
tuația actuală aceasta nu 
semna altceva decît tutela 
asupra noastră. Este 
clar că la început trebuie 
cat parlamentul. Noi nu
mem de judecata poporului. Noi 
știm că parlamentul va înfiera 
marionetele și de aceea ele îm
piedică convocarea lui. Așa dar, 
ajutîndu-i pe trădătorii Kasavu-

bu, Mobutu și Chombe, O.N.U. 
acționează împotriva voinței po
porului congolez.

Gizenga i-a rugat pe ziariști 
, să transmită poporului sovietic 

că congolezii nu vor uita nicio
dată spijinul moral acordat dte 
U.R.S.S. luptei poporului congo
lez pentru independență, luptei 
tuturor popoarelor africane îm
potriva colonialismului. Sîntem 
recunoscători guvernului sovietic 
pentru poziția sa în O.N.U. 
U.R.S.S. se află în fruntea lup
tei pentru libertatea și progresul 
omenirii și contăm pe ajutorul ei. 
în cele mai diferite domenii. Vom 
colabora 
sovietic 
popoare 
lume.

de coroane la cimitirul 
ostașilor romîni 
vicepreședinte; și Mihalyfi Erno, 
membru al Consiliului Preziden
țial, din partea guvernului R. P. 
Ungare de către Czinege Lajos, 
ministrul Apărării Naționale, 
Csergo Janos, ministrul Siderur
giei și Construcțiilor de mașini, 
Szarka Karoly, locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe, precum 
și din partea Forțelor 
R.P. Ungare de către 
la, prim-locțiitor al 
Apărării Naționale.

Au mai fost depuse 
partea Frontului Popular Patriotic, 
Comitetului orășenesc al P.M.S.U. 
din Budapesta; Sfatului popular al 
Budapestei, precum și din partea 
corpului diplomatic acreditat la 
Budapesta. Au depus, de aseme
nea, o coroană; membrii Ambasa
dei R. P. Romîne la Budapesta.

Armate ale 
Uszta Gyu- 

ministrului

coroane din

Pentru pace, dezarmare și încetarea 
experiențelor mi arma nucleară
— Mart demonstrații populare tn S. U. A. —

„Săptămîna păcii" s-a înche
iat la 1 aprilie în Statele Unite 
cu mari demonstrații sub lozin
cile luptei pentru pace, dezarma
re și încetarea experiențelor cu 
arma nucleară. Mii de demons
tranți, îndeosebi tineri, s-au adu
nat în piața Națiunilor Unite din 
New York unde a luat sfîrșit 
marșul început acum o săptă- 
mînă la New Jersey.

La San Francisco (statul Ca
lifornia) peste 3.000 de demons
tranți au trecut pe străzile prin
cipale 
nat în 
loc un 
mării, 
bombă' 
tea citi pe pancartele purtate de 
participanții la demonstrația 
partizanilor păcii din acest oraș.

Dar aceștia nu au fost singurii 
californieni care au ieșit pe stră
zi manifestînd pentru pace. A- 
genția United Press Internațio
nal relatează despre demonstra
țiile și procesiunile care au avut 
loc la Los Angeles, San Diego, 
Pomona, Santa Monica, la baza 
de avioane Vandenberg și în alte 
regiuni ale Californiei. „Unii de
monstranți au parcurs mari dis
tanțe. Printre ei! se aflau mame 
cu copii în cărucioare. Mulți de
monstranți s-au aliniat în tăcere 
în fața obiectivelor și întreprin
derilor militare care execută co
menzi militare", se spune într-o 
știre transmisă de agenția Uni
ted Press International.

Și la Chicago a avut loc o 
mare adunare la care a luat 
cuvîntul cunoscutul om de știință 
Harold Tayler și Homer Jack, di
rectorul executiv al > Comitetului 
național american pentru o poli
tică nucleară sănătoasă.

La Boston a avut loc o mare

ale orașului' și s-au adu- 
i piața Union unde a avut 
: miting în sprijinul dezar- 

„Fraternitate și nici o 
i" — această lozincă se pu-

adunare la care au luat parte 
profesori de la Universitățile din 
oraș. Această adunare a fost o 
încununare a demonstrației pen
tru pace care a început la Le
xington. „pemonstrăm pentru a 
arăta popoarelor lumii că tre
buie să se preocupe de soarta 
păcii", au spus demonstranții re
prezentanților presei.

Demonstrații pentru pace 
mai avut loc la 
(statul Minnesota), la 
kee (Wisconsin) și în 
orașe. La Washington 
ganizat pichete care au 
zarmarea și încetarea 
țelor nucleare. Conducătorii pi
chetelor au explicat coresponden
ților că participă la o demons
trație națională și au difuzat ma
nifeste în care se spunea : „Ță
rile lumii trebuie să ia imediat 
măsuri pentru dezarmarea to
tală".

Astfel și-au demonstrat dorin- 
ța de pace mii de americani, Я 
neri și bătrîni.
----- ----□----

au
Minneapolis 

Milwau- 
alte mari 
s-au or- 
cerut de- 
experien-

Ședința Comisiei Permanente С. A. E. R. 
pentru metalurgia neferoasă

LAOS

întotdeauna cu poporul 
ca și cu toate celeilalte 
iubitoare de pace din

0 nouă

pregă- 
ln st
ar în- 

O.N.U. 
absolut 
conve
ne te-

In ultimele zile ale lunii martie 
a avut loc la Cairo cea de-a treia 
Conferință a popoarelor Africii.

Din marea sală a Universității 
din acest oraș, timp de șase zile 
cit au durat lucrările conferinței, 
a răsunat puternicul apel de soli
daritate care cheamă pe africani 
la luptă unită pentru eliberarea 
de sub rușinosul regim colonial, 
pentru demascarea și înlăturarea 
planurilor imperialiștilor care în
cearcă să-și mențină dominația in 
acest continent.

La conferință au participat 69 
de delegații care au reprezentat 
diferite organizații din 37 de țări 
africane și numeroși observatori. 
O asemenea reprezentare largă a 
popoarelor africane nu a 
noscută pînă în prezent.

Conferința de la Cairo a făcut 
un bilanț al etapei actuale a miș
cării de eliberare a popoarelor a- 
fricane. In comparație cu celelalte 
două întîlniri de la Accra și Tunis, 
conferința de la Cairo a constituit 
un pas important pe calea solida
rității africanilor, a întăririi unită
ții lor de luptă. Ideea de bază 
care a străbătut de la un capăt la 
altul lucrările conferinței este a-

fost cu-

BUDAPESTA 3 (Agerpres)
Intre 21 și 25 martie 1961 a 

avut loc la Budapesta ședința 
Comisiei Permanente C.A.E.R. pen
tru metalurgie neferoasă.

Ședința a examinat măsurile 
aplicate de către Comisia Per
manentă pentru metalurgia nefe
roasă în executarea hotărîrilor 
sesiunii a XIV-а a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, le
gate de organizarea lucrărilor 
pentru coordonarea planurilor de 

f

dezvoltarea metalurgiei neferoase 
în țările membre ale C.A.E.R. 
în perioada pînă în anul 1980. A 
fost examinat, de asemenea, ra
portul asupra muncii Comisiei 
Permanente pentru metalurgie 
neferoasă pe anul 1960 și direc
țiile activității ei viitoare; toto
dată a fost aprobat planul de 
muncă al Comisiei pe anul 1961.

Ședința Comisiei s-a desfășu
rat în spiritul' colaborării socia
liste și înțelegerii reciproce.

Ш diii cefe zece 
аііше ашегісаве trial» 
retainer au lut doberlte
NEW YORK 3 (Agerpres)
Corespondentul din Vientiane 

al agenției Associated Press rela
tează că în ultimele 10 zile în 
Laos și-au găsit moartea opt ame
ricani.

Șapte ofițeri americani au pierit 
cînd avionul atașatului militar a- 
merican, pe bordul căruia se aflau; 
a fost doborît deasupra teritoriu
lui ocupat de trupele lui Kong Le 
și de unitățile Patet-Lao. Un alt 
american și-a găsit moartea la 31 
martie. Avionul cu care zbura el 
a fost doborît la sud de Luang 
Prabang.

în aceeași zi, arată coresponden
tul agenției United Press Interna
tional, nu s-a mai întors la bază 
un avion de producție americană 
tip „T-Г- care a fost probabil 
doborît în regiunea Muong Kassi, 
unde a zburat împreună cu trei a- 
vioane avînd la bord rachete.

După cum reiese din relatările 
corespondentului, gruparea prooc- 
cidentală Boun Oum — Fumi 
Nosavan a pierdut deja 5 din ce
le 10 avioane „T-l“ pe care le-a 
primit de la Statele Unite,

etapă In lupta pentru eliberarea Africii
ceea că nu este suficientă mimai 
unitatea de idei și de păreri a 
popoarelor africane ci și unitatea 
acțiunilor lor, care trebuie să se 
opună planurilor și manevrelor co
lonialiste de tot felul.

Colonialismul a primit lovituri 
grele pe continentul african, dar 
el nu este răpus, încă nu a capi
tulat. într-o serie de țări africa
ne colonialismul 
mai face să curgă 
siîngele popoarelor, 
sînt organizate ra
iduri sălbatice de 
represiune, se a- 
plică încă legile de 
rasială.

Cunoscuta lozincă 
tilor „dezbină și stăpînește" a fost 
și rămîne o armă a colonialiștilor. 
Ea este folosită și în prezent în 
Africa. De aici și importanța de 
a nu se da posibilitate colonialiș
tilor să lovească în unitatea și 
solidaritatea popoarelor continentu
lui african, în lupta lor pentru in- 
deoendență deplină.

în tragedia din Congo este o- 
glindită fără putință de tăgadă a- 
devărata față a colonialismului. 
Fără îndoială că popoarele Afri-

COMENTARIU
discriminare

a imperialiș-

di trag învățămintele necesare din 
evenimentele din Congo. Ele își 
string și mai mult rîndurile în 
lupta împotriva colonialiștilor și 
agenților lor: Chombe, Mobutu, 
și cei de o teapă cu ei.

în rezoluția referitoare la eli
berarea teritoriilor dependente con
ferința adresează un salut de so
lidaritate luptătorilor din Algeria, 

Angola, din ce
le două Rhodesii 
Nyassaland, Ke
nya, Uganda și din 
alte teritorii ca
re dau bătălia de

cisivă împotriva imperialismului și 
colonialismului.

în problema congoleză, rezolu
ția condamnă „adunarea marione
telor" de la Tananarive și cere să 
fie îndeplinită imediat hotărîrea 
Consiliului de Securitate privind 
problema Congoului, să înceteze 
amestecul puterilor imperialiste, să 
fie evacuați din Congo toți bel
gienii, francezii, englezii și vest- 
germanii care se află în slujba a- 
genților colonialiștilor. Rezoluția 
recunoaște ca singurul guvern le
gal, pe cel condus de Antoiue 
Gizenga.

Conferința condamnă de ase
menea cu asprime politica de dis
criminare rasială din Uniunea 
Sud-Africană și cere țărilor Asiei 
și Africii să lupte pentru exclu
derea din O.N.U. a Uniunii Sud- 
Africane.

O importanță deosebită o are 
rezoluția în problema neocolonia- 
lismului în care se arată că noile 
forme de instaurare a dominației 
țărilor imperialiste asupra tinere
lor state independente din Afrița 
în domeniul politic, economic, so
cial, militar 
pericol uriaș 
cane.

Rezoluțiile 
vor contribui 
popoarelor africane în lupta lor 
pentru independență.

Conferința de la Cairo demons
trează că în anul 1961 mișcarea de 
eliberare națională va lua un nou 
avînt în continentul african, iar în
tărirea 
fricane 
mă de 
tilor și

etc., reprezintă un 
pentru țările afri-

adoptate la Cairo 
la întărirea unității

unității și solidarității a- 
va deveni o puternică ar- 
luptă împotrivă colonialiș- 
agenților lor.

I. DRAGUȘANU
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