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Semnarea Comunicatului ca privire la vizita 
delegației de partid și guvernamentale 
a R. S. Cehoslovace ш R. P. Remine

Luni,- 10 aprilie, la Palatul 
R. P. Romîne a avut loc semna
rea Comunicatului cu privire' la 
vizita delegației de partid și gu
vernamentale a R.S. Cehoslovace 

i în R.P. Romînă.
Din partea romînă, declarația 

a fost semnată de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Din partea cehoslovacă, decla
rația a fost semnată de tovară
șul Antonin Novotny.

La solemnitatea semnării comu
nicatului au participat tovarășii : 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș. Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăghici, Ion Gheorghe Маитег,

Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voi- 
tec. Alexandru Bîrlădeanu, A- 
vram Bunaciu, Gheorghe Qaston 
Marin, Corneliu Mănescu, mem
bri ai C.C. al P.M.R., membri ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, Mihail Hașeganu, amba
sadorul R. P. Romîne Ia Praga.

Au luat parte membrii dele
gației de partid și guvernamen
tale a R. S. Cehoslovace, tovară
șii : Viliam Sfroky, Otakar Si- 
munek, Vladimir Koucky, Vaclav 
David, Vasil Bilak, Alois Neu
man, Jaroslav Sy kora, precum și 
persoanele Саге-і însoțesc.

(Agerpresi)
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pentru calitate

îmbunătățirea calității 
cărbunelui extras cons
tituie principala preocu
pare a minerilor de la 
Vulcan. Datorită eforturi
lor întregului colectiv, 
mina a furnizat în fiecare 
lună care a trecut din a- 

cest an, cărbune de bună 
calitate. In medie, pe 
primul trimestru, procen
tul admis de cenușă a 
fost redus cu 0,7 la sută, 
umiditatea a scăzut cu

cu aproape 6 punate. A- 
ceste realizări, au făcut 
ca mina să primească 
bonificații pentru calita
te, pe primul trimestru, 
în valoare de 726.500 
lei, din care 272.757 lei 
pe luna martie. Cărbu
nele extras în această 
lună este de asemenea 
de bună calitate.

In 7 zile 754 tone de 
cărbune cocsificabil 

peste plan 

încă din primele zile 
ale lunii în curs minerii 
sectorului II Vulcan, da-

torită depășirilor obținu
te pe baza creșterii pro
ductivității muncii, se si
tuează pe prii, 1 loc în. 
întrecerea pe mină. "Mun- 
ca fiind bine organizată 
în fiecare abataj, randa- I 
mentul fixat pe sector, în 1 
primele 7 zile lucrătoare, I 
a fost întrecut cu 100 
kg. de cărbune pe p< t 
fapt care a stat la baza 
depășirii producției pla
nificate cu 754 tone de 
cărbune cocsificabil.
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Acțiuni voluntare j

Tinerii de - la mina | 
Vulcan, în afara orelor * 
de lucru, au prestat în f 
acest an sute de ore de 
muncă patriotică. Ei au 
colectat pînă in prezent 
peste 70.000 kg. de fier 
vechi și au efectuat di- ț
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de aici au. efectuat, jdin ♦ 
r.ou peste 150 ore de * 
muncă voluntară colec- j 
tind 16 bone de fier ț 

vechi.

ferite alte munci" obștești. 
Printre brigăzile de 
muncă patriotică frunta
șe se numără cele de ia 
sectoarele VIII, V și II 
și de la separație. In 
ziua de 9 aprilie tinerii

o

4
4
4
i
i

Era într-o seară din luna precedentă. Trecuseră 
cîteva minute de cînd crainicul anunțase începe
rea emisiunii locale a centrului de radioficare A- 
ninoasa.

Apoi a început să vorbească tînărul inginer 
Stănescu Virgil — locțiitor șef de sector la in
vestiții care a fost invitat la microfon pentru a 
vorbi despre entuziasmul cu care minerii de la 
investiții s-au alăturat întrecerii în cinstea ani
versării partidului.

Minerii sectorului de investiții s-au angajat 
să îmbunătățească continuu calitatea lucrărilor 
miniere prin mărirea rezistenței betonului, să 
depășească planul la lucrările miniere cu 140" 
metri liniari, să reducă consumul exploziv cu 
600 kg., să reducă consumul de lemn cu 42 metri 
cubi.

Ascultătorii au aflat despre toate obiectivele 
cu care, cei ce la sute de metri sub pămînt des
chid drum cărbunelui, s-au alăturat întrecerii.

De atunci au trecut zile de muncă pline de a- 
vînt, zile de întrecere entuziastă.

Luna martie s-a încheiat. Realizările s-au în
scris pe grafice. In fruntea tuturor sectoarelor 
cu un procentaj de 147 la realizarea planului 
se află sectorul de investiții. Odtată cu acest re
zultat, harnicul colectiv- de la investiții raporta 
îndeplinirea, celor 140 metri liniari luați ca an
gajament peste plan în cinstea aniversării 
dului.

Deunăzi reportera emisiunilor locale 
drepta grăbită spre biroul sectorului V.

— Tovarășe inginer, o invitație — se

parti’-

se în-

adresă 
' aceasta inginerului Stănescu. Știți am introdus 

în emisiunile noastre rubrica: „Raportăm parti
dului". Sînteți prințul 'invitat . să colaborați la 
această rubrică — pentru că minerii sectorului 
V sînt primii pare Fapprtează îndeplinirea de pe 
acum a angajamentelor luate. Ascultătorii vă cu-

Pe litoralul
Duminică dimineața delegația 

de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste Cehoslovace 
în frunte cu tovarășul Antonin 
Novotny, și-a continuat vizita pe 
litoralul Mării Negre.

Oaspeții, împreună cu tovară
șul Chivu Stoica și celelalte per
soane care însoțesc delegația, au 
făcut o plimbare pe plaja Efo
riei.

Tov. Vasile Vîlcu, membru al 
C.C. al P.M.R., prim-secretar al 
Comitetului regional Dobrogea al 
P.M.R., și arhitectul șef al con
strucțiilor de pe litoral, Cezar 
Lăzărescu, le-au vorbit despre 
lucrările făcute în ultimul timp 
în scopul măririi capacității de 
cazare a acestei stațiuni' și des
pre perspectivele ei de dezvoltare.

Tovarășii Antonin Novotny, 
Viliam Siroky și alți membri ai

gospodăria colectivă 
„Filimon
S. Cehoslova- 
la gospodăria 
„Filimon SJr- 

Comana, raio-

La

O întîlnire ешо^іѳнакіа

înitîlnire. In medalion tov. Ko-

nosc angajamentele șj vor fi bu
curoși să afle rezultaele și felul 
în care le-ați obținut. Așa că vă 
așteptăm...

LUCIA LICIU

Conducătorii- R. 
ce au plecat apoi 
agricolă colectivă 
bu“ din comuna 
nul Negru Vodă.

De o parte și de alta a șose
lei, în localitățile Cumpăna, To- 
praisar și Amzacea, pe traseul 
străbătut de coloana de mașini, 
mii de colectiviști, mecanizatori

Uricaniul îmbracă
venit primăvara. 

Ca la un semn, în bal
coane și ferestre au a- 
părut glastre cu flori, cu 
frumoasele mușcate de 
un roșu aprins și albe.

In jurul blocurilor, în 
întregul Uricani se sim
te suflul primăverii.

Mării Negre
delegației s-au interesat de lu
crările ce au fost efectuate pen
tru a consolida malurile, și а 
lărgi plaja, și de alte lucrări me
nite să asigure oamenilor mun
cii condiții optime de odihnă și 
tratament.

După o scurtă vizită în stațiu
nea Vasile Roaită, coloana de ma
șini a ajuns la Mangalia. Aici 
solii poporului' cehoslovac și per
soanele care-i însoțesc au făcut o 
plimbare pe faleză după care s-au 
oprit în fața ruinelor străvechii 
cetăți Calatis, unde s-au efec
tuat și se efectuează în conti
nuare lucrări de restaurare.

Pretutindeni solii poporului 
cehoslovac au fost salutați cu 
căldură de mii de oameni ai mun
cii . — colectiviști, cetățeni veniți 
la tratament, constructori' ai com
plexelor de odihnă de pe litoral.

Sîrbu”
de la stațiunile de mașini și 
tractoare, lucrători din gospodă
riile agricole de stat, cu flori și 
stegulețe în mîini au făcut oas
peților o primire deosebit de căl
duroasă.

In așteptarea oaspeților, nu
meroși colectiviști s-au adunat

(Continuare în pag. 4-a)

haina primăverii

IN CLIȘEU: Aspect de la 
vacs Plus.
Zilele trecute în sala clubului 

C.C.V.J. din Petroșani a avut 
loc o întîlnire emoționantă. Sute 
de tineri din Petroșani și din 
alte localități ale Văii Jiului 
s-au întîlnit cu tov. Kovacs Pius. 
La întîlnire au fost prezenți ti
neri mineri, constructori, meta- 
lurgiști, intelectuali, elevi. Mul
tora numele tovarășului Kovacs 
Pius le este bine cunoscut; el 
este un vechi activist al organi
zației tineretului muncitor din 
țara noastră.

Tovarășul Kovacs Pius a evo
cat în fața tinerilor lupta dusă 
de P.C.R. pentru libertatea și fe- 

.ricirea poporului muncitor din 
țara noastră. In ciuda prigoa- 

. nei sălbatice a regimului bur- 
ghezo-moșieresc, Partidul Comu
nist din Romînia a fost singura 
forță socială, care a organizat 
și condus lupta maselor popu
lare împotriva exploatării capi
taliste, pentru libertatea și'"feri
cirea

In
țoare 
bușe 
selor, pregătind instaurarea dic-

poporului..
anii cînd clasele exploata- 
căutau prin teroare să înă- 
avîntul revoluționar al ma-

laturii fasciste, comuniștii, și 
sub condilcăreă lor uteciștii, au 
ridicat ntasfle de oameni ai mun
cii în apărarea drepturilor și li
bertăților călcâie în picioare, iar 
în timpul criminalului război; 
antisovietic au condus lupta pen
tru ieșirea Ronrîhiei din acest răz
boi- rușinos și: apoi pentru elibe
rarea țării de sub jugul fascist.

Cu multă atenție au ascultat 
tinerii amintirile tov. Kovacs 
despre organizarea și primele ac
țiuni alls organizațiilor U.T.C. 
din Valea Jiului, despre parti
ciparea uteciștilor lă lupta orga
nizațiilor P.C.R. pentru zădărni
cirea provocărilor elementelor os
tile care'.încercau sa saboteze re
facerea economiei țării distruse de. 
război.

Nu a , fost acțiune a Partidu
lui Comunist la. care uteciștii să 
nu fi participat cu eroism. Azi 
utemiștji 9înt .chemați să con
tinue tradi^a de luptă a comu
niștilor1 și uteciștilor,; luptînd cu 
entuziasm pjeniru înfăptuirea sar
cinilor trasate ' de partid — a 
spus în încheiere tov. Kovacs 
Pius.

Tinerii au iefit 
la lucru

Amd trecut brigăzile 
U.T.M. de muncă pa
triotică au dat un spri
jin prețios sectorului 
l.C.O. la înlăturarea res
turilor menajere din ju
rul blocurilor, la înfru
musețarea orașului. ' O- 
dată cu zilele însorite 
tinerii au pornit din nou 
la muncă. Zilele trecute 
într-o acțiune organizată 
de sfatul popular Uri
cani au muncit peste 300

cetățeni alături de depu
tății lor. Printre parti- 

, cipanți, cei mai mulți au 
fost tinerii din brigăzile 
de muncă patriotică.

In ziua de 7 aprilie 
a.c. pe o parte și alta a 
străzii de lingă Jiu ti
nerii din brigada U.T.M. 
de muncă patriotică în 
frunte cu Ungureanu 
Constantin, comand an
tul brigăzii, au săpat un 
număr de 40 gropi pen
tru plopii care urmează 
să fie sădiți. Rusu Radu, 
Bădescu Traian, Crișan 
Tudor, Voichițoiu Emil, 
Lițcan loan și ceilalți 
au muncit cu multă tra
gere de inimă. La fel 

, ca ei s-au străduit și ti
nerii din brigada UJI.M. 
de muncă patriotică a 
organizației de bază 
U.T.M. nr. 7. Aceștia au 
pornit la strîngerea fie-

rului vechi de la gurile 
de mină și să facă cu
rățenie în incinta minei. 
După 4 ore de muncă 
Damian Florica, Flutter 
Stefan. Berceanu Florin, 
Gafiini'c Vasile, Szasz 
Irina, Geană loan, Am- 
zu Dumitru, Zaharescu 
Maria, Ragan Constantin 
și ceilalți brigadieri au 
adunat tot fierții vechi 
aflat la gurile de mi
nă și l-au încărcat în 
două mașini. Fierul a- 
dunat a și fost predat 
l.C.M.-ului S-au colec
tat țeste 6 tone fier 
vechi și în același timp 
sa făcut curățenie la 
trările în mină.

in-

Exemplul bun 
prinde viață

După exemplul depu- 
taților și al tinerilor bri-

gadieri și femeile au 
pornit la muncă patrioti
că. Zilnic, grupuri gru
puri de femei efectuează 
munci patriotice în ju
rul blocurilor, 
neața zilei de 
la îndemnul 
Varjasi Elvira 
catarele de pe 
de la blocul nr. 5 au 
ieșit la muncă. Gospodi
nele Kacso Elisabeta, 
Drăgan Măndica, Rusu 
Maria, Ternetz Elisabe
ta, Uliu Mîtrița, Benzic 
Anica cu ajutorul dat 
de Cimpoiescu Constan
tin au curățit terenul din 
jurul blocului.

In cursul zilei au mai 
fost efectuate munci pa
triotice organizate de 
comitetul de femei și la 
alte blocuri.

M. MICA

în dim).
7 aprilie 
tovarășei 
toate lo- 
scara 11

Uricani — Orașul nou al Văii Jiului. Cite nu s-au scris pînă acum despre blocurile lui, 
despre viața tot mai frumoasă pe care o duc minerii care locuiesc în apartamentele din blocurile 
acestui oraș!acestui oraș!

Dar aici, a fost și un Uricaini vechi — sătuc cu case mici de lemn, ale păstorilor din bă- 
t'rîni. Unele din aceste căsuțe, situate pe platoul de pe malul drept ai! Jiului, au rămas și acum.

IN CLIȘEU: Uricaniul vechi (în față căsuțele mici) și Uricaniul nou — în fund, blocu
rile mari.

s
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. reluarea cawplroatului ca- 
.-tegoriei A de handbal tn 7, pu
blicul spectator care a îndrăgit 
din ce în ce mai mult acest sport 
al măestriei. tehnicii și rapidită
ții, nu a mai fost mulțumit de 
jocul echipei Știința Petroșani în 
prima etapă a peiuiului campio
natului desfășurată duminică pe 
terenul Elevul.

După cum й știe studenții au 
îhtîlnit formația Tehnometal Ti
mișoara, prima clasată tn serie, 
adică la doua puncte diferență 
de Știinfa care ocupă locul III 
cu un setaveraj mai slab decît 
cea de a doua clasată- Aceasta 
întîlnire era deci deosebit de im
portantă pentru ajungerea din 
urmă a liderului. Dar studenții 
petroșăneni deșf au condus la 
pauză cu 8—7 nu au reușit to-

—-------------- c~

tuși șl cucerească o victorie, re- 
itittstal fiind 20—16 pentru Teh
nometal. Aceasta se datorește în 
primul rînd faptului că echipa 
petroșăneană a fost lipsită de a- 
portul celui mai bun jucător și 
trăgător al echipei, Barabaș Ni- 
colae, suspendat pentru o etapă. 
Totuși echipa locală nu a reușit 
și se încadreze tn jocul dur (pe 
«locuri presărat cu brutalități) 
al oaspeților, sprijiniți lntr-un 
fel de arbitrajul foarte slab al 
iui Schmidt (Sibiu) care prin 
„legea avantajului" a tolerat de 
fapt un joc prea dur din partea 
oaspeților. Greșeala petroșftneni- 
ior a constat în faptul că in ul
timele minute cînd se putea în
scrie puncte ei eu răspuns Ip 
duritățile oaspeților pierzînd ast
fel întîlnirea.

г O T В * L
- Progresul 10 (0-0)

cătorii de la Minerul și-au găsit 
cadența, încercînd cot mai insis
tent poarta apărată de Mîndru. 
La un asemenea atac în minutul 
60, scorul este deschis de către 
Țurcan cu capul.

Iată pe scurt filmul meciului: 
Timp de 10 minute jucătorii de 

la Progresul stăpînesc. balonul, ju
cînd în terenul lupencnilor. Primul 
atac mai periculos al minerilor es
te în minutul 30 cînd Mihaly îna
intează cu mingea pe stînga și 
deschide' in fața porții bucurește- 
ne. Mingea este preluată cu capul 
de SaOke dar, atent, Mîndru reține. 
Două minute mai tîrziu este rîn- 
dul jucătorilor de la Progresul _ 
să pună în dificultate poarta Mi
nerului, dar Oaidă reia mingea cu 
capul peste bară.

Progresul mai are două ocazii 
bune de a înscrie, în minutul 40 
Smărăndescu I și în minutul 43 
Oaidă ratează pe rând.

La reluare jucătorii de la Mi
nerul intră mai hotărîți, fiind tot 
timpul în atac. In minutul 60 
Cucu face o cursă pe dreapta, cen
trează în fața porții, mingea trece 
peste apărătorii progresului și 
Țurcan infiltrat printre ei schimbă 
rapid cu capul direcția mingii țri- 
mițînd-o în poartă. Mîndru nu a 
mai schițat nici o mișcare-

După acest gol minerii joacă 
tot mai degajat. Bucureștenii se 
retrag cu toții în apărare încer- 
cînd totodată șă marcheze prin 
contraatacuri destul de rapide. 
Dar scorul nu mai poate fi mo
dificat. Astfel că partida se termi
nă cu scorul de 1—0.

Jocul a fost condus de arbitrul 
craiovean S. Mataizer cu unele i 
scăpări care însă nu au influențat 
jocul. ‘

MINERUL : Mihalache — Plev, 
COMAN, DAN II — Mihăilă, 
MIHALY (minutul 59 STANCIU) 
— Cucu, Nisipeanu (Țurcan), Szo- 
ke, Țurcan, (Mihaly), CREINI- 
CEANU. PROGRESUL: Min- 
dru — SMĂRĂNDESCU II, IO- 
NIȚĂ, Nedelcu — Știrbei, Maior, 
OAIDĂ, Smărăndescu I, VOI- 
NEA, Vasile Gheorghe, Baboie 
(din mniutul 83 Soare).

C. COTOȘPAN

spectatori au 
pe stadionul 

de

Aproape 40QQ de 
urmărit duminică 
Minerul din Lupeni, meciul 
fotbal din cadrul camipouatului 
categoriei A dintre Minerul și Pro
gresul București. La capătul unui 
joc viu disputat, în limitele spor
tivității, Minerul a obținut victo
ria cu 1—0, dștigînd astfel și 
două puncte foarte prețioase.

Deși au obținut victoria ; jucă
torii de la Minerul nu au jucat 
la adevărata lor valoare. In pri
ma repriză ei au jucat prea în- 
cordați, cu teamă, greșind multe 
mingi, ușurînd astfel sarcina apă
rătorilor adverși. Mijlocașii nu au 
dat tot randamentul, iar înaintașii 
nu se găseau pe teren.

Este adevărat că în această 
parte a jocului Progresul s-a apă
rat cu 4 oameni pe linia de fund 
jucînd schema 3—3—4. Cu toate 
acestea jucătorii de la Progresul 
inițiază atacuri mai multe și mai 
periculoase, întreaga echipă par- 
ticipînd atît la atac cit și la apă
rare. Ei au avut o ușoară superio
ritate teritorială in această parte 
a jocului. Dacă scorul s-a menținut 
alb pînă la pauză aceasta se da- 
torește în primul rînd portarului 
Mihalache care a făcut o partidă 
foarte frumoasă cât și tacticii gre
șite a înaintării bucureștene care 
s-a bazat prea mult pe Oaidă.

In repriza a doua, jucătorii lu- 
peneni își revin, joacă tot mai bi
ne, mai închegat, dominînd tot 
timpul. Nisipeanu este înlocuit 
cu Stanciu, un jucător talentat cu 
multe resurse fizice care a luptat 
cu voință.

D tabla în această repriză ju-

A cincea victorie 
consecutivă

Iubitorii de volei din Petro
șani au primit cu deosebită bu
curie vestea că formația de vo
lei Jiul Petroșani djn categoria 
A a obținut duminică la Con
stanța o nouă victorie în fața for
mației locale Farul cu scorul de 
3—2. Aceasta este a cincea vic
torie consecutivă a formației 
Jftil, ceea ce dovedește că echipa 
noastră de volei este bine pre
gătită cpntinuîndu-și cu perseve
rentă antrenamentele. Cele trei 
victorii în deplasare și două pe 
teren propriu arată că voleiba
liștii petroșăneni își respectă an
gajamentul luat la începutul 
campionatului de a ocupa locul 
III sau IV în clasamentul ge
neral la sfîrșitul campionatului 
categoriei A, ediția 1960—1961,

Joi în sala I.M.P. are loc în- 
tîlnirea dintre Jiul Petroșani și 
Victoria București așteptată cu 
mult interes de iubitorii de volei.

★

TENIS DE MASĂ

li» №ІШГ’ Li HI
U.C.F.S. 

duminică
Consiliul orășenesc 

Petroșani a organizat 
un concurs de tir dotat1 cu „Cupa 
primăverii** la care au luat parte 
16 trăgătorii din diferite asocia
ții sportive. Este interesant de 
remarcat faptul că o echipă tî- 
nără ca Parîngul Lonea, a în
trecut la arma sport ,(3X10 fo
curi) formația Jiul Petroșani cîș- 
tigătoarea concursurilor de tir de 
pînă acum. Printre tinerii tră
gători care au obținut rezultate 
bune se numără Podosu Elena, 
care a ocupat locul I cu 190 de 
puncte și Diaconu Elena, locul 
II cu 182 puncte, ambele din Lo
nea. De asemenea, la juniori au 
obținut 
Laczko
Puațker 
talelor 
echipei
H?at cel mai mare număr de 
puncte.

Pîs Tiberiu campion 
regions’

Etapa regională a campionatu
lui republican individual de tenis 
de masă ș-a desfășurat sîmbătă 
și duminică în orașul Hunedoara,

Reprezentanții orașului regional 
Petroșani au avut o bună compor
tare păstrind pe mai departe tra
diția de fruntași pe regiune în 
întîlnirile de tenis de masă. Ast
fel Pîs Tiberiu a cucerit titlul de 
campion regional pe anul 1961, 
avînd astfel dreptul de a participa 
la etapa următoare. La fete re
prezentanta Văii Jiului, Miile Pau
lina a ocupat locul II fiind între
cută la limită în meciul decisiv 
de reprezentanta orașului Cugir.

rezultate bune 
Zoltan Vachold 
Rudolf. In urma rezul- 

obținute cupa a revenit 
din Lonea, care a tota-

tinerii 
loan,

intîlnirea celor mal 
țahișfi

Valoarea echipei de șah 
șuhri Petroșani este bine 
cută în toată regiunea. în 
ritatea întîlnirilor, șahiștii 
șăneni au ocupat locuri fruntașe 
pe regiune. Sîmbătă și duminică 
în cadrul campionatului republican 
pe echipe (sferturi de finale) des
fășurat în sala Clubului muncito
resc din Petroșani, reprezentanții 
orașului Petroșani au obținut re
zultate frumoase, ocupînd locul 
I în întâlnirea cu echipele repre
zentative ale orașelor Deva și Hu
nedoara.

De remarcat însă că echipa pe- 
troșăneană nu a prezentat cele 
două femei fiind astfel privată de 
la început de punctele pe care e- 
ventual le-ar fi1 putut aduce șahis- 
tele. Echipa reprezentativă a ora
șului Petroșani a fost formată din 
șahiștii : Erdely Ștefan, Mitrică 
Dianu, Lazăr losif și Kirmaicr 
Franci sc.

buni

a ora- 
cunos- 
majo- 
petro-

Minerul Petrila — 
Retezatul Hațeg 5-0
De-a lungul celor 90 de mi

nute s-a jucat ca la o poartă. 
Minerul Petrila dominînd cate
goric. Numai apărarea supranu- 
merică a oaspeților a făcut ca 
scorul să nu ia proporții. In a- 
oelași timp localnicii au ratat 
multe ocazii luînd jocul ușor și 
de cele m-ai multe ori grăbindu- 
se. Dominarea echipei locale a 
fost atît de categorică înCît în
săși stoperul Panait a reușit să 
înscrie de două ori. Oaspeții au 
avut cîteva contraatacuri dar 
foarte slab susținute de apărare 
ceea ce a făcut ca portarul petri- 
lean să nu aibă de loc emoții în 
tot jocul.

Întîlnirea s-a desfășurat în li
mita sportivității fiind în gene
ral de un nivel tehnic modest.

I

4 
!•

Vel-.

SERIA I
Rezultate

C.F.R. Simeria — Minerul 
can 1—2 (1—2).

Parîngul Lonea — Victori* 
Călan 3—1 (1—0).

Șantierul Hunedoara — Mine
rul Lupeni (rezerve) 2—1 (2—0).

Minerul Petrila — Retezatul 
Hațeg 5—0 (2—0).

ETAPA VIITOARE
Victoria Călan — Minerul Pe

trila, Minerul Anjnoasa — Pa- 
rîngul Lonea, Minerul Lupeni

(rezerve) — C.F.R. Simnria, Mi
nerul Ghelar, Minerul Vulcan, 
Șantierul Hunedoara și Retezatul 
Hațeg stau.

SERIA II

Rezultate
A.S.T.A. Alba lulia — Meta

lurgistul Cugir 1—2 (1—1).
Minerul Deva — Metalul Cris

cior 3—0 (2—0).
Dacia Orăștie — Aurul Certej 

5—0 (3—0).

CLAS A

t. Minerul Vulcan
2. Parmgul Lonea
3. Minerul Aninoaș*
4. Minerul Petrila
5. Victoria Călan 

Retezatul Hațeg 
C.F.R. Simeria
Minerul Ghdar 
ȘenHerul Hunedoara

6.
7.
8.
9.

1.
2.
3. Dacia
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11,
12.

Minerul Deva 
Metalurgistul^ Cugir 

A.S.T.A. Alba 
Sebeșul Sebeș 
C.F.R. Teiuș 
Metalul Criscior 
Aurul Zlatna 
Aurul Certej 
Mureșul Vinț 
Șuriariul Petrești 
Victoria Dobra

Primul joc de calificare la Vulcan
Pe terenul de sport Minerul 

din Vulcan a avut Iqc duminică 
după-amiază prima înttlnire din 
cadrul campionatului de califi
care, etapa 
handbal în 
na regiunii 
rul Vulcan 
studentelor

interregională — la 
11 feminin. Campioa- 
Hunedoara — Mine-
— a înttlnit echipa 
din Timișoara.

I Evoluînd pentru prima dată 
I într-o asemenea competiție echi- 
1 pa dm Vulcan a jucat timid ne- 
( reușind să ajungă nici la nive

lul ei obișnuit. In 
tele s-au dovedit

i gătite reușind să 
rea cu 8—3.

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

schimb, oaspe- 
mai bine pre- 
cîștige Intflni-

-i,

„Cupa regiunii Hunedoaraii

Sîmbătă și duminică au avut 
loc pe terenul Elevul din Petro- 
șanj întîlnirile de handbal în 7 
contînd pentru Cupa regiunii 
Hunedoara. La competiție au 
participat echipele Tractorul Bra
șov, C. S. Oradea și Școala 
sportivă de elevi Petroșani. In 
prima zi formația petroșlneană 
a

de echipa

a întrece- 
Brașov a

învins cu 5—3 echipa C. $.

Oradea, fiind învinsă 
Tractorul cu 10—4. 

In cea de a doua zi 
rilor, echipa Tractorul 
cîștigat întîlnirea cu C. S. Ora
dea cu scorul de 5—2. Astfel 
Cupa regiunii Hunedoara a fost 
cîștigată de echipa Tractorul 
Brașov, pe Jocul II clasîndu-se 
S.S.E. Petroșani.

■O—-------------

Prima evoluție a noii echipe de rugbi 
din Vu’can

In această primăvară a luat
ființă ia Vulcan o echipă d« rugbi 
care a intrat în jocurile de califi
care pentru promovarea în cam
pionatul categoriei A. Duminică 
a avut loc In deschidere la jocul 
de handbal pe terenul din Vulcan 
prima evoluție a echipei de rugfc 
in compania formației C.F.R. Ti
mișoara.

juctad cu multă voință echipa

Murațui Vieț — ȘurhNMJl Pe- 
treștt 6-6 (2-0).

Sebeșul Seba» - Victoria Do
bra 8-0 (1-0).

gazdă domină de la început, luînd 
conducerea cu 3—0. După pauză 
însă oaspeții forțează jocul ega- 
ltnd (3—3), scor cu care м termi
nă întîlnirea.

PENTRU 8РШІѴІ
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12
12
10
11
10
11
12
11
11
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14
14
14
13
13
13
14
12
14
13
14
14
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VIITOARE
Șurienul Petrnti — C.F.R.

ИдНйіііиІотпІ Cugir “»
Aurul Zlatna, Aurul Certej — 
Mureșul Virtț, Victoria Dobra — 
A.S.T.A. Alba lulia. Metalul Cris
cior — Dacia Orăștie, Minerul 
Deva — Sebeșul Sebeș, Corvinul 
Hunedoara (rezerve) stă.
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8
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Ceahlăul
GhM

Editura
aproximativ

7 M broșat;
Ceahlăul este un ghid turis

tic cu caracter monografic tn ca
re descrierea drumurilor și pote
cilor formează partea centrală a 
lucrării. Această parte este com
pletată cu cîteva informații ști- 
mlifice de un interes daoeebit 
pentru turiști. Ghidul este tot
odată instructiv și educativ.

Apariția acestei lucrări este de 
mult așteptată de amatorii de 
drumeție și ea va fi cu atît mai 
binevenită acum, cînd uriașa 
construcție a barajului hidrocen
tralei de la Bicaz, uzina, lacul 
de acumulare și alte obiective tu
ristice apropiate atrag tot mai 
imilți vizitatori spre acest pito
resc colț al pstriei.

♦
GHIDUL SPECTATORULUI 

DE FOTBAL. Apărut 
jirea și redactarea lui 
țu. Desenele de Matty 
ditura tineretului, 128 
4,50 lei.

turistic 
tineretului 
108 pagini -■>
11 lei cartonat

sub îngri- 
Petre Ga- 
Aslan. E-> 
pagini —

★

CARTEA 
SPORTIV, 
generală a

PESCARULUI 
Editată de Asociația 
vînătorilor și pesca- 

jini cu nu- 
alb-negru și

rilor sportivi, 456 pagi 
meroase planșe în alb 
în culori — 24 lei.

*

V. V. Belinovici I
ÎNVĂȚĂRII IN EDUCAȚIA FI
ZICA. Ediția a Il-a. Editura ti
neretului, 332 pagini — 6.85 lei.
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I

La cărbune mult trebuie și utilaj!
Zilele trecute am asistat la 

mina Uricani U două discuții 
despre mecanizare: una, la șe
dința de ludry de dimineață a 
șefilor de sectoare si a condu
cerii tehnice a minei, iar alta 
in abatajul frontal al brigăzii

c minerului Teodo- 
( reșcu Stancu.
\ — Haveza ca-
S re am prlmit-o
> ne ajută foarte
> mult. Cu ea 
( scoatem fîșia în
? pe fără să pușcăm — spunea 
t minerul Teodorescu Stancu in- 
( ginerului șef al minei Chir» Au- 
\ rel, După ce o să trecem cu 
\ frontalul peste galerie, vom ex- 
S tinde havarea și în cealaltă par- 
J te a frontului. Vom da atunci 
î cărbune și mai mult.

Despre extinderea mecaniză
rii s-a discutat și în ședința de 
lucru a șefilor de sectoare. S-a 
vorbit, de pildă, despre deschi- 

) derea unui abataj frontal me- 
j canizat de către brigada mine- 
Irului Demeter Augustin sau 

despre un alt abaitaj care tre
buie deschis de către brigada 
lui Nicolae Ștefan.

— De unde luăm însă crațe
re ? — au întrebat șefii de sec
toare pe conducerea minei. La 

\ Demeter nu putem deschide 
C frontalul fără două crațere SKR 
I și un crațer TP-1, la Nicolae,

Conducerea

frontal арго»'

din lipsă de crațere se zăibă- 
rește la peste 8 metri distanță, 
a Apostol Vasile trebuie să o- 
prim lucrare» din cauză că 
n-awem cratere TP-1.

★
C.C.V.J-. » cerut 
conducerii minei 
Uricani să stu
dieze posibilități
le de a -depăși 
In acest an pla
no! de producție

cu 40.0(Ю tone de cărbune coc- 
sificabil. In urma studiului Ц- 
cut conducerea minei a ajuns la 
concluzia că, prin eforturi sus
ținute, prin crearea de noi fron
turi de lucru (în deosebi aba
taje frontale) se poate extrage 
peste plan această cantitate de 
cărbune. Dar pentru aceasta 
sînt necesare de urgență 6 cra
tere SKR și 7 crațere TP-1, ca
re nu pot fi recuperate de la 
alte lucrări pe motivul că mina 
se extinde.

Această 
cânii, care 
zl, atît in 
șefHor de
tre mineri, trebuie rezolvată 
către conducerea C.C.V.J.

PROBitmt 
înnmwftit-

1
j 1

il-W»» 1
'4 *

1

COSMA ALEXANDRU
director Î.L.L. Petroșani

ccrere a minei Uri- 
se diacută in fiecare 
ședințele de lucru 
sectoare, cit șl de

ale 
că- 
de

I. M1RZA

Noua stație de transformatoare de la Jieț
•v:

Noua stație ue transformatoare de la Jieț este uua din con
strucțiile industriale importante pentru mina Lonea. Ea asigura o 
mai bună aprovizionare cu energie electrică a Instalațiilor minei. 
Constructorii O.C.M.M.-ului și-au luat angajamentul să predea in 
foiostttță stația pînă la 1 Mai. Și cuvîntul dat, va fi respectat

IN CL^EU: Vedere a noii stații de transformatoare de la 
Jieț.

ce se desfășoară în 
de a 40-a aniversări 
Rezultatele sînt îm- 
In luna martie, sec-

planului, realizînd 
economie de aer com- 
22,6 la sută față de 

planificat. Și sectorul 
a avut realizări fru- 
a încheiat luna mar-

Prilej de noi 
angajamente

Mai deunăzi, s-a făcut bilan
țul realizărilor dobîndite de co
lectivul preparației din Petrlla, 
în întrecerea 
cinstea celei 
a partidului, 
bucurătoare.
torul preparare a spălat cu 8,8 
la sută mai mult cărbune decît 
prevederile 
totodată o 
primat dte 
consumul 
prelucrare 
moașe. El
tie producînd în afara planului 
2500 tone de brichete, economi
sind 14,2 la sută aer comprimat 
și 30,7 la sută aburi față de 
consumul specific. •

Rezultatele dobîndite au con 
stituit pentru colectivul prepa
ratiei un stimulent de a-și lua 
noi angajamente în întrecerea ce 
se desfășoară în cinstea glorioa
sei aniversări. Printre acestea se 
numără primirea peste plan a 
30.200 tone cărbune brut, reali
zarea unei recuperări zilnice mai 
mari cu 0,8 puncte față de cea 
planificată, depășirea cu 10.000 
de tone a planului anual de bri
chete.

Sub conducerea organizației 
/de partid, colectivul preparației 

este hotărît să înfăptuiască a- 
ceste angajamente chiar înainte 
de 8 Mai, cînd se va sărbători 
a 40-a adversare a partidului.

GH. ECOBESCU 
corespondent

guvernului, în Vale* Jiului s-au 
construit și dat in folosință mii 
de locuințe noi, confortabile și 
spațioase. Nivelul de trai al oa
menilor muncii a crescut și crește 
mereu. Construcția de locuințe va 
continua. Numai in cursul acestu. 
an vor fi construite 816 aparta
mente.

Aceet fond de locuit, construit 
prin grija partidului și guvernu
lui, trebuie îngrijit și întreținut 
în rele mai bune condițiuni. Ne- 
întreținerea în mod corespunză
tor a clădirilor de către cei care 
le folosesc, duce la degradarea 
prematură a locuințelor, determină 
efectuarea unor reparații 
toarc.

în Valea Jiului o bună 
locatarilor, printre care 
Ioan, Goiceanu loan din 
Hărățiu Jean, Qnofrei Viorel din 
Vulcan. Chis Stăncuța, Matei Io- 
landa, Mihuț Ileana, Gudor Maria, 
Căprar Ileana din Petroșani dau 
dovadă de mult 
și răspundere în 
lui locativ ce li 
losință. Mai 
re dovedesc 
tul obștesc, 
tele pe care

Pentru a veni în ajutorul loca
tarilor și a-i stimula în vederea 
întreținerii în cele mai bune con
dițiuni a spațiului locativ, Sfatul 
popular al orașului Petroșani, prin 
întreprinderea de locuințe și loca
luri, a inițiat o întrecere cu obiec
tivul „Pentru cea mai frumoasă 
și îngrijită scara**. Rezultatele pri
mei etape a acestei întreceri vot 
fi analizate în preajma zilei de 1 
Mai a.c. Cu arest prilej Comite
tul executiv al Sfatului popular al 
orașului Petroșani va -.ecerna câști
gătorilor acestei întreceri din fie
care oraș și cartier „Drapelul de 
scară fruntașă" și diplome de o- 
noare.

Pentru înfrumusețarea scărilor, 
întreprinderea de locuințe și loca
luri a luat o seamă de măsuri. 
Astfel s-a trecut la zugrăvirea ca
selor de scări, executarea micilor 
reparații și complecterea 
lor sparte la blocurile ce 
țin.

întrecerea „Pentru cea 
moașă și îngrijită scară*- a

costisi-

parte a 
Rusu 

Lypeni,

simț gospodăresc 
îngrijirea spațiu- 
s-a dat spre fo- 
însă locatari ca-sînt

nepăsare față de avu- 
degradînd apartamen
te folosesc.

geamuri- 
ne apar-

mai fru- 
cuprins

In lupta pentru cărbune de calitate

9 MIE ЕЖ: Alegerea manuală a șistului vizibil In
este factorul

cir-

un 
mi- 
in-

5 în lupta
pentru a extrage 
cărbune curat, cu 
cît mai puțin șist 
vizibil în el, omul
cel mai important, spunea deună
zi inginerul Coiibaba Eugen, șeful 
sectorului I A de la Lupeni. Ori
câtă mecanizare ar exista în aba
taje, dacă alegerea manuală a șis
tului nu se face cu toată conștiin
ciozitatea, tot nu se poate da 
bune de calitate.

- Inginerul Coiibaba spunea 
adevăr bine cunoscut fiecărui

, ner, vagonetar, tehnician sau
giner miner și anume că ÎN LUP
TA PENTRU ÎMBUNĂTĂȚI
REA CALITĂPII CĂRBUNELUI 
EXISTĂ LA ÎNDEMÎNA MINE
RILOR O CALE FOARTE EFI
CACE : ALEGEREA ȘISTULUI 
VIZIBIL ÎN ABATAJE SAU 
GALERII. De foloasele alegerii 
fiecărei bucăți de șist din cărbune 
s-au convins de mult minerii de 
la Aninoasa, de Ia Petrila și alte 
mine. La mina Aninoasa, de pil
dă, bonificațiile primite pentru căr-

I bunele de calitate livrat se ridică 
în primul trimestru la peste 
540.000 tei.

Punînd un accent mai mare pe 
calitatea muncii prestate, pe cali
tatea producției extrase, minerii 
Văii Jiului au încheiat primul tri
mestru al anului cu rezultate bune. 
La mina Lonea, spre exemplu, 
media procentajului de cenușă în

cărbunele extras este mai mică de
cât norma admisă cu 0,3 puncte, 
la mina Aninoasa cu 0,6 puncte, 
iar la Uricani cu 2 puncte. MINE
RII DE LA PETRILA, EXTRĂ- 
GÎND CĂRBUNE GU UN PRO
CENTAJ DE CENUȘĂ DE 30,5 
LA SUTA MEDIE TRIMES
TRIALA S-AU ÎNCADRAT ÎN 
ANGAJAMETUL LUAT ÎN ÎN
TRECERE. In ultima lună a tri
mestrului I, colectivul minei Vul
can a extras cărbune cu un pro
cent de cenușă redus față de nor
mă cu 0,7 la sută, această îmbu
nătățire calitativă datorîndu-se ci
nei mai intense munci de alegere 
a șistului în abataje, unei pușcări 
mai ! raționale a cărbunelui.

De 
țările 
tative 
cărui 
total 
și de 
trecut
ale anului. Noile norme sînt mai 
apropiate de realitățile concrete 

' ale minelor, mai mobilizatoare și 
FAȚA DE ACESTE NORME 
ÎMBUNĂTĂȚITE TREBUIE 
CONSIDERATE ANGAJAMEN
TE DE ÎNTRECERE 1

în primele zile de muncă din 
aprilie minerii au extras din nou

la 1 aprilie la toate exploa- 
s-au schimbat normele cali- 
în funcție de ponderea fie- 
strat exploatat în volumul 
al producției, ținînd seama 
realizările medii din anul 
și din primele două luni

însemnate cantități de cărbune pes
te plan, continuînd astfel succe
sele repurtate în primul trimestru, 
calitatea cărbunelui fiind în gene
ral corespunzătoare noilor norme 
în vigoare. în aceste zile se remar
că, prin grija pe care o acordă 
calității producției lor, minerii de 
la Lupeni, Vulcan și Aninoasa. 
La mina Lupeni în 5 zile de mun
că din aprilie cărbunele extras 
(inclusiv cele aproape 150 tone 
date peste plan) a avut un procen
taj de cenușă cu 0,3 la sută mai 
mic decît norma, la Vulcan cu 0,7 
la sută, iar la Aninoasa cu 1,3 la 
sută fapt care constituie un însem 
nat succes al acestor colective.

Trebuie însă arătat că alte co
lective (cele de la Lonea, Uricani) 
au dat în aprilie cărbune cu un 
conținut de cenușă peste norma 
admisă, mai ales la sortul cărbune 

. bulgări. Cum poate fi oare cali
ficat astfel decît neglijență con
damnabilă faptul că la Lonea fa 
cărbunele bulgări s-au găsit la pro
be procente de cenușă de 41,8— 
49,7 la sută, iar la Uricani la a- 
celași Soptiment procente de cenu
șă între 42,9—55 la sută 1

La Uricani, în lunile trecute, fa
ță de norma veche de 47 la sută 
la cenușă, în condițiile când stra
tul 8—9 (strat cu o cenușă de

32—35 la sută !)
, intra în volumul

3031316 ! total de ₽roduc’
* (ie cu o pondere

de aproape 60 la șută, era ușor
să se obțină fără multă bătaie de 
cap cărbune cu cenușa de 45 la 
sută. Acum când norma e îmbu
nătățită cu 3 la șută, se poate ve
dea într-adevăr dacă la Uricani 
lupta pentru cărbune de calitate 
se desfășoară cu toată amploarea. 
Or, rezultatele primelor zile din 
aprilie nu sînt satisfăcătoare. Co
mitetul de partid, sindicatul și 
conducerea minei Uricani au trecut 
zilele acestea la organizarea pre
lucrării cu maiștrii și muncitorii 
mineri a noilor norme de calitate 
și a importanței respectării aces
tui indice. Această acțiune trebuie 
mult intensificată ; ea trebuie sus
ținută prin munca politică de la om 
la om, prin agitația vizuală, prin 
conferințe despre căile de îmbună
tățire a calității cărbunelui și alte 
măsuri.

Condițiile existente la exploa
tările minire permit colectivelor 
de muncă să extragă mari canti
tăți de cărbune cocsificabil și ener
getic peste plan, dar și să îmbu
nătățească substanțial calitatea 
cărbunelui brut extras. La înde- 
mîna minerilor stă cea mai eficace 
metodă : alegerea manuală a șistu
lui vizibil și în această direcție 
trebuie îndreptate toate eforturile 1 

lag. GH. DUMITRESCU

deja un mare nu
măr de locatari 
care, sub îndru
marea grupelor de 

responsabililor de scări 
administratorilor 

au obținut

partid, a 
și cu concursul 
de imobile ai I.L.L. 
realizări frumoase. Printre primii 
care s-au încadrat în această ac
țiune de înfrumusețare a scărilor 
se numără locatarii din blocurile 
15 și 17 din cartierul Gh. Dimi
trov din Petroșani. Este q adevă
rată plăcere să vizitezi scările sau , 
apartamentele acestor blocuri. ‘ 
Gospodinele păstrează o curățenie 
exemplară, au pus perdeluțe la 
geamurile scărilor, le-au împodo- ! 
bit cu tablouri.

Participarea unui număr cît mai 
mare de locatari la această între
cere se va resimți nu numai în 
domeniul întreținerii și înfrumuse
țării scărilor de la blocuri, ci va 
contribui la îmbunătățirea 
țiilor de conviețuire dintre 
tari. întrecerea va dezvolta 
punderea locatarilor pentru 
trarea bunurilor obștești cu 
sință comună, precum și respectul 
tovărășesc pentru munca efectuată 
în comun în vederea bunei gos
podăriri a spațiului locativ.

Reprezentantul colectivului de 
locatari din scară — responsabilul 
— este persoana care coordonează 
acțiunile ce se întreprind în ca
drul întrecerii. îndrumările aces
tuia trebuie respectate, să fie pri
vite ca fiind venite de la tovară
șul pe umerii căruia apasă sarcina 
păstrării ordinei și curățeniei 
întreaga casă a scării.

Asigurăm locatarii că 
depune toate eforturile 
sprijini participanții la 
pentru înfrumusețarea blocurilor.

Participînd cu însuflețire la în
trecerea „Pentru cea mai frumoa
să și îngrijită scară**, locuitorii 
noilor cartiere din Valea Jiului 
vor aduce o contribuție importan
tă la buna întreținere a spațiului 
locativ, la înfrumusețarea localită
ților noastre.

rela- 
loca- 
răs- 
păs- 

folo-

I.L.L. 
pentru

în

va
a 

întrecerea

PROGRAM DE RADIO
12 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 Melodii populare romî- 
nești, 11,03 Teatru la microfon : 
„Dacă vei fi întrebat** de Dorel 
Dorian, 13,05 Cîntece din țări 
prietene, 14,30 Succese ale ope
retei romînești peste hotare, 15,10 
Muzică ușoară, 16,15 Vorbește 
Moscova! 17,30 In slujba pa
triei, 18,15 Program muzical 
pentru fruntașii în producție din 
industrie și agricultură, 19,30 
Muzică ușoară, 21,15 Cine știe 
cîștigă (reluare). PROGRAMUL 
II. 14,30 Almanah științific (re
luare), 15,15 Selecțiuni din ope
ra „Rusalka** de Dvorak, 16,30 
Cîntă formația de muzică ușoa
ră „Electrecord**, 16,50 Curs de 
limba rusă, 18,15 Concert de mu
zică ușoară, 19,40 Din viața mu
zicală a orașelor și regiunilor 
patriei, 20,10 Muzîcă de estradă 
interpretată
20.30 
Cîntă 
ment

de soliștii noștri, 
In pas cu știința, 20,40 
Paul Robeson, 21,15 Mo- 

poetic : Nicolae Tăutu.

CINEMATOGRAFE
12 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE: Mîndrie; AL. SAHPA : 
Doctorul Soim; PETRILA: Cer
neala roșie; ANINOASA: Casa 
de pe două străzi; VULCAN : 
Visul spulberat; LUPENI: O zi 
de odihnă; BARBATENI: Gene
rația salvată; LONEA : Bîtă ieși 
din sac. (Responsabilii cinema
tografelor Muncitoresc — Petro
șani, Crividia și Uricani n-au 
trimis programarea filmelor pe 
luna aprilie).



4 STEAGUL ROȘU

ȘTIRI DE PESTE HOTARE
(Urmare din pag. 1-a)

în fata căminului cultural din 
comuna Comana. Clădirea era 
pavoazată cu drapelele de stat ale 
R. S. Cehoslovace și R. P. Rof- 
mîne și portretele tovarășilor 
Antonin Novotny și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

In una din sălile căminului 
cultural, inginerul agronom al 
gospodăriei, Victor Barbu, a în
fățișat oaspeților pe scurt, dez
voltarea gospodăriei în cei 11 ani 
de existentă.

Tovarășul Antonin Novotny s-a 
interesat de felul cum se creează 
fondurile gospodăriei, cum sînt 
folosite, despre veniturile colec
tiviștilor etc. Conducătorul dele
gației cehoslovace a remarcat că 
gospodăria are largi posibilități 
pentru sporirea numărului de a- 
nimale, în special a păsărilor.

Au fost vizitate apoi fermele 
de animale. La ferma de vaci, 
tovarășul Antonin Novotny a fe
licitat pe inginerul zootehnist 
Nicolae Raicu pentru producția 
mare de lapte obținută de la fie
care vacă furajată, pentru buna 
îngrijire și hrănire a animalelor.

La ferma de oi, în amintirea 
vizitei făcute în gospodăria lor, 
colectiviștii au oferit oaspeților 
doi miei de rasa Merinos de 
Palas.

După vizitarea gospodăriei, în 
sala mare a căminului cultural 
a avut ioc o întîlmre a conducă

Mitingul oamenilor muncii 
din BucureștiI

Luni după-amiază, în sala Pa
latului R. P. Romîne a avut loc 
un mare miting al oamenilor 
muncii din Capitală cu prilejul 
vizitei în țara noastră a delega
ției de partid și guvernamentale 
a R. S. Cehoslovace, în frunte 
cu tovarășul Antonin Novotny.

Pe fundalul scenei erau așeza
te portretele tovarășilor Antonin 
Novotny și Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, încadrate de drapele de stat 
ale R. S. Cehoslovace și R. P. 
Romîne. In limbile romînă și ce
hă era scrisă urarea: „Trăiască 
prietenia romîno-cehoslovacă !“

Apariția în sală a înalților 
oaspeți și a conducătorilor parti
dului și statului romîn a fost 
primită de asistență cu îndelungi 
aplauze și urale. In prezidiu au 
luat loc membrii delegației de 
partid și guvernamentale a R. S. 
Cehoslovace, tovarășii: Antonin 
Novotny, Viliam Siroky, Otakar 
Simunek, Vladimir Koucky, Va
clav David, Vasil Bilak, Alois 
Neuman. Jaroslav Sykora și to
varășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnă- 
raș, Petre Borilă, Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica, Alexandru 
Drăgliici, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin Să
lajan, Ștefan Voitec, Alexandru 
Bîrlădeanu, Gh. Gaston Marin, 
Corneliu Mănescu, Florian Dă- 
nălache, Mihail Hașeganu, Du
mitru Diaconescu.

In sală se aflau membrii ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului’ de 
Stat, ai guvernului, reprezentanți 
aii instituțiilor centrale și aii or
ganizațiilor obștești, mii de oa
meni' ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile Capitalei, oa

Recepția oferită 
de tovarășul Antonin Novotny

Luni seara, tovarășul Antonin 
Novotny, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
împreună cu membrii delegației de 
partid și guvernamentale a R. S. 
Cehoslovace, a oferit o recepție în 
saloanele Casei Centrale a arma
tei.

Au luat parte tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Petre Borilă, Ni
colae Ceaușescu, Chivu Stoica, A- 
lexandru Drăghici, Ion Ghecrrghe 
Maurer, Alexandru Moghioroș, Du
mitru Coliu, Leonte Răutu, Leon
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Alexan
dru Bîrlădeanu, Avram Bunadu, 

torilor Partidului Comunist și ai 
statului! cehoslovac și a. persoa
nelor care îi însoțesc cu colec
tiviștii din comună. Au luat cu- 
vîntul tovarășii Anton Nițescu, 
președintele Comitetului Executiv 
al Sfatului popular regional Do- 
brogea, și Vladimir Koucky, se
cretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

In numele colectiviștilor, tova
rășul Anton Nițescu, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular regional Dobrogea a 
transmis membrilor delegației un 
călduros salut.

Adresîndu-se locuitorilor comu
nei Comana tovarășul Vladimir 
Koucky, secretar al C.C. al P.C. 
diin Cehoslovacia a transmis un 
cald salut frățesc în numele to
varășului Antonin Novotny, a în
tregii delegații, precum și din 
partea țărănimii muncitoare din 
R. S. Cehoslovacă.

De la Comana delegația ceho
slovacă și persoanele oficiale ca
re o însoțesc au plecat la Con
stanța de unde cu trenul s'-аи în
dreptat spre București. In gară, 
oaspeților le-au fost oferite în 
dar machetele vasului Transil
vania și a farului din portul 
Constanța,

In după-amiaza aceleiași zile, 
membrii delegației R. S. Ceho
slovace, și persoanele care îi-au 
însoțit în vizita lor în regiunile 
Bacău, Galați și Dobrogea, au 
sosit în Capitală.

meni ф știință, artă și cultură, 
ziariști romîni și corespondenți 
ai presei străine.

La miting au asistat șefi a>i 
misiunilor diplomatice acreditați 
la București, precum și membri 
ai ambasadei R. S. Cehoslovace.

Mitingul a fost deschis de to
varășul Fior,ian Dănălache, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
București, al P.M.R.

Primit cu aplauze furtunoase 
și urale, a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, președin
tele Consiliului de Stat.

Apoi, în ovațiile și aplauzele 
îndelungate ale participanților Ia 
miting, a luat cuvîntul tovarășul 
Antonin Novotny, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

La sfîrșit, tovarășul Novotny 
a rostit în limbă romînă urarea:

„Să se întărească continuu u- 
nitatea indestructibilă și coeziu
nea strînsă a țărilor sistemului 
socialist mondial!“

Cuvîntările conducătorilor po
poarelor romîn și cehoslovac au 
fost subliniate în repetate rînduri 
cu aplauze îndelungate și urale.,

In încheierea' mitingului, asis
tența a ovaționat puternic pen
tru prietenia romîno-cehoslovacă, 
pentru Partidul Comunist din Ce
hoslovacia și Comitetul său Cen
tral, în frunte cu tovarășul An
tonin Novotny, pentru Partidul 
Muncitoresc Romîn și Comitetul 
său Central, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, pen
tru Uniunea Sovietică și unita
tea lagărului! socialist, pentru pa
ce și colaborare între popoare.

Corneliu Mănescu, ministrul Afa
cerilor Externe, Mihail Hașeganu, 
ambasadorul R.P. Romîne la Praga, 
membri ai C.C. al P.M.R., ai Con
siliului de Stat, ai consiliului de 
Miniștri al R.P. Romîne, conducă
tori ai organizațiilor obștești, ai 
instituțiilor centrale și organiza-' 
țiilor oamenilor muncii, oameni de 
știință și cultură, generali, cores
pondenți ai presei romîne și 
străine.

In timpul recepției, tovarășii 
Antonin Novotny și Ion Gheorghe 
Maurer au rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de priete
nească.

(Agerpres)

IN JURUL EVENIMENTELOR
Marioneta Kalonji 

s-a proclamat... rege
LEOPOLDVILLE 10 (Agre- 

pres)
Kalonji „președintele- impostor 

al „statului minier Kasaiul de sud“- 
s-a proclamat... rege.

Noua „dinastie Kalonji", scrie 
corespondentul agenției France Pre- 
sse, domnește peste regiunile Ka- 
saiului de sud unde societatea a- 
mericano-belgiană „Forminiere" 
controlează 80 la sută din produc
ția de diamante industriale a lu
mii capitaliste.

Farsa infamă a „încoronării" 
marionetei Kalonji, este un nou 
act al scindării Congoului în state 
„independente" și a fost hotărîtă 
la conferința de la Tananarive.

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

Ambasadorul Republicii Mali 
în Congo și-a prezentat 
scrisorile de acreditare 

lui Antoine Gizenga
STANLEYVILLE 10 (Ager

pres) .
Diakute, ambasadorul Republi

cii Mali în Congo, și-a remis 
scrisorile de acreditare lui An
toine Gizenga, primul ministru 
al guvernului legal al Republicii 
Congo.

După cum transmite corespon
dentul din Stanleyville al agen
ției 'Saniug, cu prilejul remiterii 
scrisorilor de acreditare, Diakute 
a declarat că Republica Mali este 
dispusă să acorde Republicii 
Congo un ajutor multilateral în 
lupta ei împotriva puterilor co
lonialiste.

In declarația de răspuns pri
mul ministru Gizenga a arătat 
că Republica Congo luptă astăzi 
atît pentru libertatea sa, cît și 
pentru libertatea întregii Africii 
„Nu ne vom abate niciodată de 
pe calea indicată de Patrice Lu
mumba", a subliniat Antoine 
Gizenga.

Macmillan a sosit 
la Ottawa

OTTAWA 10 (Agerpres)
La 9 aprilie, primul ministru 

al Marii Britanii, Macmillan, a 
sosit Ia Ottawa, venind de la 
Washington. Potrivit relatărilor 
presei, în timpul vizitei sale de 
două zile el va avea întîlniri cu 
primul ministru al Canadei, Die
fenbacher și cu alți membri ai 
guvernului canadian în vederea 
discutării problemelor comerțului, 
precum și a unei serii de alte 
probleme internaționale.

Kennedy și Maemillan nu au găsit calea pentru 
a asigura o alianță trainică între țările occidentale
NEW YORK Ю (Agerpres).
Comentînd rezultatele tratati

velor anglo-americane, care s-au 
încheiat la 7 aprilie la Washing
ton, ziarele americane desprind 
concluzia că președintele Kennedy 
și primul minfetru Macmillaa nu 
au găsit calea pentru a asigura 
o alianță trainică între țările oc
cidentale.

Kennedy și Maemillan, scrie 
W. Jordan, corespondentul zia
rului „New York Times", au a- 
juns la o mai mare înțelegere a- 
supra caracterului greutăților lor 
comune deeît asupra mijloaeelor 
de înlăturare a acestor greutăți.

Referindu-se la discutarea pro
blemelor militare ale N.A.T.O. în 
cadrul tratativelor, Jordan scrie 
că, după cît se pare, cele două 
părți au ajuns în bună măsură 
la o înțelegere în sensul că ar fi 
de dorit constituirea unor forțe

Ca urmare a îngăduinței comandamentului 0. N. U.

IM (Wiiii îți іііміііій atfivHalea iiieiioaia
ELISABETHVILLE 10 (Ager

pres)
Bandele armate ale lui Chom- 

b^ comandate de ofițeri belgieni, 
atacă nepedepsite trupele O.N.U. 
din Congo.

După cum transmite corespon
dentul din Elisabethville al a- 
genției Reuter, bandiții mercenari 
ai lui Chombe au atacat un de
tașament de soldați etiopieni în 
apropierea orașului Kabalo. In 
urma acestui atac un soldat etio
pian a fost ucis, iar cinci au fost 
răniți grav. După cum au explicat 
ulterior autoritățile katangheze, a- 
tacul a fost întreprins pentru că 
soldații etiopieni s-ar fi apropiat 
„în mod amenințător" de pozițiile 
trupelor katangheze.

Din corespondență, rezultă că 
comandamentul de la Leopold- 
vifie al trupelor O.N.U. din Con
go nu intenționează să ia nici un 
fel de măsuri împotriva bandelor 
lui Chombe.

Profitind de îngăduința crimi
nală, Chombe a făcut o încercare

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

In Franța, ultracolonialiștii 
comit n-oî acte teroriste

PARIS 10 (Agerpres).
„Festivalul bombelor" — cum 

își intitulează cu cinism ultraco
lonialiștii actuala lor activitate 
teroristă — continuă. La 8 apri
lie, seara .ttrziu, huligani au a- 
runcat în aer casa primarului ad
junct din Malmaison (la sud de 
Paris). La ora 1,30 noaptea o 
explozie a zguduit unul,din car
tierele centrale ale Parisului. Te
roriștii au încercat să arunce în 
aer sediul conducerii Partidului 
M.R.P. (Mișcarea Republicană 
Populară) de pe bulevardul 
Saint Germain. După cum se 
știe, mtdți membri ai acestui 
partid catolic se pronunță, îm
preună cu forțele de stînga, pen
tru pace în Algeria.

La ora 5 dimineața a fost a- 
runcat în aer un automobil care 
staționa pe una din străzile cen
trale din Marsilia. In diferite o- 
rașe din Algeria, în ultimele 24 
de ore, au explodat șase bombe.

Autoritățile nu iau nici o mă
sură serioasă pentru a pune ca
păt banditismului și a-i pedlepsi 
pe vinovați, scrie la 9 aprilie 
ziarul „L’Humanite Dimanche". 
Ziarul arată că din cei 130 de 
oameni arestați de poliție în ul
timele zile, mulți au fost elibe
rați imediat.

Opinia publică franceză își ex
primă nedumerirea și neliniștea: 
de unde au ultracolonialiștii 
toate aceste arme și muniții ?

nucleare unitare ale N.A.T.O. 
Totuși, scrie Jordan, în continua
re, la tratative nu s-a ajuns la 
nici o înțelegere cu privire la 
luarea unor măsurii concrete.

El arată în continuare că în 
cursul tratativelor oficialitățile a- 
mericane au stăruit ca Marea 
Britanie să accepte o sporire a 
efectivului forțelor armate clasi
ce ale N.A.T.O.

După cum arată „New York 
Times" în cronica evenimentelor 
săptămînii, tratativele Kennedy— 
Maemillan au dovedit că în rîn
durile membrilor N.A.T.O. exis
tă ca și înainte divergențe în di
ferite probleme politice și mili
tare și că apropiatele tratative 
dintre Kennedy și generalul De 
Gaulle implică greutăți și mai 
mari și, fără îndoială, vor fi 
foarte complicate. „Unitatea țe
lurilor și coeziunea Occidentului, 

de a ocupa aerodromul din Ka
balo, păzit de soldați etiopieni din 
contigentul trupelor O.N.U. Aero
dromul a fost atacat de detașa
mente de mercenari chombiști. In
tre ele și soldații etiopieni s-a 
produs o ciocnire armată în ur
ma căreia detașamentul etiopian a 
suferit pierderi. Au fost luați pri
zonieri 32 de mercenari albi : ce
tățeni ai Uniunii Sud-Africane și 
belgieni.

Clica Kasavubu—Mobutu inten
ționează să mențină în mîiniie 
sale Matadi, unul din cele mai 
mari porturi congoleze, ocupat 
acum o lună de bandiții lui Mo
butu.

După cum transmite corespon
dentul din Leopoldville al agen
ției France Presse, în preznt în
tre Hammarskjoeld și Kasavubu 
se duc tratative secrete cu privire 
la reglementarea problemei por
tului Matadi prin trimiterea ^9- 
nei unități simbolice neînarmate 
de poliție a O.N.U".

Cine îi aprovizionează cu arme 
și bombe ? In ce cercuri trebuie 
căutate persoanele care simpati
zează cu teroriștii ultracolonia- 
liști ? In fața valului terorist, 
forțele democratice din Franța 
își string rîndurile.

S-a anunțat că federațiile 
Partidului comunist din Depar
tamentul Sena au adresat fede
rațiilor Partidului socialist, Par
tidului socialist unificat, parti
delor radicalilor și radical-socia- 
liștilor și altor partide politice 
o scrisoare în care au propus să 
se cadă de acord asupra unor 
măsuri și acțiuni comune împo
triva ultracolonialiștilor. La 9 a- 
prilie s-a afla-t că federația Fe
tidului socialist unificat, preifam 
și filiala locală a partidului 
„Tînăra republică" și cea a U- 
niunii republicanilor progresiști 
au acceptat inițiativa comuniști
lor. A avut loc prima întîtnire 
între reprezentanții partidului 
comunist și reprezentanții Parti
dului socialist unificat. Cercurile 
democratice salută această des
fășurare a evenimentelor deoare
ce numai o alianță a tuturor e- 
lementelor de stînga, a tuturor 
forțelor democratice și patriotice 
poate bara calea elementelor fas
ciste. Totodată provoacă uimire 
poziția federației Partidului so
cialist care a refuzat să sprijine 
această inițiativă.

conchide ziarul, sînt- puse la în
cercare cu toată seriozitatea".

Marguerite Higgins, comenta
toarea ziarului „New York He
rald Tribune", subliniază de a- 
semenea că tratativele Kennedy— 
Maemillan au vădit din nou lip
sa de unitate în rîndurile aliați- 
lor occidentali.

Referindu-se la discutarea pro
blemei laoțiene în cursul trata
tivelor, Marguerite Higgins a- 
rată că englezii au consimțit ca 
„în caz de necesitate" să parti
cipe la o intervenție militară co
mună americano-engleză. Totuși, 
scrie ea în continuare, s-a putut 
obține asumarea acestei obligații 
de către Anglia abia după ce 
Kennedy i-a dat limpede de în
țeles lui Maemillan că reacția 
Angliei la criza laoțiană va fi o 
piatră de încercare pentru viito
rul colaborării anglo-americane.
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