
Oiyan ai bumiiciuiui urațcness г.лі.п. reiroșam și ai aiaiuiui popular orășenesc

Citiți în pagina IV-a :
* ,,Ziua cosmonauticii".
• Vizita unui grup de conducători cubani pe motonava 

sovietică „Kura“.
* In sprijinul satisfacerii revendicărilor economice ale oa

menilor muncii din Fran ța.
• In Venezuela insurgenții Intensifică lupta împotriva re

gimului Betancourt.

Noi succese în întrecerea socialistă
Brigăzile fruntașe își dezvoltă realizările
.La mina Aninoasa întrecerea 

dintre brigăzi pentru obține
rea de rezultate cît mai bune 
continuă cu multă însuflețire. 
Multe din brigăzile fruntașe în 
primul trimestru se străduiesc 
să-.și dezvolte succesele. In 
luna aceasta pînă în ziua de 
7 aprilie inclusiv minerii din 
brigada Iui Kibedy Francisc 
au extras peste plan mai bine 
de 170 tone de cărbune. Bri
gada condusă de Iancu Victor,

muncind cu un 
mare decît cel 
peste 1,800 tone de cărbune pe 
post au dat în plus de pro
ducția cerută 114 tone de căr
bune. De asemenea, brigăzile 
conduse de Steț Petru, Anghe- 
luță Enache, Bereî Dionisie, 
Bulgaru Gheorghe și Barzu 
Gheorghe au obținut randa
mente mai mari ca cele îb/Jfte 
cu 1—1,40 tone de cărbune pe 
post.

randament mai 
prevăzut cu

Normatorii minei Lupeni în plin lucru. După cum se vede 
din clișeu, ei iau de zor notițe. Conducerea minei a elaborat 
noi măsuri pentru îmbunătățirea muncii de normare, pe care 
șeful exploatării, tov. ing. Nicoirici Nicolae le eXpune în fața 
normatorilcr.In 7 zile 909 tone de cărbune peste plan

Minerii sectorului П al mi
nei Petrila, care au depășit 
planul trimestrial Cu 6.812 to
ne de cărbune de bună cali
tate, au început luna aceasta 
cu noi succese. In primele 7 
zile lucrătoare ei au extras 
peste plan 909 tone de cărbu
ne și au depășit productivita
tea planificată cu peste 350 
kg. de cărbune pe post. Acest 
luțrij se datorește efortului 
depDs de brigăzile de aici, mă-

=©== ------------

Din carnetul corespondentului

surilor luate pentru aprovizio
narea locurilor de muncăi cu 
materiale și goale, sprijinului 
efectiv acordat brigăzilor de, 
către maiștrii mineri și con
ducerea sectorului.

Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de brigăzile con
duse de Munteanu Petru, Roi- 
bu Gheorghe și Firpiu Ioan, 
care, muncind cu randamente 
de peste 4 tone de сагЬцре pe 
post, și-au depășit simțitor 
sarcinile de producție.

^==------------

TRENUL 2881
5 aprilie. Zi de primăvară 

ioasă. Un timp numai bun de 
undeva la adăpost. In stația 
peni însă, echipele de 
n-au cunoscut o clipă ce-i odihna 
De la preparație le soseau mereu 
vagoane, toate pline cu cărbune, 
toate așteptate în țară. Impiegatul 
de mișcare Negrea Gheorghe în
druma manevranții și locomotiva 
în alcătuirea garniturilor la expe
diere. Ordinele mergeau prin te
lefon către acari :

plo- 
stat 
Lu- 

manevră
Рейт iintaălâliiw юіііні a №№ili 

іііЖІіі fc №lid

cabi- 
locomodva

Tinerii din secția necanită de la U.R.U.M.P. formează un colectiv de 
muncă harnic, fruntaș în realizarea sarcinilor de plan și în acțiunile patriotice.

IN CLIȘEU: Tov. Predoiu loan, secretarul organizației U.T.M. din secția 
mecanică, discută cu un grup de utemiști sarcinile prevăzute în planul de 
muncă al organizației U.T.M. pe luna aprilie în ceea ce privește îmbunătățirea 
calității producției și organizarea de acțiuni de muncă patriotică.

— Alo
na,
iese de la li
nia 3-a cu 
nele, intră la 5, 
apoi.. Apoi s-a 
luat legătura cu 
R.C.M.-ul Pe
troșani. Opera
torul R.C. Vah- 
novan Victor ca
re urmărise 
telefon 
strădania 
din Lupeni își 
fixase deja tra-

pli-

la 
toată 
celor

BASARAB 
SlMION 

inpiegat de 
mișcare stația 

Petroșani

(Continuare
în pag. 3-a)
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ln frontalul de pe straiul III

D OL Â
Pretutindeni acolo unde există 

abataje frontale, minerii dau în 
prezent bătălia pentru realizarea 
regimului trei fîșii la două zjle. 
E o sarcină de mare răspundere 
pusă de Conferința orășenească de 
partid, de a cărei înfăptuire de
pinde sporirea vitezei de avan
sare a fronturilor, creșterea pro
ductivității muncii, economisirea 
materialidui de susținere. Și, ceea 
ce este mai important, înfăptui
rea regimului „trei fîșii la două 
Zile" va constitui un punct de 
plecare pentru înfăptuirea, în ur
ma îmbunătățirii continue a orga
nizării procesului de producție, a 
lozincii „două fîșii pe zi“ în fie
care abataj frontal.

Dacă în prezent minerii Lupe- 
niului sîrit în fruntea întrecerii 
ce se desfășoară între exploatările 
miniere din bazin, aceasta se da
torește în mare măsură faptului 
că în marile frontale din sectoa
rele 11 și 111 se lucrează acum 
după regimul „trei fîșii la două 
zile“.

lată însă că la Vulcan a sosi: 
o veste despre un nou și impor
tant succes: brigada condusă de 
minerul comunist Drob Gheorghe, 
a realizat în abatajul frontal în 
care lucrează lozinca „Ziua Și 
două fîșii".

— După conferința orășenească 
de partid, spunea minerul comu-

Й- ni st Drob Gheorghe, noi am pus 
8 un mare accent pe modul cum 
8 trebuie muncit pentru a scoate 
0
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mina Vulcan

FI SI 1
cîte trei fîșii la fiecare două zile. 
Gîndul nostru ne-a fost însă la 
lozinca >,Două fășii pe zi", fi 
nu de puține ori, noi, minerii 
din brigadă ne~am consfătuit spre 
a vedea cum trebuie muncit pen
tru atingerea acestui obiectiv. ,

Abatajul frontal în care lucrea
ză brigada tovarășului Drob e ar
mat în fier, însă avansarea crațe-

PE ZI

rului se face prin demontare, 
ceea ce răpește destul de mult 
timpi Brigadierul Drob Gheor
ghe, minerii șefi de schimb Bu- 
ciunea Dumitru, Popescu Cons
tantin, Tocaci Ștefan, ceilalți or
taci din brigadă au fost cu toții 
de acord că principala cale . de 
realizare a lozincii „Ziua și două 
fîșii" în abatajul lor frontal, 
este ca răpirea, demontarea și a~ 
vansarea crațerului, precum fi
pușcarea primei fișii să 
într-un singur schimb.

— Nu e lucru ușor ca 
singur schimb să răpești, 
montarea crațerului și să

precum
se facă

într-un 
să faci 
și puști 

într-un frontal — spunea tov. 
Drob Gheorghe, brigadierul aba-

tajului. Pentru asta, noi, minerii 
mai vîrstnici, ne-ат ocupat cu 
toată grija de minerii tineri spre 
a-i ajuta să învețe toate operațiile 
care sint necesare într-un frontal 
spre a putea pune mina acolo un
de este nevoie. Alături de preocu
parea pentru ridicarea nivelului 
de calificare a trebuit si învățăm 
cu toții să folosim măi bine tim
pul de lucru. In momentul în care 
am reușit să facem răpirea, mon
tarea și pușcarea înțr-tln singur 
schimb am putut scoate din aba
tajul nostru două fîșii în 24 de 
ore.

Brigada tovarășului Drob Gbe
ar ghe care ■ lucrează într-un aba
taj frontal de pe stratul III este 
prima de la mina Vulcan, poate 
din întreaga Vale a Jiului, cdre 
a reușit să lucreze după regimul 
„Ziua și două fîșii". Om de ini
țiativă, miner de o îhaltă califi
care, tovarășul Drob a depus o 
muncă stăruitoare pentru mobili
zarea ortacilor la obținerea acestui 
obiectiv. Modul cum a muncit 
pentru mărirea vitezei de avansa
re în frontalul pe care-l conduce 
constituie un model de felul în 
care un comunist trebuie să lupte 
prin exemplul său personal, pen
tru mobilizarea celor din jur la 
înfăptuirea sarcinilor puse de par
tid în fața minerilor, de a da in
dustriei socialiste cantități mereii 
sporite de cărbune cocsificabil' și 
energetic.

Pînă la închiderea anului 
școlar al învățămintului de 
partid nu a4 mai rămas prea 
mult timp. In luna aceasta șl 
în luna mai se țin ultimele 
lecții și seminarii, urmînd ca 
in luna iunie să se desfășoare 
convorbirile recapitulative. In 
timpul care a mai rămas pînă 
la terminarea anului școlar 
al învățămintului de partid, 
este necesar ca organizațiile 
de partid să ia anumite mă- 
suix în vederea lichidării unor 
lipsuri, pregătind astfel de pe 
acum încheierea cu succes a 
activității cercurilor și cursu
rilor. 3

Ar uj acesta s-au înregistrat 
rezultate bune în activitatea 
multor cercuri și cursuri ale 
învățămintului de partid. Ca 
urmare a creșterii preocupării 
organizațiilor de bază, s-a îm
bunătățit calitatea învățămin
tului. s-a dat o mai. mare a- 
tenție legării lui de sarcinile 
practice ale construcției so
cialiste. S-a îmbunătățit și 
frecvența la învățămînt, ajun- 
gînd ca în unele cercuri să fie 
de peste 90 la sută. De aseme
nea, în ultimele două luni a 
crescut simțitor numărul pro
pagandiștilor prezenți la se
in inariile de pregătire.

Comitetele de partid de la 
exploatările miniere Petrila șl 
Lonea, comitetul orășenesc Vul
can, multe birouri .ale organi
zațiilor de bază se preocupă 
de conducerea concretă a In- 
vățămîntului de . partid reu
șind să obțină rezultate bune.

Cu toate acestea, în activi
tatea unor cercuri și cursuri 
ale învățămintului de partid se 
manifestă încă lipsuri care 
ste cer a fi înlăturate pentru 
a se putea asigura încheierea 
cu succes a anului școlar al în- 
vătămîntului de partid.

Una din lipsurile manifes

tate este că nu peste tot se 
dă atenția cuvenită calității 
învățămintului, conținutului 
său, convorbirile avînd uneori 
un caracter formal. Așa de e- 
xemplu, în cercul de studiere 
a Istoriei P.M.R, condus de 
tov. Puțoi Constantin de la! 
depoul C.F.R. Petroșani convor
birile cercului durează 30—40 
de minute. Se prezintă cîte 
3— 4 cursanți fără caiete, iar 
propagandistul le citește din 
notițele pe care Ie are, fără 
a se desfășură Seminarii așa 
cum este indicat. De asemenea, 
la unele cursuri serale de Ia 
mina Aninoasa. -ședințele dd 
învățămînt durează maipuțln 
de o oră, se poartă ..diseoțlî 
sumare între propagandist și 
2—3 cursanți. In loc să se a- 
si"Ure mobilizarea cursanților, - 
aici se obișnuiește ca propa
gandiștii șă țină' convorbirile 
atunci cînd se prezintă cîțival 
cursanți, fără a se respecta 
programul de desfășurare ăl 
învățămintului. ' In asemenea 
condiții nu poate fi vorba de 
o calitate corespunzătoare a 
învățămintului. ’ ’

De asemenea, au fost cazuri 
cind unii propagandiști ca tov. 
Crăiniceanu Moj.șș de Ia pre? 
parația Petrila, Mercion Petru 
de la mina Lupeni și alții s-au 
prezentat în fața cursanților 
nepregătiți ca urmare a fap
tului că n-au participat la se- 
minariile organizate la cabi
netul de partid. ,

Lipsuri s-au manifestat și în 
ceea ce privește latura organi
zatorică a învățămintului. Unde 
birourile organizațiilor de ba
ză nu se ocupă de mobiliza
rea cursanților,,nu trag la răs
pundere pe cei care absentea'-

P. UNGUR
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(Continuare în pagi. 3-a)

Comunistul Gămpe Francisc de la atelierul mecanic al mis 
nei Petrila este un muncitor cu o înaltă calificare profesională. 
Ca sudor electric, el execută lucrări de bună calitate.
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STEAGUL ROȘU

IN MECIUL CU STEAUA

JIUL
Inc* nu începuse nici meciul 

dintre echipele de tineret ți tri
bunele stadionului din Pctroțani 
erau deja pline- Iubitori ai fotba
lului din iatreaga Vale a Jiului, 
din Craiova ;i alte localități ou 
venit s* vadă indlnirea dintre Jiul 
fi Steaua. In primele minute jocul 
se desfășoară lent, echipele studiin- 
du-к reciproc. In minutul 3, ид 
atac al gazdelor te soldează cu un 
țut, tras de Ghibea, dar Voinescu. 
atent, prinde. Urmează apoi din 
nou o scurtă perioadă de acalmie 
întreruptă în 
cursiuaea lui Creiniceanu soldată 
cu gol. Iată cum s-a petrecut fa
za : Creiniceanu primește balonul 
pe extremă, trece de Romoșan, 
fentează pe Farcaț și Tîlvescu ți, 
ajuns în careu, șutează sub bara 
transversală și Steaua conduce cu 
1—0. Din acest moment, Jiul a- 
tacă insistent forțînd egalarea. Nu 
trece decît un minut și gazdele be
neficiază de o lovitură de colț ră
masă fără rezultat. In minutele 9

ți 13 apărarea oaspeților lămurește 
două situații critice trimițlnd în 
corner. Cu toată dominarea cate* 
gotică a gazdelor, cei care slat 
pe punctul de a marca sînt bucu * 
rețtenii. Un contraatac Pe centru, 
Gram iese neinspirat din poartă 
și mingea șutată de ua atacant se 
îndreaptă spre poarta goală Frî- 
nah* însă de noroi ea este ajunsă 
și respinsă de Tîlvescu. Gazdele 
preiau din nou inițiativa, dar mi
nutele se scurg fără ța Jiul să 
poată fructifica prin goluri supe
rioritatea teritorială. Ceasul de pe 
stadion arată că nu mai este de- 
dt ua minut de jucat din prima 
repriză cînd Ghibea, cu un șut 
de la distanță, înscrie din volei, 
jos la colț, cu toată intervenția 
disperată a Iui Voinescu. Tribune
le s-au mai înviorat $i încep să-$i 
încurajeze echipa favorită.

Repriza a doua începe tot în 
nota de dominate a gazdelor care 
joacă cu fundații la centru. Echi
pa Steaua se afirmă doar pria
--------------------

Campionatul regional

Minerul Vulcan ~

minutul 5 de in-

Minerul Ghelar 4-0
Cu toate că minerul Vulcan a 

obținut o victorie clară cu 4—0, 
nivelul tehnic la care s-a desfășu
rat jocul a fost neeatisfăcător.

Gazdele au dominat majoritatea 
timpului atît terenul cit și jocul 
dar nu au reușit s* înscrie mai 
mult datorit* faptului că linia de 
apărare a celor din Ghelar a fost 
mereu la poet.

Primul punct este înscris in mi
nutul 3 dintr-o combinație Cbicea- 
au, Rîșniță, Melinte și acesta din 
urm* fructifică.

In minutul 21 Cbiceanu primește 
0 pnaă de U Cotroaaă și acesta 
înscrie dinte-un unghi dificil.

In minutul 73, Melinte înscrie 
în poarta goală după ce a trecut 
de toată apărate» oaspeților.

(liianntii (шішііііі геЦші (йиігі«

Ultimul punct al partidei este 
înscris tot de Melinte de la 11 
metri astfel că partida se încheie 
cu scorul de 4—0 în favoarea 
vulcănenilor.

S-ав evidențiat în mod deose
bit Ușurelu, Veîs și Dumitrașcu. 
A condus cu scăpări ți derijii e- 
ronate Bistroiu (Ocăștîe).

ALTE REZULTATE
C.F.R. Simeria — Auto Alba 

lulia 1-1 ; Sebeșul Sebeș — Jiul 
II Petrila 4-2 ; Dinamo Barza — 
Victoria Călan 0-0» Minerul De
va — Parîngul Lonea 2—0; C.F.R- 
Teiuț — Metalurgistul Cugir 1-1; 
Minerul Aninoasa — Dacia Or*ș- 
tie — amînat.

N. BOVENTA
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1. Metalurgistul cugir 16 11 2 3 41: 9 24
2. PUrtnguI Lonea 16 10 3 3 36:19 23
3. Sebeșul sebeș 16 9 3 4 30:19 ZO
4. Dinamo Barza 66 10 1 5 47:30 21
5. Minerul Aninoasa 15 9 1 5 33:17 19
6. Minerul vulcan 06 8 3 6 35:26 19
7. Minerul Deva 15 8 2 6 26:15 18
8. Jiul П Petrila » 16 6 5 5 27:24 17
9. Victoria Călan 86 6 2 8 28:25 14

10. Auto Alba Iulla ne 3 4 9 21:30 10
11. C.F.R. Simeria ie 3 4 9 22:41 10
12. C.F.R. Teiuș ’4 26 3 3 10 17:66 9
13. Minerul Ghelar J5 3 2 10 21:44 8
14. Dacia OrSetie 15 3 1 11 11:34 7
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atacuri sporadice dar periculoase 
pe cele două extreme inițiate de 
Cacoveanu și Creiniceanu. Cu toa
tă dominarea insistent*. Jiul nu 
reușește a* maree deoarece de fie
care dată Voinescu intervine cu 
succes lămurind situațiile critice. 
In minutul 62, un șut al lui Pav- 
lovici, ridică tribunele în picioare. 
Ghinion, mingea lovește bara 
transversală.

— Dacă ar fi fost cu 10 centi
metri mai jos — spunea un specta
tor oftînd. Dacă...

In minutul 71, același Pavlo- 
vici trage din nou, dar Voinescu 
prinde. Ocazii de a marca au și 
oaspeții în minutele 72, 73 și 85 
dar nu reușesc să fructifice.

Cînd mai erau doar două mi
nute de joc, gazdele beneficiază 
de o loviturii de colț Tîlvescu, 
care adeseori a marcat cu capul 
la asemenea faze, e din nou pre
zent. Păcat însă că lovitura sa 
a trecut peste bară.

La fluierul arbitrului Nițescu 
din Sibiu s-au aliniat formațiile: 
JIUL : Gram, Romoșan, Tîlvescu, 
CAZAN, CRISAN, FARKAȘ, 
Manea, GHIBEA, Pavlovici, Ga
bor, (Csutak), CIORNOAVĂ. 
STEAUA : VOINESCU, ZA VO
DĂ II, Hălmăgean, Staicu, Ivă- 
nescu. Jenei, Caaoveanu Constan
tin, Racsi, Crăciun, Creiniceanu-

*

In discordanță cu arbitrajul sa
tisfăcător al lui Nifescu, la centru, 
arbitrul de tufă Bucur Ioan (Ca
ransebeș) a semnalat, vădit părti
nitor, ofseiduri imaginare in fa
voarea echipei Steaua, cînd între 
atacanfii gazdelor și poarta adver
să se aflau 2 și chiar 3 apărători, 
oprind astfel atacurile bineconce- 
pute ale gazdelor.

Meciul din deschidere dintre e- 
chipele de tineret a plăcut mtdt 
spectatorilor. Ambele eebipe au 
practicat un fotbal curat, cu pase 
precise și șuturi multe la poartă. 
Forma bună a celor doi portari 
Crisnic și leremia a făcut însă ca 
scorul să rămînă alb.

D. CBIȘAN

Celelaltc rezultate din categoria 
A: Steagul roșu — Rapid 3-1 ; 
Știința Timișoara — Minerul 3-0; 
Progresul — Dinamo Bacău 1-1 ; 
Petrolul — Știința Cluj 4—0 ; Me
talul — Dinamo Pitești 2-1; Di
namo București — U.T.A. 5-2.

• —----- ..=—
Etapa viitoare : Minerul A - 

ninoaza — C.F.R. Simeria: Da
cia Or&știe — C.F.R. Teluș; 
Metalurgistul Cugir — Minerul 
Dara; Parîngul Lonea — Ml-

♦ 
ț
4
f
4
4

nerul Vulcan; Minerul Ghelar 
— Dinamo Barza; Victoria Că 
ten — Sebeșul sebeș; Jiul 
Petrila — Auto Alba lulls.

Q ------ -

SPODT PESTE HOTARE
MOSCOVA 9 (Agerpres).
Marele maestru sovietic Da

vid Bronșteln este liderul tur
neului internațional de șah de 
ta Moeeova, după cinci runde. 
Ш totalizează trei puncte (o 
partid* întreruptă) și este ur
mat in olaaament de tinărul 
maestru cehoslovac Hort — 2,5 

unotc (o partid* întrerupt*), 
UManthal (U.R.S.S.) 2,5 puncte.

*
MOSCOVA 9 (Agerprea).
Desfășurată în 5 etape, la 

Soci, pe șoselele muntoase ale 
Oattoazului, competiția de se
lecție a cicliștilor sovietici pen-

П

tru „Curea Păcii'* a fost oiști- 
gatfi de Alexei Petrov. Acesta 
a sosit pe locul 1 in trei etape, 
dovedlndu-se un excelent “ 
țărilor șl (printer.

*
BONN 9 (Agearpiea).
Echipele de gimnastic* 

R.S.PB. Ruse au evoluat 
R. F. German» unde au lntîl- 
nit echipele selecționate ale 
acestei țări. Ut Kiel a avut loc 
meciul dintre echipele mascu
line. victoria a revenit sporti
vilor sovietici cu 282,40 la 
279,06 puncte.

că-

ale 
în

Crosul „Să întimpinăm 1 Mai
De curlnd, in Întreaga țar*, 

au început Întrecerile celei 
mai populare competiții re
zervată tineretului — crosul 
„Să întimpinăm 1 Mai". A- 
ceastă întrecere constituie un 
bun prilej de atragere și mo
bilizare a tineretului la prac
ticarea sportului.

Programul acestei competi
ții, este următorul: etapa l-a, 
pe asociații sportive, pînă la 
data de 15 aprilie 1962, etapa 
dl-a inter-asoeiațli pe locali
tăți, se va desfășura în data 
de 22 aprilie.

Pentru buna organizare a 
acestor întreceri, tehnicienii, 
Instructorii șl profesorii de e- 
ducație fizică și sport din șco
lile medii și profesionale, sînt 
chemați să acorde tot spriji
nul pentru a asigura buna des 
fisurare a întrecerilor spor
tive.

In actuala întrecere, cadrele 
noastre de specialitate trebuie 
să știe că sportivii de catego
ria a П-a, l-a și maeștrii spor 
tulul, la probele de alergări nu 
au dreptul să participe. Sînt 
considerați juniori (junioare) 
cel născuți în anul 1944 șl mai 
tineri.

U

întrecerile in cadrul crosu
lui să întimpinăm 1 Mai se 
vor desfășura pe următoarele 
categorii de distanțe :

Etapa I-a : junioare 406 me
tri; juniori 800 metri; senioa
re 500 metri; seniori 1000 me
tri.

Etapa a П-a inter-asoclații 
pe localități; junioare 500 me
tri, juniori 1000 metri, senioa
re 800 metri, seniori 1500 me
tri.

Pentru cuprinderea, until nu
măr cît măi mare de tineri și 
tinere la aceste întreceri, con
siliile asociațiilor sportive au 
datoria de a desfășura o te
meinică muncă de organizare, 
însoțită de o vie acțiune de 
propagandă și agitație.

Dacă fiecare activist sportiv, 
profesor de educație fizică, 
antrenor sau instructor spor
tiv va depune tot efortul în 
această direcție, vom avea cer
titudinea realizării și depăși
rii planului stabilit de către 
organele regionale, de a antre
na un număr de peste 7000 ti
neri și tinere la tradiționala 
competiție — crosul „să în
timpinăm 1 Mal".

-----------©---------
HANDBAL IN 7

$iii№ Рйюиііі
In cadrul primei etape a re

turului campionatului republi
cane de handbal In 7 s-au în- 
tîlnit duminică echipele Ști
ința Petroșani și știința Tlml- 
ișoara.

Jocul era așteptat cu un viu 
interes de infl&c&rațil supor
teri ai gazdelor mai ales c* 
oaspeții ocupau locul 2 in cla
sament la terminarea turului.

șe anunța deci un meci fru
mos. Ou toate acestea ploaia, 
voind parcă să stăvilească a- 
lanul echipelor, a transformat 
terenul lntr-un adevărat pa
tinoar.

începutul Jocului aparține 
localnicilor care prin acțiuni 
bine gindite și angajări sub
tile ale pivoților reușesc să ia 
conducerea. Le scorul de 2—0 
pentru localnici, Timișorenii lși 
revin și încep să joace din ce 
In ce mal bine. Se remarc» 
portarul Florea (Ștgnța Petro
șani) care apără o lovitură de 
la 7 metri. Totuși timișorenii 
reușesc să egaleze. Știința Pe
troșani atacă însă tot mai in
sistent reușind să înscrie încă 
4 goluri șl primind doar unul 
stabilește scorul reprizei la 
6—3 pentru ea.

La reluare, aspectul jocului 
se schimbă radical. Studenții 
petroșăneni par mulțumiți de 
rezultat și nu mai insistă. Ast
fel se explică de ce ei Irosesc 
atac după atac fără să mai 
fructifice vreunul.

in schimb știința Timișoa-
•r - 2
VOLEI

Știința Petroșani
. In cadrul etapei a IV-a a re
turului campionatului republicau 
de volei, duminică s-au întilmt în 
sala I.M.P echipele Știința Petro
șani și GS.M.S. Iași.

Cu toate că echipele nu au jucat 
la valoarea lor normala, totuși jo
cul a plăcut mai ales datorită dis
putei dîrze care s-a dat pentru 
fiecare punct in cele patru seturi 
cit a durat meciul.

începutul primului set îi arată 
pe localnici în formă bună. Ei în
scriu punct după punct și conduc 
autoritar. Ieșenii, „încălzindu-se ‘ 
mai greu, încep să joace din ce în 
ce mai bine și echilibrează situația 
jocului. In final Știința se impune 
și cîștigă setul cu 15—12 : 1—0 
pentru Știința Petroșani.

Setul II are același aspect ca 
și primul. Inițiativa aparține mai 
mult localnicilor care reușesc să-l 
cîștige la 11 Cu toate că ieșenii au 
avut unele momente în cate 
avut chiar conducerea.

La 2—0 pentru Știința Petro
șani, în setul III jocul s-a 
bat radical. Petroșănenii, 
derîndu-și adversarii ca 
sigure" ioacA din ce in ce

la a doua victoria

• •

au

schim- 
consi- 

„victime 
mai

S. BALOI

Sliiila ТІШІЮ9Н 9-8 (6-3)
ra joacă fără greșeală. Ea reu
șește ca prin angajări ale pi
voților să remonteze handica
pul și chiar să ia conducerea 
cu 8—6. Din acest moment lo
calnicii „se trezesc" și, încu
rajați de public încep să rea
lizeze acțiuni mal închegate și 
mal clare. Astfel, in 
minut de Joc scorul 
8—8.

Cu toate că au avut 
timișorenii se pripesc 
afară.

Cînd nimeni nu se mai aș
tepta, o Intercepție a iul Drlg 
Constantin (cel mai bun de pd 
teren), o cursă rapidă, șl prin- 
tr-un plonjon spectaculos reu
șește s» înscrie golul victoriei. 

Astfel, știința Petroșani, deși 
lipsit» de aportul lui Barabaș, 
a obținut o victorie pe cît de 
muncită pe atît de meritat». 
Dup» aspectul Jocului, local
nicii puteau clștiga la scor da
că ținem seama de 
vute (in special in 
priză) și mhi ales 
c» au ratat și dduă 
ia 7 metri.

știința Timișoara 
bine și era aproape să plece 
cu un punct de la Petroșani, 
însă în finalul meciului s-a 
grSbit, ratlnd cîteva ocazii 
clare.

ultimul 
devine

mingea, 
și trag

ocaziile ă- 
prima re
de'faptul 
lovituri de

a A'

C. T.

и

— cz=Q:

neatenți și nesiguri. In schimb ie
șenii, «venindu-și, i-au conduce
rea de la început și prin acțiuni 
spectaculoase se impun, ciștigînd 
setul cu 15—8.

Se credea că meciul se va pre
lungi de-a lungul a cinci seturi.

După „dușul rece“ din setul 
III, în setul următor studenții pc_ 
troșăneni îți revin și, jucind mai 
bine, reușesc să-l cîștige și cu a- 
ceasta și meciul cu 3—1.

De remarcat că ieșenii au avut 
de mai multe ori conducerea in 
acest set, insă localnicii au reușit 
să depășească momentele critice 
din finalul setului.

S-au remarcat : Cojocaru, Gqc- 
noviceanu, Scbiopu, (Știința Petro 
șaai) și Moșescu, Suciu (C.S.M.S 
Iași), Amirășteanu I. (Craiova) a 
arbitrat autoritar și corect.

Au jucat formațiile : ȘTIINȚA 
PETROȘANI : Gornoviceanu, Ste- 
lea, Cojocaru. Schiopu, Cibu, Ho- 
rincaru — Pusac.

C.S.M.S. Iași : Moldoveanu, Mo 
tora, Antonescu, Prumis, Moșescu, 
Suciu — Tarlen.

CORNEL TAUTU

„Cupa Parîngul 
la schi"

Asociația Parîngul Petroșani 
a organizat la 8 aprilie un 
concurs de schi.

La acest concurs au parti
cipat 50 concurenți, fete și 
b&iețî, din asociațiile sportivei 
Retezatul-Uricani, Minerul-Lu- 
peni, Voința-Petroșani, Jiui- 
Pctrlla, Preparația-Petrila și 
Parîngul Petroșani. întrecerile 
s-au desfășurat la probele al
pine șl fond.

REZULTATE TEHNICE. CO- 
EORÎRE SENIORI?

I. Gersteinbrein A.—Voința 
Petroșani, JUNIORI; I. Birlida 
Dumitru — Parîngul Petroșani.

SLALOM URIAȘ. SENIORI : 
l Banciu M. — Parîngul Pe
troșani, JUNIORI: I. Guia A. 
— Minerul Lupeni. slalom 
SPECIAL: I. Lazăr V. — Pa
rlngul Petroșani. JUNIORI ? 
Bîrlida Dumitru. 5 KM. FOND 
SENIORI: I. Lupaș Gh. — Mi
nerul Lupeni. JUNIORI 3 KM. ’ 
Ulrich A. parîngul Petroșani, 
3 KM. FETE: Gersteinbrein 
M. — Voința Petroșani.

Cupa a revenit asociației 
sportive Parîngul Petroșani, 
organizatoarea concursului, ca
re a totalizat 77 puncte.

FR. EDELIN 
corespondent

к
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STBAGUr ROȘU

VIU, CONCRET, MOBILIZATOR
Minerii Lupeniului ocupă un 

loc de frunte în Întrecerea pe 
care o desfășoară colectivele 
exploatărilor miniere din Va
lea Jiului pentru a da viață 
angajamentelor pe anul 1952 
privind sporirea producției, a 
productivității muncii, Îmbu
nătățirea calității cărbunelui și 
realizarea de economii.

Ca o oglindă fidelă a entu
ziasmului în muncă din adîn- 
curlie minei, la suprafață, în 
incinta exploatării, panouri 
mari, grafice Înfățișează, în- 
tr-o formă vie, sarcinile co
lectivului minei, ritmul intens 
cu care pășesc minerii din Lu
peni la Înfăptuirea angaja
mentelor luate îh întrecerea 
socialistă.

„Colectivul minei Lupeni s-a 
situat în primele trei luni ale 
anului în fruntea întrecerii 
socialiste pe Valea Jiului cu o 
depășire de 12.000 tone de căr
bune. Minerii, tehnicienii șl 
inginerii exploatării s-au an
gajat să intimpine ziua de 1 
Mai cu 15.000 tone de cărbu
ne extrase peste plaTi". ,

Acesta este cuprinsul unuia 
din panourile mari expuse în 
fața galeriilor minei. Concis, 
mobilizator, panoul înfățișează 
bilanțul realizărilor colectivu
lui minei în prima parte a a- 
nului, pune în fața minerilor 
un obiecție imediat și precis: 
extragerea pină la 1 Mai a 
15.000 tone de cărbune peste 
plan, ceea ce reprezintă jumă
tate din angajamentul luat de 
efectivul exploatării pe 1962. 
Agitația vizuală, formă mobi
lizatoare a muncii politice de 
masă, este folosită, din plin de 
organizația de partid de la 
mina Lupeni în orientarea e- 
forturltor colectivului exploa
tări! spre realizarea sarcinilor 
de plan, a angajamentelor de 
întrecere.

Eficiența agitației vizuale 
depinde îndeosebi de caracte
rul ei concret, direct, de felul 
In care ea Înfățișează sarci
nile concrete ce stau In fața 
colectivului în lupta pentru 
înfăptuirea obiectivelor puse 
de partid. In această privință

s-a 
sar- 
1962 

să 
sută

agitația vizuală de la mina Lu 
peni răspunde cerințelor. Nu
meroase panouri, lozinci oglin
desc angajamentele concrete 
pe care și le-au luat colectivul 
exploatării, colectivele sectoa
relor în direcția realizării și 
depășirii Indicilor de plan pe 
j 962. „Tovarăși mineri, tehni
cieni și ingineri, se adresează 
o lozincă muncitorilor și ca
drelor tehnice ale exploatării, 
colectivul minei noastre 
angajat să extragă pește 
cinile de plan ale anului 
30.000 tone de cărbune, 
Îmbunătățească cu 1,5 la
calitatea producției, să reali
zeze 1.000.000 lei economii pes
te plan. Luptați pentru înfăp
tuirea angajamentelor luate în 
întrecere I". Alte panouri în
fățișează sarcinile colectivului 
în direcția depășirii celorlalți 
indici de plan: atingerea unei 
productivității de 1,090 tone 
de cărbune pe post, reducerea 
consumului de material lemnos 
cu 0,5 m.c./1000 tone de căr
bune etc.

Agitația vizuală nu înfăți
șează numai angajamentele, o- 
biectlvele de întrecere. Pe un 
panou se arată că față de a- 
nul 1961, producția minei Lu
peni va crește în acest an cu 
11,1 la sută. Pentru atingerea 
acestui obiectiv, minerii, teh
nicienii și inginerii 
mâți să realizeze o 
medie lunară de 26 
batajele frontale, de 
alsata jele cameră și 
In galerii, in curtea 
Intîlnim următoarea
„Tovarăși mineri, tehnicieni și 
ingineri I Conferința orășe
nească de partid Petroșani a 
pus în fața exploatării noas
tre sarcina să treacă în aba
tajele frontale la extragerea a 
3 fîșli ia două zile. Ingineri 
și tehnicieni, creați condițiile 
necesare realizării acestui o- 
biectlv". Alte panouri arată 
căile de îmbunătățire a cali
tății producției, de reducere a 
consumului de material lem
nos. Există, de asemenea, lo
zinci consacrate 
inițiativei „Nici un 
irebutat pentru șist 
mecanizării, armării 
etc

Demn de relevat este șl 
Iul in care agitația vizuală 
tfleetă realizarea sarcinilor 
plan, ă Angajamentelor de 
trecere. „Urmați exemplul
lectivului sectorului III, sector 
fruntaș pe Valea Jiului, care 
și-a îndeplinit angajamentul

sînt che- 
avanșare 

m.l. In a- 
55 m.l. în 
de 44 m.l. 
minei mai 
chemare:

anual de a depăși sarcinile de 
plan cu 10.000 tone de cărbu
ne în trimestrul I al anului" 
— îndeamnă una dintre lo
zinci. In afara lozincilor de
dicate popularizării brigăzilor 
și sectoarelor fruntașe, la mi
na Lupeni a apărut zilele tre
cute un grafic mare care în
fățișează angajamentele brigă
zilor și sectoarelor minei și, 
totodată, realizările lunare in 
înfăptuirea angajamentelor. 
Graficul arată că dîn angaja
mentul de 3000 tone de căr
bune, minerii din brigada lui 
Nagy Andrei au dat peste 
plan, in primele 3 luni ale a- 
nului, 1245 tone, cei din bri
gada lui Rotaru Dumitru 519 
tone. La fel slnt redate reali
zările brigăzilor, fruntașe con
duse de Ghioancă Sabin, Ghi- 
oancă Ioan, Marton Dionisie, 
Molnar Ioan șl ale altora. Gra
ficul poate constitui, de ase
menea, un semnal pentru bri
găzile rămase în urmă, cum 
sînt cele conduse de Ciuciu 
Andrei, Vincze loan, Rusu Va- 
Sile, Cum e și firesc, acest 
grafic, ca de altfel întreaga 
agitație vizuală, are un puter
nic caracter mobilizator, aju- 
tînd minerii să-și vadă clar 
realizările, să muncească cu 
tragere 'de inimă 
rirea continuă a 
lor.

Agitația vizuală 
Lupeni constituie
puternic în mobilizarea colec
tivului minei la obținerea de 
succese din ce în ce mai mari 
în depășirea sarcinilor de plan. 
Este demnă de laudă 
pentru aspectul exterior 
nourilor și graficelor, 
sînt confecționate din
sînt vopsite în ulei și au o în
fățișare atractivă, 
mitetul de partid 
sindicatului minei 
să aibă în vedere
vizuală este și o armă de luptă 
împotriva lipsuriolr (la mina 
Lupeni mai sînt și colective 
rămase in urmă, apîicăturî 
învechite). Cu cit comitetul de 
partid și comitetul sindicatu
lui 
să 
an 
«1

pentru spo-i 
realizărilor

de la mina 
un factor

©

TRENUL 2881
(Urmare din pag. l-a)

•ele de circulație pentru garai- 
tura ce se forma acolo.

-tr Cite ai Lupeniuk ? Răspun - 
sul nu l-a uimit deloc. 188 de osii 
cu peste 2340

— Lupeni...

grija 
al pa- 
Toate 
tablă,

Totuși, co
și comitetul 

ar trebui 
că agitația

extinderii 
vagonet 
vizibil", 

metalice

Ж. „

Lună de lună 75—80 metri avansare in galeria direcție-' 
nală din 
aproape 
la mina 
stantin, 
pregătiri 
Sorescu Constantin șl ortacii săi Purcea loan și Popescu Du
mitru într-o discuție despre felul cum a decurs perforarea 
găurilor pe cale umedă în schimbul din care au ieșit.

—----------- ©_------------
PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

culcușul stratului 3 blocul 11—1 și un randament de 
2 m.c. steril/post. Cu astfel de realizări se mineresc 
Uricani minerii din brigada comunistului Sorescu Con- 
care aplică cu succes perforajul umed la lucrările de 
din sectorul II al minei. IN CLIȘEU : Brigadierul

In ceață, la periferia șantierului
In numărul din 25 martie al 

ziarului nostru a apărut foiletonul 
,Jn ceață, la periferia șantierului", 
în care a fost înfățișată atitudinea 
nedemnă a maiștrilor Baboș La- 
dislau, Covlescu Dionisie și Enc 
Nicolae de pe. șantierul Coroiești 
care, în loc să pună umărul ală
turi de întregul colectiv de pe 
șantier la înălțarea noii preparați! 
Ce se construiește aici, lipseau ne

motivat de la lucru, își petreceau 
orele de lucru în diferite bufete, 
veneau beți pe șantier, nu șe in
teresai, de îndeplinirea sarcinilor 
încredințate.

In legătură cu acest articol, la 
redacție au sosit două scrisori, 
una d*n partea tov. Rovența Ni
colae. maistru șef de tură la Uzi
na electrică Vulcan, iar cealaltă 
din partea conducerii șantierului 
Coroiești.

tone încărcătură. 
Lupeni, ascultă 

dispozitia- Iți trimitem două lo
comotive, 
trenul 
liberă

Ca 
nunță 
plecat

Pînă aici totul a mers bine. 
Dar re te faci Negreo, că n-ai 
capacitatea de garare pentru toate 
osiile — se gîndea impiegatul. Și 
totuși el a găsit soluția. In scurt 
timp, trenul 2881 pleca din Lupeni 
eu cale liberă spre Livezenî unde 
urme să lase vagoanele pentru 
garniturile de Craiova $i Bucu
rești și apoi să-și continue dru
mul la Petroșani. Mecanicii mai 
remorcaseră ei trenuri cu suprato- 
naj dar ca cel de acum încă nu. 
Mersul garniturii n-a fost ușor 
Ca să dud pe pantă atît cărbune, 
trebuie pricepere, trebuie cunoaș
terea amănunțită a garniturii, a 
Căii, a locomotivei. Prin Vulcan 
trenul a trecut în plină viteză sa
lutat cu bucurie de acari, de șeful 
șțației. La Livezeni povara s-a 
mai ușurat. Trenul 2881 a intrat 
în Petroșani, așa cum prevăzuse 
R.C.-ul Vahnovan Victor la timp.

Din conlucrarea manevranțilot 
și impiegatului de la Lupeni, a 
echipei de tren, a regulatorului de 
circulație din Petroșani, s-a năs
cut un nou succes al ceferiștilor 
Văii Jiului : media de staționare 
s-a redus de la indicele 14 cît era 
planificată la 12,47, transportîn- 
du-se totodată aproape 750 tpne 
marfă supratonai.

fe- 
re- 
de 
în- 
co-

Garnitura va forma 
2881. I-am asigurat cale 

la Liveaeni.
un ecou, stația Vulcan a- 
că cele două -mașini au 
spre Lupeni.

se vor strădui și pe viitor 
imprime agitației vizuale 
conținut concret, combativ 

variat, agitșția vizuală, a-
ceastă formă eficientă a mun
cii politice de masă, va con
tribui lntr-o măsură tot mai 
mare la stimularea entuzias
mului colectivului exploatării, 
la înfăptuirea sarcinilor puse 
de partid.

I. DUBEK

Maistrul trebuie să-și îndeplinească 
organizator nemijlocit 
de producție /

toate posturile de maiștri, le este 
permis să se abată de' la discipli
na muncii, să neglijeze sarcinile 
de producție. Ei n-au înțeles că 
un maistru, indiferent unde își are 
postul, trebuie să fie ei însuși în 
primul tind exemplu în fața mun
citorilor, să fie acolo unde - este 
mai greu, să-și pupă - întreaga lui 
capacitate în slujba construcției 
vieții noi. Eu, ca maistru, consider 
că asemenea atitudini constituie o 
rușine nu numai pentru un maistru, 
ci și pentru cel mai simplu salariat 
al unei întreprinderi si de aceea 
apucăturile de acest fel trebuie 
curmate fără întîrziere — spune în 
scrisoarea sa tov. Rovența Лісо- 
lae

cu adevărat rolul de 
ai procesului

Muncesc ca maistru în secția 
turbine a Uzinei electrice din Vu) 
can — arată în scrisoarea sa tov. 
Rovența Nicolae — și din proprie 
experiență mi-am dat seama ce 
rol important are maistru în pro
cesul de producție. Stasul nostru 
democrat-popular ne încredințează 
nouă sarcina de a fi - organizatori 
nemijlociți ai procesului de pro
ducție: Citind foiletonul „In ceață, 
la periferia șantierului" m-am în* 
trebat: unde e răspunderea lui 
Covlescu, Ene și Baboș, maiștri pe 
șantierul Coroiești, față de misiu
nea ce le-a fost încredințată ? Lip
siți de conștiință, ei considerau că 
dacă pe șantier nu sînt completate

Împotriva celor trei maiștri s-au mat măsuri
După ce subliniază justețea cri

ticii aduse prin foiletonul „In cea 
ță, la periferia șantierului", seri' 
soarea semnată de tov. ing. Ioncscu 
Mj, șeful șantierului CoroseștS, 

«tată măsurile luate față de aba-

i:

Pentru îmbunătățirea continuă a desfășurării 
de partid

terile șăvîtșite de maiștrii Ene, 
Covlescu și Baboș. Celor trei maiș
tri П s -au tăiat primele de pro
ducție pe anumite perioade- In a" 
fără de aceasta, maistrul Baboș a 
fost și retrogradat, maistrul. Ene 
Nicolae a fost sancționat cu mus
trare scrisă cu avertisment, iar lui 
Covlescu Dionisie, care a continuat 
să săvîrșească abateri, i se va des
face contractul de muncă deoarece 
prin atitudinea lui s-a dovedit * 
fi necorespunzător.

(Urmare din pag. l-a)

ză de la cursuri, frecvența lasă 
'de dorit. La cercul de studiere 
a economiei politice din care 
fac parte cursanți de la O.C.L. 
Alimentara, O.C.L. produse in
dustriale șl T.A.P.L. din Pe
troșani frecvența este numai 
de 40--45 la sută. In acest cerc 
există tovarăși care n-au par
ticipat declt la o singură' șe
dință de la Începutul cursuri
lor sau chiar niciodată.

Frecvență slabă au și cursu
rile de studiere a Statutului 
P.M.R. de la mina Uficanî, 
unele cercuri de Ia U.B.U.M.P. 
și altele.

Uni! propagandiști, de multe 
ori chiar cu aprobarea birouri
lor organizațiilor de bază, a- 
mină ședințele de învățămînt 
sub diferite pretexte, lucru ce 
face ca să rămînă in urmă fa
tă de program. Printre cercu- 
rl’e rămase în urmă se numă
ră cele de la mina Dilja, I.I.L. 
„fi August", 
Petroșani și

Multe din 
domeniu se 
cu care unele birouri ale or-

co
pe 
ln- 
s-a

ganizațiilor de bază, unele 
mttete de partid Invoiesc 
cursant! să lipsească de la 
vățămlnt. La unii tovarăși 
format părerea că la învăță-
mlntul de partid trebuie parti
cipat numai atunci clnd nu 
slnt alte ședințe — părere gre
șită șl dăunătoare. O aseme
nea părere au și unii tovarăși 
cu munci de 
sînt încadrați 
economică și 
multe ori de

cooperativa „Jiul" 
altele.
lipsurile în acest 

datoresc ușurinței

răspundere care 
la școala serală 
care lipsesc de 
la cursuri, motl- 

vlnd că au fost chemați la 
ședințe.

Av fost arătate eîteva 
aspectele negative legate 
desfășurarea Invățămlntulul de 
partid, pentru ca organizațiile 
de partid să ia măsuri pentru 
Înlăturarea lor. Atenția cea mai 
mare trebuie acordată calită
ții învățămîntului, legării lui 
cit mai strinse de sarcinile ac- 
ruale. purității ideologice a ln- 
rățămîntulul de partid. Pen
tru aceasta se cere o muncă 
mai intensă de sprijinire a 
eursanților în studiu, un con
trol mal susținut asupra mun
cii propagandiștilor.

alte

din 
de

Lichidarea răminerii in ur
mă față de program și ajun
gerea la zi a tuturor cercuri
lor este, de asemenea, una 
din sarcinile importante ce 
Stau In fața organizațiilor dd 
partid in această perioadă.

Un ajutor prețios pot să-I 
dea eursanților, in vederea lă
muririi problemelor principale 
din materialul studiat, punc
tele de consultație. Insă în 
prezent activitatea acestora nu 
este la înălțimea cerințelor. 
Comitetele de partid pe lingă 
care funcționează punctele de 
consultație au datoria de a 
trece Ia activizarea colective
lor acestor puncte pentru at 
ele să-și aducă contribuția lai 
buna desfășurare a învățămln- 
tului de partid.

Sporind preocuparea față de 
buna desfășurare a invățămin- 
tuluî de partid, se va reuși să 
se asigure succesul convorbi
rilor și seminariilor recapitu
lative, încheierea actualului ari 
fcolar cu un bilanț rodnic fn 
ridicarea nivelului politic șl 
ideologic ăl celor ce studiază' 
fn cadrul învățămîntului de 
partid.

••«••••••••в•■• M
.............................................................

Exploatarea 
minieră Aninoasa

:: :î ::
:i ::

Ține in zilele de 19 
și 20 aprilie 1962 un 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi va
cante •

• mlitrl nlurl,
• gilstil ginii ѵікі 

mii.
• Siljiri IKilItl

Cererile de înscriere ta 
concurs, însoțite de actele 
necesare, ae vor depune ta 
sediul exploatării din Ani- 
noasa, pînă tn 15 аргШе 
a. e.

Informații suplimentare 
se pot obține la serviciul 
muncă si salarii al exploa
tării.

i
г

!



STEAGUL ROȘU

I
Al

cosmonauticiiVizita овыі grup 
de conducători cubani 

pe motonava sovietică „Kura"
HAVANA (Agerpres). (TAfiS 

transmite:
Un grup de membri ai Con

ducerii Naționale a Organiza
țiilor Revoluționare Integrate 
din Cuba, în frunte cu Fidel 
Castro, prim-ministru al Re
publicii Cuba și prim-secretar 
al Organizațiilor Revoluționa
re Integrate: Raul Castro și 
Bias Roca, secretari ai Orga
nizațiilor Revoluționare inte
grate au vizitat motonava so
vietică . Kura", care se află în 
portul Havana.

Căpitanul motonavei, B. N. 
Repkin, si echipajul navei so
vietice au făcut o primire cor
dială, prietenească conducăto
rilor Republicii Cuba. Fidel 
Castro și ceilalți conducători 
ai Cubei au rămas cîteva ore 
pe motonavă. Marinarii sovie
tici i-au. înmînat lui Fidel Cas
tro diploma de căpitan de o- 
noare ăl navei.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — TASS transmite:
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a hotărît ca în 

fiecare an, la 12 aprilie, să fie sărbătorită în U.R.S.S. „Ziua 
cosmonauticii", în cinstea primului zbor din lume efectuat 
de omul sovietic în Cosmos.

----- ----------- ©----------------

In sprijinul satisfacerii revendicărilor 
economice ale 

din

Sentința în procesul 
intervenționiștilor din aprilie 

1961 împotriva Cubei
HAVANA (Agerpres). 
Tribunalul revoluționar a 

prorunțat sentința în procesul 
mercenarilor imperialiști care 
au participat la intervenția 
din aprilie 1961 împotriva Cu
bei. Tribunalul a hotărît să re
tragă tuturor acuzaților cetă
țenia cubană și i-a obligat să 
compenseze prejudiciile mate
riale pricinuite statului cuban 
ca urmare a intervenției. Fie
care participant la această 
intervenție trebuie să verse o 
sumă care depinde de gradul 
vinei sale — de la 25.000 la 
500.000 dolari. Suma totală a 
compensațiilor este de 65 mili
oane dolari. Cine nu va vărsa' 
suma fixată de tribunal va fi 
condamnat la muncă silnică 
pe 30 de ani. Dacă vor vărsa 
sumele corespunzătoare, acu
zații vor fi eliberați.

GENEVA 9. De la trimisul 
special Agerpres N. Puicea:

La 9 aprilie a avut loc a treia 
ședință a Comitetului plenar, 
constituit pentru a examina 
■măsuri de natură să contribuie 
la destinderea încordării in
ternaționale și că atare să u- 
șureze realizarea 
generale și totale, 
ședinței rde luni a 
discutarea problemei interzice
rii propagandei de război.

Delegații țărilor socialiste și 
ai majorității țărilor neutre au 
subliniat limpede atît răspun
derea statelor în ce privește 
adoptarea unor măsuri legis
lative corespunzătoare, cît și 
datoria guvernelor de a iniția 
asemenea măsuri.

S-a subliniat că practic toți 
cei care au luat cuvîntul în 
ședința precedentă a Comite
tului, cu excepția' reprezentan
tului american, A. Dean, au 
condamnat propaganda Йе răz
boi și s-au pronunțat pentru 
(adoptarea documentului care 
prevede interzicerea ei.

Delegații țărilor socialiste au 
relevat în același timp carac
terul neconstructiv al încercă
rilor de a impune Comitetului 
să discute simultan cu proble
ma interzicerii propagandei de 
război, alte probleme care, deși 
se referă Ia propagandă în ge
neral, nu au o directă legă
tură cu problema în discuție.

După discuții procedurale de 
scurtă durată, s-a hotărît că 
data următoarei ședințe a co
mitetului, la care se vor dis-

cuta măsurile de natură să 
contribuie la destinderea încor
dării internaționale, va fi sta
bilita de comun acord ulterior.

La 10 aprilie va avea loc 
plenara Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare.

PARIS (Agerpres).
Confederația Generală 

■Muncii (C.G.T.) a dat publi
cității programul de luptă pen
tru satisfacerea revendicărilor 
economice ale oamenilor mun
cii din Franța.

Majorarea generală a sala
riilor, pensiilor și ajutoarelor 
de bătrînețe, reducerea duratei 
zilei de lucru, revizuirea con
tractelor colective, îmbunătăți
rea sistemului de asigurări so
ciale — iată revendicările ex
puse în acest program.

C.G.T. cheamă, de aseme-, 
nea, pe oamenii muncii să ob-

dezarmării 
In cursul 
continuat

i SEMNIFICAȚIA UNUI „DA♦
♦ „Aprobați proiectul de lege
♦ supus poporului francez de pre-
Z ședințele republicii referitor la♦ • ••♦♦♦♦

♦ 
*6 ♦*♦♦♦♦♦♦♦

Weimar: Intîlnirea internațională 
a antifasciștilor

BERLIN (Agerpres).
La 7 aprilie, în orașul Wei

mar din R.D.G. s-a deschis în- 
tîlnirea internațională a anti
fasciștilor, consacrată împlini
rii a 17 ani de la eliberarea 
fostului lagăr de concentrare 
hitlerist de la Buchenwald. La 
această întîlnire participă foști 
membri ai mișcării antifascis
te de rezistență din numeroa
se țări, precum și din Germa
nia occidentală și din R.D.G. 
La Weimar au mai sosit o de
legație a Federației interna-

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
♦ ♦♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦

acordurile ce urmează a fi sta
bilite și la măsurile ce urmează 
a fi adoptate cu privire la Al
geria pe baza declarațiilor gu
vernamentale din 19 martie

Potrivit datelor preliminare 
au răspuns afirmativ la această 
întrebare 11.505.413 de persoa
ne, ceea ce reprezintă 86,44 la 
sută din voturile valabile.

Din cele 11.505.413 de per
soane care au votat „Da‘\ o 
mare parte au adoptat această 
atitudine răspunzj/nd chemării 
Partidului Comunist Francez. Ce 
înseamnă acest -,,Da“ ?

El constituie răspunsul Fran
ței la instaurarea păcii în Alge
ria și exprimă cererea de a se 
pune capăt activității criminale 
a uLtracolonialiștilor, de (ț. se^ re
veni la o situație normali în 
Franța și de a se crea în Alge
ria condiții favorabile pentru 
punerea rapidă în aplicare a a- 
cordurilor de la Evian.

Nici nu se putea închipui o 
mai categorică înfrîngere a uT 
tracolonialiștilor decît votul de 
duminică. Numai 9,08 la sută 
dintre cei ce. au participat la 
vot s-au pronunțat împotriva 
consecințelor decurgînd din acor
durile de la Evian, De altmin
teri, de la instaurarea armisti
țiului în Algeria și pînă acum, 
bandiții conduși de fostul ge
neral Raoul (Salan) au suferit 
o serie întreagă de eșecuri; în 
ciuda eforturilor lor disperate

de a instaura teroarea în Fran
ța și Algeria. Intr-o corespon
dență din Alger, Henry Tanner 
enumeră în ,,New York Times“ ♦ 
aceste eșecuri. El arată că ♦ 
O.A.S.-ul nu a reușit să împie- * 
dice încetarea focului așa cum * 
se lăudase, că membrii organu- ♦ 
lui executiv provizoriu care va * 
conduce Algeria în perioada de * 
tranziție se află în prezent în J 
Algeria, deși O.A.S.-ul jurase că ♦ 
nu le va permite să pună pi~ ♦ 
dorul pe teritoriul acestei țări, » 
și că s-au spulberat cu totul J 
speranțele lui Salan de a atra- ♦ 
ge de partea sa unități ale ar- * 
matei franceze și pe francezii J 
din Algeria și de a~i determina ♦ 
pe algerieni să răspundă la pro- ♦ 
vocările sîngeroase ale O.A.S. J 
Aceasta nu înseamnă însă c<5-* 
O-A.S.-ul a fost înfrînt. El mai ♦ 
poate pune încă la cale multe ț 
nelegiuiri și măsurile luate pînă J 
acum de autoritățile franceze ♦ 
s-au dovedit a fi destid de ♦ 
ineficace, Ceea ce este esențial * 
este însă faptul că poporul fran- ♦ 
cez îi repudiază pe acești asa- ♦ 
sini lipsiți de scrupule fapt do- ♦ 
vedit de configurația rezultate- J 
lor referendumtdui. ♦

Franța și-a spus cuvîntul. A- ♦ 
cum este rîndul puterii execuți- « 
ve să-și îndeplinească mandatul J 
referitor la Algeria, să dea pă~ ♦ 
cii recent instaurate un caracter • 
definitiv, să creeze condițiile t 
necesare pentru ca poporul al- * 
gerian să-și poată exprima libei ♦ 
voința. ♦

FELICIA ANT1P Z♦

oamenilor muncii 
Franța

țină naționalizarea marilor mo
nopoluri, să apere și să lăr
gească libertățile sindicale, să 
lupte pentru lichidarea O.A.S., 
pentru renașterea și reînnoi
rea democrației.

C.G.T. consideră drept una 
din sarcinile sale să lupte pen
tru c politică de dezarmare șl 
pace care să elibereze fonduri 
uriașe ce ar putea să fie folo
site pentru îmbunătățirea si
tuației maselor munditoare.

Clasa muncitoare care luptă 
cu curaj pentru pace în Alge
ria. pentru lichidarea primej
diei fasciste pe care o repre
zintă O.A.S., intenționează, de 
asemenea, să lupte energic pen
tru îmbunătățirea condițiilor 
Йе viață ale oamenilor muncii, 
se spune în program.

C.G.T. va desfășura o largă 
campanie pentru satisfacerea 
revendicărilor clasei munci
toare.

а

ționale a luptătorilor din re
zistență a victimelor și deți- 
nuților fascismului, precum șî 
delegații din partea organiza
țiilor de tineret din 11 state 
europene și reprezentanți ai 
F.M.T.D. și ăi Uniunii Inter
naționale a studenților.

In aceeași zi, la Weimar a 
avut loc o adunare la care 
participanții tradiționalei întîl- 
riiri au 'discutat problemele ac
tivizării luptei împotriva mi- 
llitărîștilor vest-germăni și a 
aliațiior lor din blocul agresiv 
N.A.T.O.

©------------- --- л

In Venezuela Insurgenții intensifică lupta 
împotriva regimului Betancourt

CARACAS 9 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina a- 

nunță că în cadrul unei recen
te conferințe de presă cu re
prezentanți ai presei străine, 
ministrul Afacerilor Interne al 
Venezuelei, Carlos Andres Pe
rez, a recunoscut că în dife
rite regiuni ale țării, grupuri 
de insurgenți luptă împotriva 
regimului lui Romulo Betan
court. Ministrul a arătat că 
detașamentele de insurgenți își 
desfășoară activitatea în spe
cial în statele Merida, Falcon, 
Portuguesa, Sucre, Zulia și Mi
randa!.

Aceeași agenție relatează că 
un ziarist venezuelean care a 
reușit să ajungă pînă la o ta
bără a partizanilor din Meri
da, confirmă că numeroși ti
neri țărani au intrat în deta
șamentele de insurgenți și că 
populația rurală sprijină’ pe 
Scară largă aceste detașamen
te. „Dacă insurgenții vor reuși 
să întrerupă circulația pe șo
seaua interamericană, în apro
piere de orașul Merida, a de
clarat ziaristul, ei vor suprl-

ma comunicațiile terestre în
tre Caracas și regiunile petro
lifere".

După cum anunța Ia 8 ăpH- 
lie agenția United Press In
ternational, referindu-se la un 
comunicat al guvernului Vene- 
zuelei, 0 nouă ciocnire între 
trupe și insurgenți a avut loc 
în apropiere rde orașul Paramo 
Chejende, la 280 mile sud-vest 
de' Caracas.

Un ălt detașament de insur
genți a întrerupt comunica
țiile între orașul La Victoria și 
Tocuyo și a capturat trei au
tocamioane militare.

Nemulțumirea poporului din 
Venezuela față de regknul lui 
Betancourt își găsește expre
sia și în alte manifestări ale 
opiniei publice din țară. Maî 
multe partide politice și orga-; 
nizățif sindicale și-aii exprimat 
opoziția față de un nou decret 
al Ministerului de Finanțe, prin 
care se prevede majorarea pre
țurilor la produsele de import, 
ceea ce va provoca o creștere 
apieciată la aproximativ 40 la 
sută a costului vieții.

=©

Normalizarea situației 
din Siria

DAMASC Agerpres). TASS 
transmite: ЗЦ

Toate ziarele din Damasc 
publică declarația generalului 
Abdel Kerim Zahreddin, co
mandantul suprem al armatei 
siriene, în care se spune că 
„comandamentul militar a ho
tărit ca militarii să nu partî- < 
cipe în nici o formă la viitoa
rea 
tru, 
crea 
baze 
teze 
tea, 
re unității între țările arabe e- 
!i berate".

Secretarul general al Minis
terului Afacerilor Interne al 
Republicii Arabe Siria, Suheil 
AI-Cia, a făcut o declarație a- 
genției „Orientul Arab" în ca
re subliniază că în toate re
giuni’e țării domnește liniștea 
și ordinea.

Ziarele au publicat la 8 a- 
prllie comunicatul Comanda
mentului suprem al armatei si
riene în care se arată că1 în- 
cepînd din această zi porturile 
maritime ale Siriei sînt des
chise zilnic de la ora 6 dimi
neața pină la ora 6 seara.

conducere". „Scopul nos- 
a declarat el, este de ă 
o viață democratică pe 
sănătoase care să garan- 
patriei noastre stabilita- 
prosperitatea și realiza -

DELHI. In dimineața zilei de 
9 aprilie la Deliii a fost anun
țată oficial componența noului 
guvern al Indiei. Jawaharlal 
Nehru a fost numit pentru a 
treia oară consecutiv prim- 
ministru.

TOKIO. Ministerul de Război 
al Japoniei a trimis la 1 aprilie 
în S.U.A. un grup de militari din 
flota maritimă nnlitară. Marinarii 
japonezi vor urma în Statele Unite 
un curs de instruire pentru mî- 
nuirea proiectilelor teleghidate 
;{Tartar“. După întoarcerea lor în 
Japonia, ei vor forma nucleul de 
comandă al primului contratorpi- 
lor japonez înzestrat cu proiectile 
de acest tip. -

BONN. Ca și în 
cedenți adversarii 
mani ai înarmării 
mice intenționează să 
ganizeze în cursul lunii apri- 
rie tradiționalul marș de pro
test. Anul acesta marșurile se

ani pre- 
vest-ger- 

ato- 
or-

vor încheia" cît mări mitinguri 
la Miinchen, Niimberg, Stutt- 
gărt, Frankfurt pe Main, Dort
mund, Hanbvra, Bremen și 
■Hamburg. „Comitetul central 
pentru organizarea marșurilor 
adversarilor înarmării nuclea
re" a lansat populației din 
R.F.G. chemarea de a partici
pa la aceste acțiuni. In che
mare se cere încetarea imedia
tă a experiențelor cu 'arma a- 
tomică, renunțarea Ia produc
ția armei nucleare, înfăptuirea 
dezarmării generale controlate 
șl lichidarea tuturor armelor 
nucleare existente.

ROMA. După cum anunță 
ziarul „Unita", la Neapole a 
avut loc o ciocnire între poli
țiști și muncitorii de la o uzi
nă aparținînd societății „Fiat", 
care au organizat o demonstra
ție. Șapte muncitori au fost 
răniți.

PR06RAM DE RADIO
11 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică, 10,08 
Teatru la microfon: „Cara
ts'ale în vremea lui" de Camil * 
Petrescu, 12,30 Duete din ope
rele lui Verdi, 13,05 Concert 

muzică ușoară, 14,00 Muzl- 
din operete, 15,10 Concert 
muzică populară romîneas- 
15,37 Programe muzicale 

alcătuite de ascultători, 16,15' 
Vorbește Moscova! 17,30 In
slujba patriei, 18,00 Tineri in- 
ierpreți de muzică populară 
rcmînească, 18,20 Poșta muzi
cală (10), 19,25 Melodii popu
lare romînești îndrăgite de 
(ascultători, 20,40 Din' viața de 
concert a Capitalei, 21,15 Cine 
știe cîștigă! (reluare). PRO
GRAMUL II. 12,15 Concert de 
estradă, 13,25 Muzică romî- 
nească de cameră, 14,03 Piese 
corale pentru coruri bărbă
tești. 14,30 Muzică distractivă, 
16,15 Melodii populare romî
nești și ale minorităților na
ționale, 16,50 Curs de limbai 
rusă, 18,05 Melodii de dragoste 
de compozitori din țări socia
liste, 19,30 „Cine-i amicul" ? \
Pagini din proza satirică a lui 
I. L. Caragiale, 20,40 Muzică 
populară romînească, 21,15 Or
chestre de muzică ușoară, 21,45 
Emisiune culturală.
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