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UN IMPORTANT SUCCES AL MINERILOR VĂII JIULUI

Planul trimestrial a fost 
îndeplinit și depășit!

Rezultate rodnice
întrecerea socialistă 

realizarea și depășirea 
lui și angajamentelor 
roade dintre cele mai 
Planul de producție și 
palii indici tehnico-economici 
planificați pentru primul tri 
mestru au fost îndepliniți și 
depășiți, economia națională 
primind din partea minerilor 
Văii Jiului peste plan 31.026 
tone de cărbune din care 10.768 
tone de cărbune cocsificabil. 
Oele mai bune rezultate le-au 
obținut minerii de la Lupeni. 
care au dat peste planul tri
mestrial 11.473 tone de cărbu 
ne cocsificabil.

pentru 
planu- 
a dat 

bune, 
princi-

Mina Lupeni — fruntașă 
pe bazin

La începutul anului minerii 
de la Lupeni — animatorii în
trecerii pe bazin — s-au an
gajat să dea peste plan în 1962 
celvpuțin 30.000 tone de căr
bune. Acum, pășind în cel de-al 
doilea trimestru de muncă, 
colectivul de aici are deja ex
trase peste 
de cărbune

plan 11.473 tone 
cocsificabil. Succe-

insul acesta a tost consolidat 
luna martie cînd lupenenii și-au 
întrecut planul cu 5.624 tone 
de cărbune situîndu-se astîel 
pe locul de frunte în întrece
rea cu celelalte colective. Con
tribuția cea mai i 
adus-o minerii din 
ІП, II și I A.

mare și-au 
I sectoarele

a tos!Angajamentul 
depășit

Minerii petrileni au 
că în primul trimestru 
trage peste plan cel 
7.000 tone de cărbune, din cele 
25.000 tone cit este angaja
mentul anual. La baza muncii 
pentru realizarea acestui obiec
tiv, colectivul minei Petrila a 
pus de la bun început concen
trarea producției 
tuturor brigăzilor 
celor fruntașe, 
largă a întrecerii 
măsurile luate pentru crearea 
de condiții bune în toate a- 
batajele, au adus colectivului 
roadele scontate. In primul tri
mestru de la Petrila s-au ex
tras cu mai bine de 2000 tone 
de cărbune peste angajament.

stabilit 
vor ex- 

puțin

și ridicarea 
la nivelul 

Desfășurarea 
socialiste si

4 pag. 20 bani

Citiți în pagina îV-a:
• Lucrările Conferinței de la Geneva
• Declarația C.C. al P.C. din Germania
• Congresul național al Asociațiilor tinerilor insurgenți din 

Cuba
• Situația din Venezuela
• Viața lui A. Gizenga este in mare pericol

Duminică, în sala A.S.I.T. a avut Ioc conferința orășenească a femeilor din Petroșani 
Ia care au participat muncitoa re. intelectuale și gospodine — delegate și invitate la con
ferință.

IN CLIȘEU : Un aspect din sală, în timpul desfășurării lucrărilor conferinței.

Măsuri pentru 
protecția muncii 

în subteran

1 ~~aaa—aazzz - --------------------
Sesiunea a Vll-a a Sfatului popular al orașului Petroșani

PE TEME DE CONSTRUCȚ11

Construcția 
vățămînt de 
mine este obiectivul 
al constructorilor 
șani. pe anul curent, 
construcția acestui grup sta
tul nostru a alocat fonduri 
Importante : 2.619.000 lei pen
tru corpul de îhvățămînt cu 
amfiteatru, 842.000 lei pentru 
noile laboratoare, 2.920.500 lei 
pentru căminul studențesc, 
343.500 lei pentru drumuri și 
sistematizări exterioare — în 
tatăl circa 6 milioane lei.

Cum s-au achitat construc
torii de sarcina încredințată ? 
Căminul studențesc a fost dat 
in folosință cu o apreciabilă 
întîrziere, grupul de labora
toare nu este predat nici. a- 
cum, iar construcția corpului 
de învățămînt cu amfiteatru 
este rămasă în urmă cu peste 
3 luni față de stadiul In care 
ar trebui să se afle.

: Situația șantierului de aici 
se datorește în primul rînd 
lipsurilor în aprovizionarea cu 
materiale. Chiar în prezent, 
șantierul are nevoie de 250 m.c. 
balast și 100 m.c. piatră con- 
casată pentru betonări. 200 m.c. 
piatră cioplită pentru placa
rea (zidirea) exterioară de fa
țadă, 25 m.c. cherestea pen
tru cofraje, tot materialul lem
nos pentru șarpantă, tîmplă- 
rie, tablă striată etc. Cu toate 
Insistențele depuse de construc
tori, necesitățile de materiale 
nu au fost satisfăcute, ceea ce 
le creează serioase greutăți în 
muncă.

Nici conducerea șantierului 
(ing. Barnes Helmut) nu a 
dat dovadă de perseverență! 
pentru executarea Ia timp a 
lucrărilor. Cu toate că uneori 
au existat materialele necesa
re pentru diferite operații, lu- 

- ^n>i пн a fost organizat în 
mod corespunzător, din care 
cauză obiectivele respective au 
înregistrat serioase întîrzieri. 
Apoi, o parte de vină o are șl 
dirigintele șantierului, ing. 
Gornoviceanu Dan, care nu de
pune suficiente insistențe pen
tru rezolvarea problemelor șan
tierului și pentru urgentarea 
lucrărilor. Astfel, proiectantul

grupului de in
ia Institutul de 

central 
din Petro- 

Pentru

Stoicovici nu a dat soluția pen
tru legătura clădirii 
cea veche — 
prezent este 
proiectant.

Construcția 
vățămînt este 
tantă și deosebit de urgentă: 
ea trebuie să fie terminată 
tnaintea începerii anului de 
învățămînt universitar, pentru 
a avea timp și pentru mobi
lare. Practic, grupul trebuie 
dat în folosință cel mai tîrziu 
Ia 23 August.

Conducerea T.R.C.H. are da
toria să analizeze activitatea 
acestui șantier și să ia toate 
măsurile pentru lichidarea ră- 
minerii în urmă.

ȘT. MIRAI

noi 
soluție care 
greșit dată

cu 
în 
de

in-grupului de 
foarte impor-

Zilele trecute l-am rugat 
tov. ing. Farkaș Iosif de 
sectorul de aeraj al minei Lu- 
peni să ne spună cîteva cu
vinte despre aerajul minei și 
în general despre combaterea 
prafului de mină. Am putut 
afla că pe lingă faptul că mon 
tarea unui ventilator de mare 
capacitate este spre sfîrșite, 
In anul acesta se vor monta 
încă două asemenea, ventila
toare la diferite puncte ale 
minei. Concomitent cu îmbu
nătățirea aerajului minei se 
duce o luptă intensă pentru 
combaterea prafului de mină, 
care este dăunător sănătății 
celor ce muncesc în subteran.

— Pentru aceasta se va ex
tinde perforajul umed la toa
te locurile de muncă din sub
teran — a declarat tovarășul 
inginer. Astfel se va lichida și 
cu praful. Dar înainte de toa
te, trebuie să spunem că măș
tile de praf noi primite s-a® 
dovedit a fi eficace.

pe 
la

ing. M. BARA

Recent s-au desfășurat lucrările 
. celei de-a VII-a sesiuni a sfatu

lui popular al orașului Petroșani 
care a dezbătut activitatea Comi
tetului executiv al sfatului populat 
pe linia bunei gospodăriri a loca
lurilor și locuințelor precum și 
planul de măsuri cu privire la in 
tensificarea întrecerii patriotice pe 
anul 1962, pentru gospodărirea și 
înfrumusețarea localităților Văii 
Jiului.

Sesiunea a subliniat grija pe 
care statul democrat-popular o 
manifestă față de îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de locuit 
ale populației. In anii puterii 
populare Valea Jiului a devenit 
un vast șantier de construcții so- 
cial-culturale. In ultimii 12 ani 
în Valea Jiului s-au dat în folo
sința oamenilor muncii aproape 
9.000 de aparta
mente, școli, cine
matografe, cluburi 
spitale și 
construcții 
fac ca viațaI

aite
cate
oa-

Brigada condusă de minerul Țăranu Gh. se aiirmă lună de lună la secto
rul V Lonea prin randamentele mari pe care le obține în abatajul cameră 0505, 
de unde extrage cărbune. In martie, de exemp lu, randamentul realizat de bri
gadă s-a ridicat In medie la 4,5—5 tone cărbune/post, ceea ce întrece cu o tonă 
și mai bine randamentul planificat pe post. IN CLIȘEU : Un schimb al bri
găzii lui Țăranu Gh. înainte de a intra în șut.

menilor muncii din bazinul nostru 
carbonifer să fie mereu mai plină 
de bucurii.

In cadrul 
statul nostru 
condițiilor de locuit un loc impor
tant îl ocupă grija pentru întreți
nerea locuințelor și localurilor, 
grijă ce își găsește expresia în 
numărul din ce în ce mai mare 
de spații locative reparate din fon
durile alocate în acest scop. In 
cursul anului 1961, I.L.L. a exe
cutat diferite lucrări de întreți
nere și reparații capitale și curente 
la 2.800 de obiective. Reparațiile 
executate la diferite imobilț au 
contribuit la ridicarea confortului

măsurilor luate de 
pentru îmbunătățirea

I. DUBEK

(Continuare în pag. 3-a)
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Pe aripile cîniiilui...
E simbăta seara. La ruri și băuturi. priptu~ 

restaurantul, „Minerul*' . rile de. aici, mîncațe în •< 
din Petroșani, e mare 
animație. Veselia și voia 
bună domnesc la. fiecare 
masă. După o scurtă 
pauză, membrii formației 
orchestrale, îmbrăcăți în 
costume de seară, încep 
un nou buchet de cîn- 
tece.

Cîteva acorduri și or
chestra își continuă pro
gramul cu o melodie cu
noscută și iubită de ad 
miratorii muzicii. E Ba 
lada lui Ciprian Porum- 
bescu.

Cu toții sînt atenți la tra și-a îmbogățit repet- 
orchestră, I 
Munteanu ■ 
cărui arcuș 
strune minunata 
die.

Contemplez imaginea 
de seară a localului, iar 
privirile-mi alunecă spre 
fiecare masă, spre con
sumatori. Sînt prezenți 
în local, în această seară 
de sfîrșit de săptămână- 
tineri și tinere, familiști, 
prieteni și excursioniști 
veniți aici să-și petreacă 
o seară plăcută. Au ve
nit după o săptămînă de 
muncă bogată, si asculte 
muzică, să danseze. Me
sele sînt pline cu mîncă-

compania prietenilor par 
mai gustoase. Melodii, 
melodii, melodii-. Ele ît~ 
tregesc și mai mult at
mosfera de voioșie.

Orele 22. Orchestra 
își începe obișnuitul' pro
gram de muzică de dans. 
La. început cîteva melodii 
de muzică ușoară, apoi 
de muzică populară ro~ 
mînească și din operete. 
Perechi, perechi seavîntă 
tot mai mulți în virtejul 
dansului

In ar;al acesta arsb*t'

la violonistul 
Dezideriu al 

scoate din 
melo-

toriul cu noi piese muzi
cale. Un loc important 
în repertoriu îl ocupă 
muzica populară, atît de 
mult îndrăgită de oame
nii muncii.

...Noaptea s-a lăsat 
de mult peste oraș, La 
U.R.U.M.P. sau alte în
treprinderi, muncitorii 
din schimbul de noapte 
lucrează de zor. Aici, la 
restaurantul „Minerul*' 
domnește veselia. Or
chestra își continuă 
programul-, iar dansato
rii se avintă pe aripile 
cititului...

C. IOAN 
corespondent



STEAGUL ROȘU

LUPENI
Cu toate că a plouat, medul 

de la Lupeni dintre Minerul și 
Petrolul a fost deosebit de dispu
tat, cu multe faze spectaculoase 
ia ambele porți. Pînă la urmă, a 
învins echipa care a luptat cu 
mai multă voință, a fost mai ho- 
târită, adică echipa gazdă. Sco
rul de 1—0 cu care s-a încheiat 
partida nu oglindește întrutotul si
tuația de pe teren, deoarece ini
țiativa a aparținut mai mult Mi
nerului, care merita să dștige la 
un scor mai mare.

Dacă totuși scorul a rămas 1-0, 
aceasta se datorește în mare parte 
pripelii înaintării echipei 
în momentele cînd trebuia 
ționeze mai calm.

In general echipa gazdă 
cat bine, cu legătură intre com
partimente, cu pase lungi, în vite
ză. înaintarea în care Cucu a fost 
într-o formă foarte bună, a dat 
multă bătaie de cap echipei oas
pete. Alimentată continuu de cei 
doi halfi care au acoperit foarte 
bine mijlocul terenului, înaintarea a 
combinat frumos, iar cînd a avut 
posibilitatea a șutat la poartă. A 
fost însă prea mult „căutat" Cucu 
(e adevărat cel mai inspirat) negli- 
jînd cealaltă aripă, unde juca Qă- 
rare și care în timpul meciului, 
atunci cînd a avut mingea, a fă
cut incursiuni periculoase. De la 
apărare foarte bine s-a comportat 
Coman, Vasiu a acționat cam ti
mid și nesigur.

Despre echipa oaspete se poate 
spune că a jucat bine în dmp dar 
destul de dezlînat la înaintare. 
Punctul lor forte a fost apărarea. 
De altfel echipa oaspete s-a ri
dicat Ia valoarea cunoscută abia 
în ultimele 15-20 de minute de 
joc.

gazde 
să ac-

a Іи-

Meciul începe într-o notă de 
dominare a minerilor. Nu au tre
cut decît primele secunde de joc și 
scorul era favorabil gazdelor : 1-0. 
Iată cum s-au petrecut lucrurile. 
Comșa trimite mingea la Stanciu, 
acesta îl deschide pe Cpcu care 
pornește vijelios spre poarttă, ii 
driblează pe Florea apoi șutează ; 
mingea este respinsă însă ușor de 
Ionescu. Staudt care se afla in a- 
propiere nu șutează (deoarece Io
nescu era în fața lui), trimite la 
rîndu-i ușor înapoi la Cucu. care 
venit din urmă șutează puternic: 
gol. In continuare minerii atacă 
tot mai periculos dar apărarea 
oaspeților e la post. De remarcat 
aă piuă în minutul 20 Petrolul nu 
șutase de loc la poartă. De-abea 
spre sfîrșitul reprizei oaspeții în
cep să-și revină și au ocazia să 
egaleze în minutul 40 prin Dri- 
dea II dar atent, Mihalache îi 
plonjează la picioare și reține. In 
minutul 41 o nouă cursă spectacu
loasă pe extremă 
se termină cu un 
însă nefructificat.

Le reluare, cei
hotărîți sînt tot gazdele și chiar 
în minutul 46, Ionescu reține cu 
greu un șut a lui Cucu. In minu
tul 47 Petrolul are din nou ocazia 
să egaleze prin Dridea II care de 
la 7 m. șutează, Mihalache plon
jează și trimite în corner. In con
tinuare Minerul creează atacuri 
după atacuri și este de multe ori 
pe punctul de a mări scorul. In 
minutul 70 la Petrolul se face o 
schimbare. Babone este înlocuit 
cu A. Munteanu. Acesta începe 
să pună atacul pe picioare și Pe-

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

Jiul învins la limită

trolul începe să-și facă jocul. Este 
tîndul gazdelor de a trece prin 
emoții dar apărarea e la post, ast
fel că scorul rămîne neschimbat, 
dînd cîștig de cauză, 
chipei Minerul care 
bună.

A arbitrat foarte
(Sibiu).

Formațiile Minerul: MIHALA
CHE— 
siu — 
CUCU. 
Cărare.
PAHONȚU, CEPOLSCHI. Flo
rea — MARIN MARCEL, D. 
Munteanu — Zaharia, Badea, 
DRIDEA I, Babone (A. Muntea
nu), Dridea II.

La tineret : Minerul — Petrolul 
2—1.

pe drept, e- 
a fost mai

bine Nițescu

Stanei u, COMAN, Va- 
MIHĂILA, MI.HALY - 
COMȘA, Staudt, Olteanu, 
Petrolul : IONESCU -

RUGBI

Știinfa Petroșani in fruntea clasamentului

a lui Cucu care 
corner, rămas

C. COTOȘPAN

care atacă mai

ALTE REZULTATE : Steaua— 
Progresul 3-4 ; Rapid — Dinamo 
1-0; Dinamo Bacău — Metalul 
Tîrgoviște 2-2 ; Știința Cluj - 
Jiul 1—0; U.T.A. — Știința Timi- 
șoaral—1; Dinamo Pitești — 
Steagul roșu 3-1.

-=©=-

Victorioși in meciul cu Steaua 
la București, jucătorii Științei 
Cluj porneau ca mari favoriți 
în disputa cu Jiul Petrila, a- 
ceasta cu atît mai mult că 
jucau pe teren propriu. Dis
puta s-a dovedit deosebit de 
dîrză. O repriză întreagă nici

unul din atacuri n-a reușit să 
străpungă apărarea adversari
lor astfel că scorul se menține 
alb 0—0.

După pauză, cei de la Ști
ința reușesc să maree un gol 
obținlnd victoria la limită.

„Cupa campionilor 
europeni" la baschet

ANVERS 2 (Agerpres).
La Anvers s-a disputat, în ca

drul „Cupei campionilor euro
peni" (sferturile de finală), me
ciul de baschet dintre echipele 
masculine Antwerpese și Olimpia 
Ljubliana (Iugoslavia). Baschetba- 
liștii belgieni au terminat învin
gători cu scorul de 87—83 (44— 
41). Returul se va disputei la 
Ljubliana.

In cadrul etapei a IV-a i 
turului campionatului repu
blican de rugbi, duminică s-au 
întîlnit la Lonea echipele Ști
ința Petroșani și I.T.B.

Jocul era așteptat cu mult 
interes, deoarece ambele echi
pe reușiseră în ultimele etape 
rezultate bune. Studenții „ve
neau" după două meciuri nule 
obținute în fața colegilor lor 
din București și Iași, iar bu- 
cureștenii reușiseră să învingă 
puternica echipă a Progresu - 
lui.

încă de la începutul jocului 
fiecare echipă caută să-și asi
gure superioritatea. Starea te
renului impune mai mult jo
cul pe înaintare.

In prima repriză perioadele 
de dominare sînt împărțite. 
Totuși cei care atacă mai mult 
cînt studenții. Ei obțin două 
lovituri de pedeapsă la care 
Antimoianu greșește cu puțin 
ținta. Bucureștenii caută să e- 
chilibreze jocul prin acțiuni pe 
linia de treisferturi, însă petro
șănenii se apără sigur.

In repriza a doua, știința 
intră pe teren hotărîtă să de
cidă soarta jocului în favoarea 
ei. Studenții atacă mereu prin 
baloane din grămezi ordonate, 
unde excelează Manolache și 
din margine, unde se remarcă 
Dumitrescu.

Bucureștenii se apără bine, 
astfel că scorul continuă să 
rămînă alb. In minutul 54, la 
o lovitură de pedeapsă acor
dată studenților, Antimoianu 
reușește să înscrie și astfel 
scorul este de 3—0 pentru Ști
ința.

in continuare, bucureștenii 
caută să egaleze situația prin 
contraatacuri periculoase, dar 
studenții se apără organizai.

Intilnirea ia sfîrșit cu sco- 
ru’ de 3—0 pentru Știința Pe
troșani astfel Știința ocupind 
primul loc în clasament In de
cursul meciului s-a remarcat 
forma bună a pachetului de 
înaintași care a muncit mult 
pentru fiecare balon.

Bucureștenii au căutat să 
obțină un rezultat cit mai 
strîns, Au căutat să pună în 
valoare calitățile aripilor Sava 
și Coravu însă starea terenului' 
nu le-a favorizat acțiunile pe 
treisferturi.

S-au remarcat : Antimoianu, 
Manolache, Dumitrescu (Ștlin-

ța) și Sava, Coravu (I.T.B.).
G. Eftimescu (sibiu) a ar

bitrat cu scăpări. Au jucat for
mațiile :

ȘTIINȚA PETROȘANI : Anti
moianu, Moiseanu, Drăcea, U- 
reche, Chiriac, Georgescu, Ma- 
teescu, Marin, Drăghici (din 
min. 60 Grigoriev), Dumitres
cu, Ciornei, Dumitru, Zalman, 
Manolache, Dijmărescu.

I.T.B. : Nedelcu. Sava, Vasi- 
iescu, Leați, Coravu, Nistor, 
Lanț, Matei, Ghica, Tabin, Mo- 
romete, Țuțuianu, Iacoveanu, 
Goga. Grlgorescu, Teofilovici.

CORNEL TAUTU

☆
In deschidere s-a disputat 

meciul dintre Jiul Petroșani și 
Chimica Tîrnăveni contînd 
pentru campionatul de califi
care. Jocul a luat sfîrșit cu re
zultatul de 3—0 (0—0) pentru 
Chimica Tîrnăveni. '

☆
Alte rezultate in categoria 

A : Știința București — Dina
mo 0—5; Metalul — Știința 
Timișoara 0—0; Steaua — Pro
gresul 9—3; C.F.R. Gri vița Ro
șie — Flacăra Roșie 32—0.

☆
In cadrul meciurilor de ea 

lificare din seria IV-a Minerul 
Lupeni a învins, în 
pe Minerul Vulcan 
de 13—5.

deplasare, 
cu scorul

— ©

CROS

ț

C. Grecescu câmp,un 
balcanic

Tradiționalul cros balcanic a 
întrunit Ia start pe cei mai 
buni fondiști din R.P.R., R. P. 
Bulgaria, R. F. Jugoslavia, Gre
cia și Turcia. La sfîrșitul ce- 
tor IO- km?/ victoria a revenit 
atletului nostru Constantin 
Grecescu, care a obținut, pen- 
tru a treia oară, titlul dr 
campion balcanic.

©■
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HANDBAL IN 7

------------------ ѳ------------------

CAMPIONATUL REGIONAL
^cor mare

Intilnirea de fotbal dintre Pa- 
ringul Lonea și C.F.R. Teiuș a 
fost tot timpul la discreția gazde
lor. Mai buni din toate punctele 
de vedere, localnicii și-au dominat 
net adversarii mareînd nu mai pu
țin de 7 goluri și neprimind decît 
unul. Atacul gazdelor a combinat 
frumos în cîmp și a tras 
poartă. Golurile gazdelor 
înscrise de Mîrmea

mult la 
au fost 
Andrei,

la Lonea
Achim și Cristea. S-au remarcat 
Achim, Mîrmea și Moldovan.

Alte rezultate din campionatul 
regional categoria I-a : Auto Alba 
Iulia — Sebeșul Sebeș 2—3 ; Jiul 
II Petrila — Dinamo Barza 2—0; 
Victoria Călan — Minerul Vulcan 
4—1; Minerul Ghelar — Minerul 
Deva amînat; Metalurgistul Cu
gir — Minerul Aninoasa 3—0 ; 
Dada Orăștie — C.F.R. Simeria 
1-1.

<•

Clasamentul

(iga traiii іікіі»

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

10.

„Cupa Federației гошше 
la tir"

Pe poligonul din Petroșani, 
s-a disputat etapa a 'doua din 
cadrul „Cupei Federației ro- 
mîne de tir". La întreceri au 
participat 12 trăgători dip. a- 
sociațiile Parîngul Loneă*J și 
U.R.U.M. Petroșani. Deși invi
tate, celelate asociații n-au 
trimis reprezentanți. întrece
rile s-au desfășurat la armă 
tir ЗХЮ focuri.

Pe primele locuri s-au cla
sat următorii trăgători:

SENIORI : Boșca Nlcolae 
(224 puncte); SENIOARE: 
Hlopețchi Maria (221 puncte): 
JUNIOARE: Hlopețchi Maria 
TI (214 puncte): JUNIORI: 
'Ignat Mihai (220 puncte).

li tlevi Tlnisoara
In țara noastră, au impus mo
dificarea formulei de disputa
re a returului campionatului 
la fete. Locul lui va fi luat 
de un campionat de primăva
ră (disputat pe două serii). Ști
ința, Rapid, Progresul, I.T.B. 
(toate din București) șl Trac
torul Brașov fac parte din se
ria Z-a, iar știința, Banatul 
(ambele din Timișoara), C.S.R. 
sibiu, c. “ " 
(I S.S.E.
II-a.

Primul 
va avea 
teren propriu in compania e- 
chipei C.S.S. Banatul Timi
șoara.

prof, EUGEN BARTHA

• c

»»
Timp de 4 zile, 25—28 mar

tie, orașul Timișoara a găz
duit întrecerile de handbal in 
7, care au angrenat opt școli 
sportive de elevi din țară: 
București, Cluj, Craiova, Ora
dea, Petroșani, Ploiești, Si
biu și Timișoara. Fiecare școa
lă a prezentat echipe atit la 
băieți cit și la fete.

Școala sportivă 
troșani a avut o 
bună, reușind 
rele rezultate: la 
radea 23—16: 
16—16; cu Ploiești 10—15, cla- 
sîndu-se pe locul n in seria 
sa. In finala pentru locurile 
HI—IV a Întrecut Timișoara eu 
16—10. In finală S.S.E. Plo
iești — S.S.E. Sibiu 12—10.

Fetele au cîștigat cu Ora
dea <32—3); cu Craiova (16—6) 
și Ploiești (11—7), fiind Între
cute in finală de Timișoara cu 
8—3, ccupind astfel locul П. 
Pentri locurile ПІ—IV: Plo
iești — sibiu 15—6.

O comportare bună din e- 
chipa S.S.E. au avut-o Pe- 
treanu C., Cosma, Fr., Perlni Fr. 
și Berianu M. la băieți șl Eisler 
C., Munteanu E. șl Cătărău M. 
la fete.

de elevi Pe- 
comportare 

următoă- 
bălețl cu O- 
cu Oralova

S. Mureșul Tg. Mureș 
Petroșani din seria a

joc al echipei locale 
loc in 22 aprilie pe

-=©
VOLEI

Petroșănenii învinși din nou
Echipa de volei Știința Petro

șani a jucat la Galați cu formația 
studenților din localitate. Dove- 
dindu-se mai bine pregătiți, gaz
dele au cîștigat cu 3—0.reeienal categiria La

23
23
20
19
19
17
17
16
13
9
9
8
8
7

(4),

CugirMetalurgistul 
Parîngu] Lonea 
Dinamo Barza 
Minerul Aninoasa 
Sebeșul Sebeș 
Jiul II Petrila 
Minerul Vulcan 
Minerul Deva 
Victoria Călan 
Auto Alba Iulia 

11 C.F.R. Simeria
12. Minerul Ghelar
13. C.F.R. Teiuș
14. Dada Orăștie

40: 8 
36:17 
30:19 
33:17 
43:28 
25:20 
31:26 
23:15 
23:25 
20:40 
21:29 
21 :40 
16:55 
11:34

I
*

POPICE

CAMPIONATUL REPUBLICAN

ETAPA VIITOARE 
Simeria — Auto Alba 
beșul Sebeș <— 
Dinamo Barza 
lan ; Minerul Vulcan

C.F.R
Iulia ; Se- 

Jiul II Petrila; 
— Victoria Că- 

Minerul

Ghelar ;
gui Lonea ; C.F.R. Teiuș — Me
talurgistul Cugir; Minerul Ani
noasa —■ Dacia Onăștie.

J
♦
♦
♦«
«
♦

Minerul Deva — Paria-

☆
Duminici 8 aprilie a. c. se 

reia campionatul R.P.R. cate
goria A la băieți. Știința Pe
troșani va tntîlnl pe teren pro
priu știința Timișoara.

■Л
Campionatele mondiale din 

iunie, la fete, ce vor avea loc

Pe arena de popice Construc
torul minier din Petroșani, 
s-a desfășurat slmb&tă și du
minică întrecerea din cadrul 
celei de a Ш-a etape a retu
rului campionatului republican 
pentru echipele de categoria 
l-a Intre Constructorul minier 
și Voința Petroșani. După o 
luptă aprigă, oaspeții au Ieșit 
învingători cu 4313 popice do- 
borîte Ia 4276.

*

Echipa Stăruința, fruntașa 
clasamentului urma să Joace

m compania Constructorului 
Lupeni. Ce și-au spus însă 
cord ucă tor ii secției de popice 
de la Constructorul ?

— De pierdut, tot o să pier
dem. Ce ar fi să nu ne prezen
tăm la meci. E drept că pier
dem prin forfait, dar in schimb 
facem „economil“ la deplasare.

Cu o asemenea „logică" s-au 
culcat liniștiți pe o ureche lă- 
slndu-și partenerii de Întrece
re să aștepte. Noi însă nu aș
teptăm să procedeze la fel șl 
altădată mai ales că nu sînt 
la prima abatere.



I

Plat aproape 
anitâlilor

continua 
a con- 
comerț,

Pe măsura dezvoltării rețelei 
comerciale, a creșterii numărului 
de lucrători în comerț, se impune 
ca organizațiile de partid din ca
drul unităților comerciale din Va
lea Jiului să se ocupe cu tot mai 
multă atenție de ridicarea 
a pregătirii profesionale, 
științei lucrătorilor din 
pentru ca aceștia să țină pasul cu 
cerințele și exigențele comerțului 
nostru socialist.

Cum se preocupă de îndeplini 
rea sarcinilor ce îi revin pe a- 
ceastă linie organizația de bază 
din cadrul O.C.L. Alimentara Pe
troșani ?

O.C.L. Alimentara are în ora
șul Petroșani 15 unități comerciale 
deservite de 222 de lucrători. In 
ridicarea cunoștințelor profesiona 
le și educarea lucrătorilor orga
nizația de bază O.C.L. Alimen
tara din Petroșani a obținut unele 
rezultate bune. Cu cîteva luni în 
urmă, la indicația organizației de 
bază pentru, tinerii lucrători din 
unitățile comerciale au fost orga
nizate două cursuri de ridicare a 
calificării care au fost frecventate 
de 30 de cutsanți. La aceste cursuri

Deși tinăr, strungarul Am- 
bruș Martin din secția meca
nică a Uzinei de reparat uti
laj minier Petroșani s-a dove
dit unul din fruntașii secției. 
Lună, de lună el își depășește 
sarouille de plan cu 15—25 la 
sută, iar piesele executate de 
el trec cu succes examenul 
calității.

îmbunătățirea continuă a condițiilor de locuit 
mărturie a grijii față de om

(Urmare din pag. i-a)

sectoare,

și totodată la extinderea spațiului 
locativ cu 336,58 m.p. In anul 
1962, I.L.L. a primit din partea 
Sfatului popular al orașului Petro
șani sume însemnate pentru între
ținerea și repararea de locuințe și 
localuri. Astfel, pentru reparații 
capitale la un număr de 55 imo
bile se vor cheltui 1.700.000 lei, 
iar pentru lucrările de întreține
re și reparații curente se vor chel
tui 8.700.000 lei.

Lucrările executate de I.L.L. în 
cursul anului 1961 dovedesc că u- 
nitățile întreprinderii au făcut pași 
însemnați în ceea ce 
îmbunătățirea calității lucrărilor. 
Cu toate acestea unele 
îndeosebi cele din Petrila, Lonea 
și altele nu s-au ridicat încă la 
nivelul cerințelor în privința asi
gurării unei calități superioare a 
lucrărilor, 
cauza in 
muncitori 
prinderii, 
control riguros față de lucrările 
executate din partea serviciului 
tehnic al intreprinderii. De ase
menea, în activitatea I.L.L. s-au 
semnalat unele neajunsuri și ia 
privința folosirii raționale a fon
durilor pentru reparații, în eșalo
narea lucrărilor in executarea lu
crărilor de întreținere a fondului

privește

Aceste neajunsuri își au 
slaba calificare a unor 
și tehnicieni ai între- 

precum și în lipsa unui

dc activitatea 
comerciale

au fost predate lecții de matema
tică, merceolagie, igiena deservirii 
etc.

O mare însemnătate în îmbo
gățirea cunoștințelor profesionale 
ale lucrătorilor o au schimburile 
de experiență între diferite unități 
comerciale. Un asemenea schimb 
de experiență a fost organizat nu 
cu mult timp în urmă între uni
tățile nr. 5 și 98. Cu acest prilej 
lucrătorii din magazinul nr. 5, 
unitate fruntașă, au împărtășit din 
metodele lor de muncă în ame
najarea magazinului, în deservirea 
rapidă și civilizată a cumpărăto
rului.

In raport cu specificul locului 
de muncă, comuniștilor li se încre
dințează sarcini concrete în legătu
ră cu realizarea planului de vîn- 
zare și educarea personalului din 
magazine. Bunăoară, tovarășului 
Bodrog Alexandru din magazinul 
nr. 2 i s-a încredințat sarcina să 
se ocupe de ridicarea calificării 
lucrătorilor din magazin, care cu 
toții erau tineri absolvenți ai șoo- 
lii profesionale și să asigure ca 
magazinul să realizeze cu regulari
tate sarcina de plan. Tev. Bodrog 
loan s-a străduit să-și îndepli
nească sarcina. In câteva luni, per
sonalul magazinului în care lucrea
ză el ca gestionar, s-a evidențiat 
ca fruntaș.

Pozitiv în activitatea organiza
ției de bază de la O.C.L. Ali
mentara este și faptul că analizea
ză în adunările generale felul cum 
se achită membrii și candidați! de 
partid de sarcinile ce le revin la 
locurile lor de muncă, se iau in 
discuție activitatea a diferite uni
tăți .

Dar în activitatea unor unități 
comerciale din Petroșani există și 
neajunsuri. Mai sînt unii lucrători 
ca, de pildă, Tiutiuc loan, Kris- 
taly Olga, Scorța Ecaterina, Gro- 
șek Francisc și alții care în mică 
măsură se interesează de realiza
rea planului de vînzare din ma
gazinele lor, nu se îngrijesc de cu
rățenia la locurile de muncă, iar 
față de cumpărători au o atitudi
ne neatentă, necuviincioasă chiar. 
O slabă preocupare pentru buna 
deservire a cumpărătorilor au, de 
asemenea, lucrătorii din magazi
nele nr. 14 și 17, lucru ce se re
flectă prin aceea că ele nu-și înde
plinesc sarcinile de plan.

Pentru remedierea acestor nea
junsuri, organizația de bază de la 
O.C.L. Alimentara n-a făcut încă 
totul. Organizația de partid va 
trebui să-și îndrepte mai mult a- 
tenția spre remedierea acestor nea
junsuri, să asigure ca întreaga 
muncă politică să fie tot mai strias 
legată de activitatea unităților a>- 
тегеЫе.

de locuințe, din vina secțiunilor 
de gospodărire a sfaturilor popu
lare locale nu a existat o cola
borare înțre I.L.L. și I.C.O.

Sesizările deputaților și ale cetă
țenilor au contribuit în bună mă
sură la îmbunătățirea întreținerii 
spațiului locativ, la evitarea de
gradării unor imobile. Unitățile 
I.L.L., administratorii, nu au asi 
gurat însă întotdeauna rezolvarea 
operativă a cererilor oamenilor 
muncii, in raport cu justețea și ur
gența lor. Pentru îmbunătă
țirea lucrărilor de reparații este 
necesar, de asemenea, ca întreprin
derea să acorde mai multă atenție 
ridicării calificării și creării de 
condiții de mutțcă optime tuturor 
muncitorilor.

In privința îmbunătățirii condi
țiilor de locuit ale oamenilor 
muncii, sesiunea a pus în fața sfa
turilor populare locale și a secții
lor sfatului popular otășenesc sar
cina de a urmări executarea la 
timp si de o calitate tot mai bună 
a noilor construcții de locuințe a- 
cordind o deosebită atenție recep- 
ționării construcțiilor. De mai 
mult sprijin va trebui să se bucu
re I.L.L. din partea sfaturilor 
populare în privința aprovizionării 
ritmice cu materiale și utilaje ne
cesare realizării sarcinilor de plan.

Sesiunea a relevat rolul însem
nat al acțiunilor patriotice ale ce-

Prin depozitele de materiale

Varnița" și problemele ei...»
Unul din principalele depo

zite de materiale și utilaje ale 
C.C.V.J. este „Varnița". Aici 
Бе aduc și se depozitează, apoi 
se distribuie tuturdr minelor 
și unităților, mii de materiale 
și utilaje diferite necesare bu
nei desfășurări a activității 
zilnice. La „Varnița" poți găsi 
cabluri, lămpi de mină, ma
șini de încărcat cărbune in a- 
bataje, laminate cu diferite 
profiluri, crațere și acumula
toare etc.

Colectivul acestui depozit 
muncește cu multă conștiin
ciozitate pentru a asigura o 
bună primire, păstrare și dis
tribuire a materialelor și uti
lajelor. Astfel, numai în cele 
trei luni trecute din acest an, 
au fost primite în depozitul 
..Varnița" și apoi expediate ex
ploatărilor mii de tone de ma
teriale și utilaje printre care 
7000 buc. lămpi mină „Wolf", 
30 ventilatoare, 6 lămpi redre- 
soare, 300 ciocane de abataj, 
12 pompe centrifugale, 10 co
loane telescopice, 60 transfor
matoare etc. Toate acestea a- 
rată clar munca rodnică care 
se desfășoară la depozit.

Această activitate ar putea 
fi și mai rodnică dacă Direc
țiunea comercială C.C.V.J. ar 
lua măsuri pentru lichidarea 
unor gîtuiri în activitatea co
lectivului de aici, ar da aten
ție creării unor măi bune con
diții de activitate.

Depozitul „Varnița" este des
tul de încăpător, iar în jur are 
un teren pe care se stochează 
materiale ca laminate, utilaje 
voluminoase, cabluri etc. Dar,

Cartea prieten al tineretului
. Biblioteca clubului minier din 

Aninoasa numără peste 17.000 
de volume beletristice, politice 
și tehnice. Comitetul U.T.M. 
al minei și colectivul biblio
tecii acordă o deosebită grijă 
muncii cu cartea în rîndurile 
tineretului. Față de aceeași 
perioadă a anului trecut, nu
mărul cititorilor tineri a cres
cut cu 120. Creșterea numă
rului tinerilor cititori este re
zultatul acțiunilor ce se orga
nizează în acest scop. Simpo
zioanele, recenziile, serile lite
rare șl de poezii au devenit 
nelipsite în fiecare seară, ele 
btrăgind un număr însemnat

Văii

tățenilo r în îmbunătățirea gospo
dăririi fondului de locuințe și în
frumusețare a localităților 
Jiului. Pentru intensificarea între
cerii patriotice a cetățenilor pe tă- 
rîm gospodăresc, Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular orășenesc 
Petroșani a stabilit obiective con
crete, cuprinse intr-un plan de mă
suri. Luna aprilie a fost declarată 
pe întreaga Vale a Jiului „lună 
a curățeniei11. Pentru reușita ac- 
țiunift>r patriotice de înfrumuse
țare și bună gospodărire a loca
lităților noastre, deputății sfatului 
popular, comitetele de cetățeni tre
buie să desfășoare o intensă acti
vitate mobilizatoare în rîndul ma
selor de cetățeni, să asigure .atra
gerea tuturor oamenilor muncii la 
întrecerea patriotică pentru cel mai 
frumos cartier, cel mai frumos bloc 
la acțiunile de întreținere a fon
dului de locuințe.

In încheierea lucrărilor sesiunii 
a luat cuvântul tov. Karpiaecz 
loan, secretar al Comitetului oră
șenesc de partid, care a vorbit 
despre sarcinile sfaturilor popu
lare, ale I.L.L. și I.C.O. în privin
ța îmbunătățirii continue a gospo
dăririi spațiului locativ, despre 
sarcinile deputaților în ceea ce pri
vește atragerea tuturor oamenilor 
muncii la acțiunile de înfrumuse
țare și buna gospodărire a loca
lităților Văii Jiului.

vin

ma- 
pu-

față de volumul mare de ma
teriale acest teren este insu
ficient și trebuie extins. Cel 
mai practic ar fi mutarea gar
dului pînă la colțul clădirii 
uzinei electrice din vecinăta
te — pe o linie pînă la stîlpii 
de susținere a cablurilor e 
lectrice. Pe acest teren s-ar 
putea face un depozit de la
minate cu drum de acces pen
tru autocamioanele care 
pentru încărcat. Tot aici este 
necesară construcția unei 
gazii de cabluri pentru a 
tea fi păstrate în bune condi- 
țiuni.

O ușurare simțitoare a mun
cii colectivului de la depozit 
ar aduce-o instalarea unei ma
carale pentru descărcat vagoa
nele și încărcat autocamioa
nele. in acest scop, ar putea fi 
folosită macaraua portal de la 
depozitul de lemne al mine! 
Petrila, macara nefolosită de 
mai mulți ani și care aici și-ат 
găsi o bună întrebuințare.

Primăvara și toamna, curtea 
depozitului se transformă ln- 
tr-o întinsă mare de noroi. Ar 
fi necesară pavarea ei cu calu
puri de piatră. Tot așa, este 
absolut necesară "lărgirea șl 
pavarea drumului de acces, 
care vara și iarna constituie 
un pericol permanent pentru 
circulația autocamioanelor greu 
încărcate.

Rezolvînd problemele arătate, 
Direcția comercială a C.C.V.J. 
va crea condiții, pentru o și 
mai bună activitate la depo
zitul ..Varnița".

M. ȘTEFAN
0

de tineri. Printre cei mai buni 
cititori se numără și tînărul 
Curta Gavrilă, mecanic la sec
torul VI al minei. Printre căr
țile citite de el amintim „Pă- 
mint desțelenit", „Așa s-a că
lit oțelul" șl altele.

De atenție se bucură șl con
cursul „Iubiți cartea". Printre 
purtătorii noi hi insignei „Prie
ten al cărții" se numără ti
nerii Crișan Teodor, Fauer Sa
bin. Andras Mihai, Hoțea Vio
rica, Nedesca Petru și mulțl 
alții.

L ARAMA

253 ore de muncă patriotică* 
♦ 
♦
♦ 
♦ 
♦
♦ 
o

Zilele trecute, din inițiativa 
organizației U.T.M. nr. 8 de la 
mina Aninoasa, tinerii de la a 
telierul mecanic au efectuat 255 
ore de muncă patriotică. In ca
drul acestor ore ei au încărcat 
din stocul de avarii cca. 600 tone

La B.U.T. Livezeni echipa de reparații auto condusă de 
Damian Traian depășește lună de lună cu 15—18 la sută sar
cinile de plan.

IN CLIȘEU : Mecanicii Da mian Traian, Danciu Gheorghe 
și conducătorul auto Băzdoacă Constantin asamblînd ultimele 
piese la un autocamion ZIS-150 care a fost revizuit.

Colectivul pedagogic 61 Șco
lii de 8 ani nr. 1 Petrila In co
laborare cu organizația U.T.M. 
și organizația de pionieri a în
tocmit un program care să 
contribuie la odihna activă și 
interesantă a elevilor pe tim
pul vacanței.

Programul de vacanță pre
vede vizionarea în colectiv ă 
unor filme. Vizionarea filme
lor este o distracție plăcută 
pentru elevii noștri și este or-

Plănui nostru de muncă 
pe timpul vacantei

duminică. 
Afară de 
mai mul* 
doeumen-

ganizată în fiecare 
înainte de amiază, 
aceasta vor avea loc 
te proiecții de filme 
■tare.

Vizita planificată la Vlscoza 
din Lupeni pentru elevii 'din 
clasa a VII-a are ca scop să 
facă legătura teoriei cu prac
tica. Cele învățate la chimie, 
Ia tehnologie, la geografie vor 
fi studiate în practică. Elevii 
vor cunoaște procesul de fa
bricație a firului de mătase ar
tificială, vor primi cunoștințe 
hoi despre diferite mașini, u- 
tilaje. Pe drum spre Lupeni e- 
levii vor avea ocazia să vadă 
construcțiile grandioase din 
Valea Jiului: cartierele noi 
din Petroșani, Vulcan, Lupeni, 
construcția preparației din 
Coroiesti etc.

Pe lingă1 activitățile distrac
tive planul 'de muncă prevede 
și o serie de acțiuni 'de folos 
obștesc. Școâla noastră a avut 
Și în trecut rezultate frumoasa 
In strîngerea fierului vechi. De 
aceea în planul de muncă/ este 
prevăzută o acțiune pentru 
strîngerea fierului vechi.

Pe timpul vacanței elevilor 
ie stă la dispoziție biblioteca 
școlară și cea a clubului mi
nier din localitate.

Bineînțeles, acțiunile planifi
cate nu sînt obligatorii. Ele
vii pot s& petreacă vacanța șf 
acasă, în familie, colectivul! 
școlii h luat totuși măsuri ca 
la acțiunile organizate să la 
parte un număr cit mai mart 
de elevi care să-și petreacă 
vacanța în mod plăcut și*utli.

prof. M. HEGYI
Școala de 8 ani nr. 1 Petrila

♦ 
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

_____ f __ ♦

Petru, De meni ♦’ л

de cărbune. La această acțiune 
au participat 70 de tineri, din
tre care s-au evidențiat Nagy 
Iosif, Văduva
Francisc, Badea Mihai, Savețchi * 
Horst, Her Nicolae fi alții. *
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Lucrările Conferinței de la geneva
GENEVA 2 (Agerpres).
Cea de-a 13-a ședință a Co

mitetului 
zarmare, 
prilie, a 
lucrărilor 
interzicerea experimentării 
nucleare, din care fac parte re
prezentanții U.R.S.S., S.UJk, și 
Marii Britanii. Ședința a fost pre- 
■idată de delegatul R.A.U.

Declarațiile făcute în această 
dință de delegații Birmaniei, 
tiopiei 
vădită 
faptul 
dente 
problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară nu au înregistrat 
nici un progres. Acești delegați 
s-au pronunțat cu hotărâre împo
triva tuturor experiențelor, indi
ferent de timpul, locul și mediul 
în care sînt efectuate. Subliniind 
că experiențele cu arma nucleară 
constituie o primejdie pentru vii
torul omenirii, reprezentanții ță
rilor neutre au amintit cu o neli
niște deosebită experiențele cu ar
ma nucleară în atmosferă pregătite 
de Statele Unite și Anglia și in 
special influența dăunătoare pe 
cate o pot exercita aceste expe 
riențe asupra lucrărilor Comite 
tului celor 
mare.

Delegații 
Etiopiei au 
ranța că este posibilă 
unui acord în problema încetării 
experiențelor cu arma nucleară și

celor 18 state pentru de- 
care s-a ținut la 2 a- 
fost consacrată discutării 

Subcomitetului pentru 
armei

șc-
E-

o
cu

și Indiei au exprimat 
îngrijorare în legătură 

că cele cinci ședințe prece- 
ale subcomitetului pentru

18 state pentru dezar-

Indiei, Birmaniei și 
exprimat totodată spe- 

încheierea

_=©=_

au cerut participanților direcți la 
tratative îa cadrul Subcomitetului 
să continuie căutarea unei formu
lări acceptabile tuturor părților. 
Reprezentantul Etiopiei a amintit 
în această ordine de idei propu
nerile făcute de reprezentanții 
mai multor țări neutre în timpul 
lucrărilor Comitetului.

In linii generale aceeași poziție 
a fost adoptată și de reprezentan
tul Suediei, care a propus printre 
altele să fie examinată problema 
posibilității unei colaborări inter
naționale cu ajutorul sistemelor de 
ja existente, adică naționale, de 
supraveghere și control asupra în
cetării experiențelor cu arma au 
cleară.

In expunerea sa, reprezentantul 
american A. Dean, a încercat să 
justifice poziția
Dar, căutând să demonstreze 
S.U.A. 
obțină 
cetarea 
cleară, 
nă denaturată întreaga desfășurare 
a tratativelor în această problemă 
importantă.

In același spirit a fost concepu
tă și expunerea delegatului Italiei.

La sfîrșitul ședinței a luat 
vîntul reprezentantul Uniunii 
vietâce, V. A. Zorin.

Statelor Unite, 
că 

„au încercat totdeauna" să 
un acord cu privire la în- 
experiențelor cu arma nu- 

el a prezentat într-o lumi-

cu-
So-

Dedarația С. C. 
al P. C. din Germania

BERLIN 2 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Postul de radio german „Frie- 
heitssender 904“ a transmis de
clarația C.C. al Partidului Comu
nist din Germania cu prilejul a- 
doptării de către Consiliul Națio
nal al Frontului Național al Ger
maniei Democrate a documentului 
„Sarcina istorică a R.D. Germane 
și viitorul Germaniei".

In declarație se subliniază că 
acest document trebuie să consti
tuie un îndreptar al tuturor co
muniștilor vest-germani în munca 
lor educativ-politică de fiecare zi 
în rîndurile maselor.

C.C, al P.C. din Germania chea
mă pe muncitori, țărani și cetă
țeni ai R.F. Germane să lupte 
împreună pentru pace și înțelegere 
reciprocă, împotriva înarmării ato
mice și războiului atomic, pentru 
dezarmare, pentru înfrînarea im
perialismului și militarismului, pen
tru crearea în Germania occiden
tală a condițiilor necesare coexis
tenței pașnioe a celor două state 
germane, pentru formarea Confe
derației Germane.

-=©=-

Congresul național al Asociațiilor 
tinerilor insurgenți din Cuba

HAVANA 2 (Agerpres).
La Havana își continuă lucrările 

primul Congres național al Aso
ciațiilor tinerilor insurgenți din 
Cuba. La 31 martie, delegații la 
Congres au ascultat raportul de 
activitate al Comitetului Națio
nal al Asociațiilor tinerilor insur
genți precum și raportul comisei 
de validare.

La lucrările Congresului parti
cipă peste 1000 de delegați și invi
tați, sosiți din 32 de țări ale Ame- 
ricii Latine și Europei, Asiei și 
Africii și o delegație a F.M.T.D. 
Delegația tineretului din R.P.R. 
este condusă de Octavian Nistor, 
membru supleant al Biroului C.C. 
al U.T.M.

In raportul de activitate prezen
tat Congresului este Oglindită pe 
larg lupta poporului cuban pen
tru libertate și independență. In 
raport se acordă o mare atenție 
realizărilor revoluției cubane, par
ticipării active multilaterale a ti
neretului la construirea socialis
mului, și transformării Asociațiilor 
tinerilor insurgenți într-o organi
zație marxist-leninistă de tineret 
— Uniunea Tineretului Comunist.

Obiectivul principal al Uniunii 
Tineretului Comunist din Cuba 
este construirea sodalismului Sar
cinile sale principale în etapa ac
tuală constau în sporirea produc
ției, apărarea patriei, creșterea 
conștiinței revoluționare, educarea 
marxist-leninistă a tineretului

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

Femeile americane

------- -- cu,

al

Rasiștii sud-africani urmăresc 
perpetuarea segregației

CAIRO 2 (Agerpres).
Reprezentantul de la Cairo

Partidului Congresul Național A- 
frican din Republica Sud-Africa- 
nă, Piliso, a condamnat — într-o 
declarație făcută presei — legisla
ția fascistă și sporirea bugetului 
militar în țara sa. Reprezentantul 
partidului Congresul Național A- 
frican a subliniat că guvernul 'ra
sist Verwoerd a sporit anul acesta 
alocațiile militare din cadrul bu
getului la 6 
de două ori 
anul trecut.

Subliniind
câni urmăresc perpetuarea domi
nației albe și a înrobirii popu- 

. lației de culoare, Piliso a decla
rat : „Voința majorității poporu
lui nu va putea fi înăbușită și în
treaga Africă va fi eliberată".

milioane lire, adică 
mai mult decît în

că rasiștii sud-afri-

Uriaș val de

☆

Geneva 
Mănes- 
Exterac 
condus

GENEVA 2 (Agerpres).
La 2 aprilie a părăsit 

plecînd spre țară Comeliu 
ministrul Afacerilor

al R.P. Romîne, care a 
delegația romînă la lucrările Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare de la Geneva.

Lupte pentru eliberarea 
Irianului de vest

DJAKARTA 2 (Agerpres).
Populația insulei Waigeo care 

se află în apropiere de Sorong, 
(Irianul de vest) s-a răsculat îm
potriva colonialiștilor olandezi și 
a pus stăpînire pe insulă, anunță 
agenția Antara. După cîteva lupte 
împotriva partizanilor unitățile in
fanteriei marine olandeze trimise 
pe această insulă au fost nevoite 
să bată în retragere.

llia[a lai I. Gizegga
LEOPOLDVILLE 2 (Agerpres). 
„Soarta lui Antoine Gizenga 

este în mare pericol. Cerem eli
berarea lui Gizenga" — sînt cu
vinte care răsună cu tot mai multă 
tărie în întreaga lume.

Comitetul vietnamez de solida
ritate cu țările Asiei și Africii a 
trimis secretarului general al 
O.N.U. o telegramă în care și-a 
exprimat protestul împotriva ile
galei arestări și detențiuni, a lui 
Antoine Gizenga, cerînd să se ia 
de urgență măsuri pentru elibera
rea sa.

Frontul național de Eliberare din 
Vietnamul de sud a cerut, de ase
menea, secretarului 
O.N.U. să acționeze 
rarea lui Gizenga și 
de la moarte.

general al 
pentru elibe- 
salvarea lui

cile io mare peiiiol
Președintele Asociației indiene 

de solidaritate cu țările Asiei și 
Africii, d-na Rameșvari Nehru, a 
adresat primului ministru congo- 
leL Adoula, și secretarului gene
ral al O.N.U., o telegramă cu cot- 
ținut similar. Pe adresa lui Adou
la și a lui U Thant au mai sosit 
telegrame trimise de numeroase 
organizații din Maroc. „In Congo 
este pusă la cale o nouă trage
die — asasinarea cunoscutului 
fruntaș al luptei pentru eliberare 
din Congo, Antoine Gizenga", 
scrie ziarul indian „Jungantar". 
„Am dori să știm, scrie în conti
nuare ziarul, ce fac forțele O.N.U. 
în Coqgo ? Ele nu au avut, de 
pildă, inițiativa să-1 aresteze pe 
Chombe. In schimb l-au arestat 
pe Gizenga și în prezent, refu
ză să se preocupe de securitatea 
lui".

greve în Italia
ai muncii secretarul Confederației 
Generale a Muncii din Italia, 
Bruno Trentin, i-a asigurat pe 
muncitorii de la șantierele nava
le de solidaritatea întregii clase 
muncitoare a Italiei. Muncitorii 
șantierelor navale din Italia au 
cerut guvernului să renunțe la 
intenția de a reduce producția în 
industria navală, fapt care a 
atras după sine concedierea a mii 
de muncitori.

Lupta muncitorilor constructori 
din orașul Gela (Sicilia) — un-

ROMA 2 (Agerpres).
In întreaga Italie au loc greve 

ale oamenilor muncii. Greva celor 
70.000 de muncitori din întreprin
derile metalurgice și constructoare 
de mașini din Milano durează de 
șapte săptămîni.

Au reluat lupta și muncitorii 
de la uzina de anvelope „Miche
lin11 din Torino. După ce patronii 
au refuzat să ducă tratative cu 
reprezentanții muncitorilor, aceș
tia aU hotărit să reintre în grevă.

La Genova, Triest și Spezia con
tinuă, de asemenea, greva munci- j de zilele acestea au avut loc doc
torilor de la șantierele navale. 
Luînd cuvîntul la un miting la liție — 
Genova, în fața a 20.000 de oameni

lii serioase între greviști și po- 
s-a încheiat cu victoria 

muncitorilor.
0

Mitinguri la Salisbury
SALISBURY 2 (Agerpres).
După cum anunță coresponden

tul agenției Reuter, poliția rasiști
lor din Rhodesia de sud a îm
prăștiat cu forța, la 1 aprilie, două 
mitinguri organizate în cartierele 
africane din Salisbury de către

partidul național african — Zim
babwe.

Poliția a deschis focul împo
triva africanilor care se întrunise
ră pentru a protesta'împotriva pla
nurilor autorităților rasiste urmă
rind perpetuarea dominației colo
nialiștilor. Au fost efectuate, de 
asemenea, arestări.

NEW YORK 2 (Agerpres).
După cum transmite agenția U- 

nited 
zilei 
New 
gație 
membre ale mișcării 
tați pentru pace". Delegația duce 
petiții semnate de 30.000 de fe
mei americane în care se cere 
țărilor participante la conferința 
Comitetului celor 18 „să ajungă 
la o înțelegere asupra dezarmării 
generale și totale". In petiții se 
cere, de asemenea, suspendarea 
experiențelor nucleare în cursul 
tratativelor de la Geneva "și în
cheierea unui acord privind inter-

Press International în seara 
de 1 -prilie a plecat din 
York spre Geneva o dele- 
alcătuită din 50 de femei, 

„Femei, lup-

lupta pentru pace
zicerea experiențelor nucleare.

Membrele delegației au anun
țat că intenționează să aibă între
vederi cu reprezentanții tuturor 
celor 17 state prezente la Geneva 
și convorbiri prietenești cu dele
gațiile feminine din alte țări care 
se află în orașul conferinței.

Din delegație fac părte, prin
tre altele, d-na Martin Luther 
King, soția liderului mișcării pen
tru emanciparea negrilor ' din 
S.U.A. și d-na Cyrus Eaton, ‘so
ția cunoscutului om de afaceri a- 
merican care se pronunță pentru 
îmbunătățirea relațiilor dintre Est 
și Vest.

©----------------

Situația din Venezuela
CARACAS 2 (Agerpres).
Potrivit ultimelor știri prove

nite din capitala Venezuelei, tru
pele de guerilă care acționează îm
potriva regimului dictatorial impus 
țării de Romulo Betancourt și-au 
intensificat activitatea. După cum 
relatează agenția Prensa Latina, 
în statele Yaracuy și Falcon tru
pele de partizani au inițiat o se
rie de atacuri împotriva forțelor 
guvernamentale. Ele au capturat 
importante cantități de arme. Du
pă atac, relatează agenția, parti
zanii s-au retras în munți unde 
dețin poziții fortificate.

Un alt atac s-a produs potrivit 
aceleiași agenții, împotriva unei 
baze aeriene la 160 km. de Ca
racas, capitala țării. Guvernul a 
trimis forțe armate pentru a pre
veni ocuparea bazei de către par
tizani. Lupte au avut loc și în 
statele Zulia și Lara. Guvernul 
venezueiez a întreprins o serie de 
măsuri excepționale pentru a în-

fringe mișcarea de partizani. Zilnic 
avioane militare bombardează re
giunile unde se ascund partizanii. 
Cu toate acestea, după cum rele
vă agenția Prensa Latina, partiza
nii își continuă cu succes opera
țiunile antiguvernamentale.

WASHINGTON. — Greva ma
rinarilor de pe coasta de vest a 
Statelor Urâte a intrat în cea 
de-a 18-a zi- După cum s-a mai 
anunțat, greva a fost declarată de 
trei sindicate ale 
pe coasta de vest 
mare a refuzului 
a tnebeia un nou 
cu muncitorii care să prevadă o 
substanțială creștere a salariilor.

DJAKARTA. — In urma tra
tativelor prelungite între repre
zentanții guvernului Indoneziei și 
ai societăților petroliere străine, 
aceștia din urmă au fost oevoiți să 
accepte să 
care revine 
extras în 
tative au 
ai societății 
„Shell Indonezia' 
lor americane „Stanvac", „Cal- 
teex" și „Panamerican Oil Com
pany".

MONTEVIDEO. — La 30 mar
tie s-a deschis la Montevideo 
Congresul intelectualității comuniste. 
Delegații la Congres vor dezbate 
problemele aportului intelectua

marinarilor de 
a S.U.A. ca ur- 
companiilor de 

contract colectiv

mărească cota-parte 
Indoneziei din petrolul 
această țară. La tra- 
participat reprezentanți 

petroliere engleze 
și ai societăți- 

.Stanvac",

lității progresiste la lupta poporu
lui Uruguayan pentru un viitor 
mai bun. La deschiderea festivă a 
Congresrdui a luat cuvîntul Rodney, 
Arismendi, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Comunist din Uru
guay.

LONDRA. — La 1 aprilie o 
delegație a Comitetului „Femeile 
în lupta împotriva războiului" a 
părăsit Londra plecînd spre Ge
neva. La Geneva membrele dele
gației engleze intenționează să se 
întîlnească cu participanții la tra
tativele din Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare. Femeile 
engleze vor oere înfăptuirea cât 
mai grabnică a dezarmării gene
rale.

LONDRA. — Partidul laburist 
trebuie să renunțe definitiv la po
litica de sprijinire a blocurilor 
militare și să lupte pentru ca An
glia să promoveze cu consecvență 
o politică externă independentă. 
Această cerere s~a făcut auzită în 
numeroase cuvîntări rostite la con
ferința „Asociației laburiste, pentru 
apărarea păcii“ care a avut loc 
la 1 aprilie la Londra.
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PROGRAM RE RADIO
4 aprilie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale, 
7,15 Dansuri de estradă,» 8,00 
Muzică, 8,30 Concert de diminea
ță, 10,08 Teatru la micșifon: 
„Ziariștii", scenariu, radiofonic de 
Al. Mirodan, 11,33 Muzică ușoa
ră, 12,00 Muzică populară 'romî
nească, 12,30 Estrada melodiilor, 
13,05 Program de cântece trans
mis la cererea ascultătorilor, 14,30 
Muzică populară din R.S. Ceho
slovacă și R.P. Bulgaria, 15,10 
„Programe muzicale alcătuite de 
ascultători", 16,15 Vorbește Mos
cova !, 17,15 Muzică ușoară ro- 
mînească interpretată la diferite 
instrumente, 18,00 Muzică popu
lară romînească și a minorităților 
naționale, 19,25 Program de cîn- 
tece din folclorul nou, 20,40 Din 
viața de concert a Capitalei, 21,15 
La microfon : Satira și umorul, 
(reluare). 22,30 Muzică simfonică. 
PROGRAMUL II. 12,15 Muzică 
simfonică, 13,25 Din cîntecele și 
dansurile popoarelor, 14,03 Mu
zică de estradă, 14,30 Muzică din 
opere cerută de ascultători, 15,40 
Pagini orchestrale din muzica u- 
șoară, 16,30 Cîntece marinărești, 
18,05 Interpreți la microfon, 18,50 
Meridiane, 19,35 Muzică populară 
din Dobrogea, 20,00 Muzică u- 
șoară de compozitori din țări so
cialiste, 21,15 Recitalul baritonu
lui Evgheni Kibkalo, 22,30 Mu
zică populară romînească.
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CINEMATOGRAFE

4 aprilie
PETROȘANI — 7 Noiembrie'. 

Căluțul cocoșat ; Al. Sabia : ' In- 
tîlnire pe cablu. (Responsabilii ci- ; 
nematografelor Lonea, Petrila, Li- 
vezeni, Aninoasa, Vulcan, Crividia, 
Lupeni, Bărbăteni și Uricani n-au 
trimis programarea filmelor pe 
luna aprilie).
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