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In cinstea zilei de 1 Mai

Constructorii muncesc cu avînt
Pe noile șantiere

Svoboda Adalbert, deși tînăr, 
se bucură de aprecierea între
gului colectiv al secției meca
nice de la U.R.U.M.P. Aprecie
rea de care se bucură a fost 
cîștigată prin muncă sîrguin- 
cioasă. El își depășește cu re
gularitate sarcinile de plan cu 
cite 20—25 la sută, execută lu
crări de bună calitate și îi a- 
jută pe tinerii secției în ridi
carea calificării lor profesio
nali.

De curind, în Pe
troșani a fost des
chis un nou șantier 
— Liyczeni IV. Aici 
a început construcția 
a 5 noi blocuri a- 
vînd cîte trei etaje 
și 32 apartamente 
fiecare. Constructorii 
muncesc cu ăVînt în 
întâmpinarea zilei de 
1 Mai. Aici fiecare 
bloc va cuprinde a- 
partamente cu 2— 
3 camere, avînd par
chet în camere, băi 
cu faianță, încălzi

re

re centrală, instalații 
pentru racord 
lefon. pentru 
colectivă de

La aceste 
au început 1 
de săpături, 
unul — 
(zero) 
curs și 
fundațiilor. Toate a- 
ceste blocuri ca și 
altele care vor fi în
cepute în săptămînile 
următoare, vor fi ter
minate 
folosință

înalță

I de te- 
antenă 
radio, 
blocuri 

lucrările 
iar 

blocul A 
este

beto narea

la

1D

și date în 
încă în

blocuri

cursul anului curent.
Pe șantierul Vul

can se desfășoară, de 
asemenea, construcția 
a 3 blocuri moi cu 
120 apartamente. La 
două dih ele se lu
crează deja la zidă
rie, iar la blocul S, 
— cel mai mare din 
ele care va avea fa
țada către strada 
principală — se toar
nă fundația de be
ton pe trotuare, 
aceste blocuri vor 
date în folosință
acest an.

noi

^calitatea cărbunelui
> Secția de separare a căr- 
s bunelul de la preparația Pe- 
c trila. O bandă colectoare 
? transportă cărbunele spre 
5 ciurul clasator care împarte 
ț cărbunele în două grupe 
1 principale : de la 0 mm. la.
> 80 mm. și peste 80 mm. Căr-
> bunele care trece prin ciur 
( este transportat mai depar-
? te, spre marile silozuri și a-, '
> poi Ia spălare, iar cel de di- 
t mensiune ce trece de

pătrunde pe banda 
că de claubaj unde

> alegerea sterilului. 
[ Față-n față pe 
[ ^shzii de claubaj
> nunebi de oameni
! niște păzitori ai calității. A- 
J legerea sterilului din cărbu-
• ne se face cu atenție, apoi 
! sterilul este introdus în con- 

casorul nr. 2 și expediat la

80 mm. 
metali- 
se face

marginea 
un mă- 
stau ca

S sVin.
< Muncitorii
? Maidic Francisc. Buze Miron, 
5 Tartan Gheorghe și Mihu 
s Iesif aleg cu simț de răspun- 
ț dere sterilul asigurînd buna 
> calitate a cărbunelui.

C. BADUȚA
corespondent

Rusan Iacob.

Și 
fi 
în

Pe șantierul 7 Lupeni, lucrările 
de construcție la cele 4 blocuri cu 
169 apartamente, se desfășoară din 
plin. Cel mai avansat este blo
cul D, la 
acoperișul, 
rioare și a 
rioară.

La fel,
mătea clădirii

cane deja s-a montat 
se fac finisaje inte
rn ceput tencuirea exte-

la blocul 10, pe ju 
a fost montată 

șarpanta de lemn, urmînd 
puse țiglele, iar în tronsonul 
execută 
Tot 
cută
4

zidăria
Ia ultimul 
zidăria și la blocul C 

etaje,

șitul lunii curente să fie montată 
șarpanta.
Multă bătaie de cap a dat mun

citorilor de pe șantier construcția 
blocului 9 — bloc magazin — un
de după începerea lucrărilor pro
iectantul a solicitat o seamă de 
modificări. Dar, problemele ridi
cate au fost rezolvate iar în pre
zent, la primul 
zidăria a ajuns

tronson al clădirii, 
deja pînă la uiți"

la ultimul 
etaj se

pînă la sffrșitul trimestrului III.

a fi mul etaj.
П se Constructorii de pe acest șan
etaj. tier sînt hotărîți să termine și
exe- să dea în folosință toate cele 169

C cu noi apartamente pe care le ridică,
uimind ca pînă la sfîr-

-O

In fața graficului
electric de pe tabloul de 
al cazanelor arăta ora

care ies din tură se opresc privind 
cu mîndrie drapelul roșu apoi se 
îndreaptă înspre graficul secției.

Cifrele iadicate de grafic, obiec
tivele întrecerii traduse în viață 
vădesc preocuparea întregului co
lectiv al secției cazane pentru păs
trarea drapelului, a titlului de

Ceasul 
comandă 
schimbului. Tura ieșită din servi
ciu se îndreaptă spre biroul șe
fului de tură trecînd prin fața dia
gramelor. înregistratoarele de pa
rametri îi făceau pe muncitori sâ 
se oprească constatind cu mulțu
mire că parametri au fost menți- cinste cîștigat în întrecerea care 
nuți în limitele admisibile. ‘ Lîngă 
biroul șefului de tură, steagul ro
șu, cîștigat in întrecere vorbea de 
hărnicia cazangiilor. Pe drapel 
mîini îndemînatice au brodat cu 
fire aurii cuvintele : „Cinste 
ției fruntașe pe întreprindere 
întrecerea 
zangiilor 
cui întâi 
trimestru

socialistă", „Cinste 
care s-au clasat pe 
în întrecerea pe primul 

al anului'*. Muncitorii

Mersul nostru impetuos spre 
socialism cere cadre cu o înal
tă calificare, buni cunoscători 
ai proceselor de producție, oa
meni cu un ridicat nivel ideo
logic și politic.

Pentru aceasta, partidul șl 
statul nostru au creat o largă 
rețea de școli pentru oamenii 
muncii, unde să-și poată în
suși tehnica cea mai avansată 
^i paralel cu aceasta să-și lăr 
gească și orizontul cultural. 
Astfel, printre măsurile luate 
este și aceea de a crea pentru 
oamenii muncii universități 
populare și muncitorești, a- 
colo unde condițiile permit a- 
cest lucru.

In Valea Jiului au luat fi
ință în 1961 trei universități 
muncitorești: la Lupeni, Vul
can și Petrila.

Pentru buna 
acestora s-au 
măsuri. Astfel, 
programele pe
țămînt 1961—1962, s-au fixat 
conducerile acestor universi
tăți, locul unde se vor ține 
cursurile, lectorii, materialul 
didactic, au fost recrutați e- 
levii pentru cursuri etc. La în
ceputul anului s-au înscris 200 
de elevi care să urmeze cursu
rile universităților muncito
rești.

De curind Consi’Jul local al 
sindicatelor din Petroșani a 
făcut o analiză asupra felului 
cun se desfășoară1 învățămîn- 
tul în aceste universități. Cu 
această ocazie, atît din raport

-------------- ©.

funcționare a 
luat din timp 
s-au întocmit 

anul de învă-

cit și din discuțiile participau 
ților, ău reieșit o seriei de lu
cruri bune, cit și unele lipsuri 
care mal dăinuie în activita
tea acestor universități.

Comitetele sindicatelor din 
întreprinderile pe lîngă care 
funcționează aceste universități 
muncitorești au acordat un 
sprijin permanent conducerilor, 
universităților, urmărind În
deaproape frecvența elevilor și 
crearea de condiții optime pen
tru a participa Ia cursuri.

Cele mai bune rezultate s-ал 
obținut pînă In prezent la u- 
niversltătea muncitorească din 
Lupeni. Aici prezența la cursuri 
a elevilor este în medie de 
96—99 la sută, dovedind prin 
aceasta preocuparea continuă 
a comitetului sindicatului și a 
conducerii universității pentru 
buna 'desfășurare a cursurilor. 
Lecțiile, în majorlțatea lor, sînt 
predate liber, explicațiile fiind 
Însoțite de schițe, desene, dia- 
filme etc. lucru ce face ca a- 
tenția cursanților să fie mereu 
trează, să-și fixeze măi bine 
cunoștințele căpătate.

La universitatea muncito
rească din Petrila se organi
zează cu regularitate vizionări 
colective de filme ceea ce în
tregește cunoștințele elevilor. 
Lecțiile șl aici sînt ținute li
ber, sînt clare și pe înțelesul 
cursanților. S=su remarcat în 
mod deosebit lectorii Krausz

C. COTOȘPAN

(Continuare în pag. 3-э)

In fiecare zi, in depozitul final din gara mică al întreprin
derii forestiere Petroșani sosesc sute de m.c. de material Hem- 
nos din pădurile Văii Jiului. De aici materialul se expediază 
diferitelor întreprinderi de prelucrare a lemnului din (ară. îna
inte însă de a fi încărcat în vagoane C.F.R., fiecare buștean 
este măsurat pentru a i se calcula cubajul.

IN CLIȘEU : Utemista Șir ian Lucreția împreună cu țapina
rul Mironescu loan măsurînd un buștean înainte de a fi în
cărcat în vagon.

♦ 
c
♦

sec- ♦ 
♦ De la o depăr

în ♦ tare apreciabilă se
ca ♦ 

• vede licărind la
lo- ♦* locul de muncă

S-att întâlnit cLoi /'r/v//

Bibliotecarei Cazan George ta îi place să discute despre 
cărți. Și cum nu de mult a primit un nou stoc de cărți, i s-a 
oferit prilejul să le vorbească cititorilor despre autorii și eroii 
volumelor ce îmbogățesc biblioteca.

Așa a și fost prinsă de obiectivul fotografic sxînd de vorbf 
cu doi cititori ai bibliotecii clubului din Uricani pe marginea 
unei cărți recomandate.

♦♦ ♦ «

♦ 
♦
*

lumina alburie a lămpii electrice. 
Cu cit te apropii se văd tot mai 
bine conturate siluetele oamenilor. 
Se aude tot mai deslușit scrîșnetul 
perforatorului care „mușcă" din 
roca dură.

Sîntem la Uricani. In față avem 
lucrarea de pregătire a abatajului 
8—9 din blocul I, sectorul II. Aici 
lucrează brigada în fruntea că
reia este cunoscutul miner Sorescu 
Constantin.

Lucru neobișnuit : de la o de
părtare apreciabilă Să vezi la o 
lucrare de înaintare în piatră li 
cărind lumina lămpii electrice și 
în bătaia ei mișcîndu-se siluetele 
oamenilor. In timpul perforării 
găurilor, în mod obișnuit, se for
mează un nor de praf mărunt care 
îneacă, învăluie totul. Minerii 
vîrstnici, pensionari, n-ar putea 
concepe altfel locul de muncă. Și 
totuși... Aici, aerul e proaspăt. La 
locul de muncă nu se văd nori de 
praf.

...Ca să~i poți deosebi pe frații 
Constantin și Gheorghe Sorescu. 
trebuie să-i cunoști bine. La pri
ma vedere ai impresia că-s ge
meni. In ciuda multor asemănări, 
între cei doi frați mai sînt și une
le deosebiri. Să facem o incursiu
ne scurtă în biografiile lor : Cos~ 
trcă - urimit minei lă Pe

trila în toamna anului 1952, Ghe
orgbe și-a întîlnit fratele în pri
măvara lui 1953, tot la Petrila. 
In 1954, pe timpul cînd la Uri
cani se resimțea nevoia cadrelor 
calificate, amîndoi au plecat tn- 
tr-acolo : „Mergem unde e nevoie 
mai mare de noi", — și-au spus 
ei. In anii care au urmat, în viața 
celor doi frați au avut loc eve
nimente însemnate : Ca răsplată 
a muncii lor, cei doi frați au fost 
decorați cu „Ordinul Muncii cla
sa Ш-a, iar apoi adunarea gene
rală a organizației de partid de 
la mina Uricani i-a primit în ria
dul candidaților și apoi a mem
brilor de partid: pe Gheorgbe. în 
anul 1959, iar pe Costică un an 
mai tîrziu.

Dan iată că în anul 1959 dru 
murile lor se despart. Gheorgbe. 
șef de brjgada, părăsește colecti
vul de muncă pe care l-a condus 
ani de-a rîndul. El e trimis la 
școala de maiștri de la Petroșani. 
In fruntea brigăzii trece fratele 
său Costică. Toate sînt bune pî
nă acum. Dar, cum se descurcă 
Costică în munca de răspundere 
care i-a fost

...12 aprilie 
muncă s-au 
Gheorgbe și 
Gheorghe se spune că e~n vizită

încredințată ?
1962. La locul de 

întîlnit doi frați ■■ 
Costică Sorescu.

se desfășoară între secțiile termo
centralei Paroșeni

PETRU BREBEN
corespondent

«««*««««<****************«**»*««♦•♦♦♦♦

■ Costică, e șe
ful de brigadă, 
Gheorghe își fa
ce practica obiș

nuită. A aflat că în brigada con
dusă de fratele său se aplică cu 
succes perforajul umed și nu l-a 
lăsat inima să nu vadă cu ochii 
acest lucru. Pe timpul cînd el a 
condus brigada nu s-a aplicat a~ 
cest procedeu.

— Să te văd Gheorghe, nu 
fi-ai uitat meseria ? — îl îndem
nă fratele său după ce i-a întins 
un perforator gata pregătit pen
tru începerea operației.

Gheorghe nu-i răspunde. Cîn- 
tărește în mînă perforatorul. 
Furtunul de apă care parcă l~ar 
stingheri și potrivește într-un loc 
aminte din stincă sfredeliți și per
foratorul. Costică , îl imită, cu un 
alt perforator. Stăpînite de mîini 
viguroase, mașinile scrîșnesc 
„mușcînd" din roca dură a mun
telui. Pe lîngă cele două sfredele, 
se preling din găurile perforate 
două firicele gemene de apă.

Doi frați s-au întîlnit la ort. 
Ei stau aplecați asupra perfora
toarelor și își încearcă vrednicia: 
care din ei e mai dibaci și va 
perfora mai repede gaura de mi
nă pe cale umedă ? Costică șeful 
de brigadă sau Gheorgbe care 
mai are de făcut încă un pas pînă 
să se reîntoarcă la Uricani, mais
tru miner ?

C. MORARII
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STEAGUL ROȘU2

Minerul Lupeni a întrecut pe Progresul București
Așa cum a început meciul din

tre Minerul Lupeni și Progresul 
București se părea că oaspeții sînt 
hotărîți să se întoarcă acasă cu 
ambele puncte puse în joc. încă 
din primul minut, O ai dă trage 
puternic de la distanță, dar peste 
bară. Surprinși de atacurile vigu
roase ale bucureșteniîor, gazdele 
ic regăsesc cu greu. La o centrare, 
Oaidă intervine din nou cu ca
pul, dar mingea trece pe lingă 
bară. Timp de 5 minute, atacul 
gazdelor nu reușește să se apropie 
de poarta lui Mîndru. Apoi jocul 
se echilibrează. O incursiune pe 
extremă a lui Cucu se soldează 
cu un șut puternic, dar Mîndru 
prinde cu siguranță. Suporterii 
Minerului au prins glas și încep 
să-ți încurajeze cu frenezie echipa. 
Ambele formații joacă frumos în 
cimp, cu pasc precise. Progresul 
avînd o ușoară superioritate teh
nică, ceea ce i-a asigurat un mai 
bun control al balonului.

Jocul dinamic, cu multe faze 
de poartă a plăcut spectatorilor.

Intr-un singur minut, minutul 9, 
un atac al Minerului este oprit în 
ultima instanță de Mîndru, că doar 
după cîteva secunde 
atacant al Progresului 
peste bara gazdelor.

Pină în minutul 15 
întîmplă nimic deosebit. In acest 
minut, un atac al gazdelor, o com
binație la care participă întregul 
cvintet ofensiv și mingea ajunge 
la Cărare, care, din apropiere, mar
că printr-o lovitură de cap. E 
1—0 pentru Minerul. încurajați de 
gol, gazdele atacă dar nu reușesc 
să concretizeze. Ocazii au și oas
peții în minutele 34, 35 și 40, dar 
Mihalache, în formă bună, prin
de.

Repriza a doua aparține aproa
pe în întregime gazdelor Incursiu
nile pe extremă ale lui Cucu, cen
trările lui precise produc cu regu
laritate panică în rindurile apă
rării adverse. O asemenea incursiu
ne are lor în minutul 46 pe care 
apărarea Progresului o lămurește 
trimițîod în corner. In minutul 47,

0------------------ --------

șutul unui 
să treacă

nu se tnaî

faza se repetă. Cu toată domina
rea insistentă Minerul nu 
concretiza datorită pripelii și 
formei bune a portarului

La o ciocnire cu un 
Cărare este accidentat și 
locuit cu Szdkc. Minutele 
dar nici o echipă nu dă semne 
de oboseală, jocul desfășurîndu-se 
în același ritm ca ia începutul me
ciului.

După jocul prestat în compania 
Progresului se pare că Minerul s-a 
puș pe picioare. Apărarea sigură 
în intervenții a destrămat cu re
gularitate atacurile oaspeților, • por
nind apoi din propriul careu ac
țiuni ofensive bine concepute. Hal- 
fia și-a făcut 
fiind mereu 
atac cît și în 
sebire dc alte 
ofensiv juca

poate 
a 

Mîndru. 
apărător, 
este în- 
se scurg,

Campionatul regional categorial-a
Nu-i destui

Paxîngul Lonea una din frunta* 
jele clasamentului campionatu'ui 
regional a întîlnit pe teren propriu 
pe Minerul Vulcan. In caz de vie* 
torie, gazdele și ar fi mărit șansele 
pentru ocuparea primului lac în 
campionatului de fotbal regional 
categ ria l-a și deci dreptul de a 
p ticipa la turneul de calificare 
pentru categoria B.

De la bun început, Minerul Vul
can se apără supra numeric. Gaz* 
dele atacă în permanență, dar for* 
ma foarte bună a tânărului portar 
Lupulescu și a stoperului Pali au 
făcut ca gazdele să nu poată des* 
chid* scorul.

După pauză cei care atacă sînt 
tot gazdele. Cu toate acestea nici

Jiul II Petrila
De obicei rezultatele de pe teren 

oglyidesc aspectul 
ciul dintre Jiul II Petrila și Auto 
Alba Iulia scorul 
parte jocul de pe 
primele minute de ioc gazdele a- 
taca, au ocazia de a ’ înscrie dar 
ratează. Apoi, un contraatac al 
oaspeților pune la grea încercare 
apărarea gazdelor. In continuare, 
gazdele combină frumos și reu
șesc să obțină 11 lovituri de colț 
fără a reuși să fructifice niciuna. 
In minutul 38 extrema dreaptă a 
gazdelor intră în careu și este 
faultat. Arbitrul acordă penalti 
care este transformat de Sotir. Re
priza I-a se termină astfel cu sco
rul de 1—0 în favoarea echipei 
din Petrila.

Repriza a П-a se desfășoară tot
★

rezultate: Minerul Ani- 
— C.F.R. Simeria amî- 
Dacia Orăștie — O.F.R. 
3—2; Metalurgistul Cu-

sâ domini
in această parte a întilniriî ei nu 
reușesc să maree nici un gol. La 
un contraatac, în minutul 65, Mi
nerul Vulcan deschide scorul prin 
Chiceanu. Cinci minute mai tîtziu 
gazdele beneficiază de o lovitură 
de la 11 metri. Dat portarul vul- 
oănenilor apără. Acesta a fost mo
mentul psihologic al meciului. 
Exasperați de lipsa de eficacitate 
a atacului, apărătorii se lasă de
pășiți de atacanții vulcănenilor 
care reușesc să mai înscrie 
astfel că derbiul Văii Jiului din 
această etapă ia sflrșit cu scorul 
de 3—-0 in favoarea vulcănenilor, 
rezultat puțin scontat pină și 
suporterii echipei oaspete.

Auto Alba Iulia 5-1
în nota de dominare a gazdelor 
care la o centrare a lui Sotir în* 
scriu prin Constandu.

La numai 5 minute după al doi
lea gol, Foca ia o acțiune pe cont 
propriu și înscrie. Apoi oaspeții 
reușesc să reducă din handicap: 
3—1. Gazdele pornesc din nou 
la atac, o cursă spectaculoasă a 
lui Iacob pe extremă, o centrare 
precisă și Sotir reia din volei în 
plasă. Mai sînt 5 minute pină la 
terminarea meciului și Iacob îns
crie pecetluind 
5—1.

De la oaspeți 
nia de mijlocași, 
Deleanu. Gherman și Constandu 
Bun arbitrajul prestat de Florea 
din Deva.

de

jocului. In me*

doar înreflectă
teren. încă din

din plin datoria, 
prezentă atît în 

apărare. Spre deo- 
dăți, cînd cvintetul 

fără orizont, de
astădată a combinat frumos, cu 
pase subtile, a știut să folosească 
pătrunderile în viteză ale lui Cu- 
cu.

Oaspeții au arătat că știu fotbal, 
posedînd o tehnică bună, dar sînt 
"deficitari la capitolul finalizare. 
Meritul de a fi prezentat specta
torilor un fotbal de calitate revi
ne ambelor echipe care s-au stră
duit, să satisfacă exigențele miilor 
de iubitori ai sportului cu balonul 
rotund, prezenți pe stadion.

La fluierul arbitrului Ritter (Ti
mișoara) care a arbitrat corect și 
autoritar s-au aliniat formațiile : 
Minerul: MIHALACHE, STAN- 
CIU, COM AN, Vasiu, Mihăilă. 
Mihaly, CUCU, COMȘA, Staudt, 
Olteanu, Cărare, (Szoke). Progre
sul : MÎNDRU, Nedelcu, CARI- 
CAȘ. Smănăndescu II, Ioniță. Paș- 
can, Mafteuță, (Știrbei), OAIDA. 
Smărăndescu I, Voinea, BABO1E.

☆

La tineret, cu o echipă supe
rioară din toate punctele de ve
dere oaspeții au obținut victoria 
cu scorul de 3-1.

Alte rezultate din categoria A: 
Știința Cluj — Dinamo București 
2-2; Steagul roșu — Știința Ti
mișoara 1-1; Dinamo Bacău — 
Dinamo Pitești 2-0; Rapid — 
Jiul Petrila 0-0; Steaua — Meta
lul Tîrgoviște 4-0; U.T.A. — Pe
trolul 1-1.

t:

i

scorul final la

»-a remarcat li- 
iac de la gazde

Alte 
noasa 
nât; 
Teiuș

S. OPREA 
corespondent

★ ★
gir — Minerul Deva 1—0; Mi
nerul Ghelar — Dinamo Bar
za amlnat; Victoria Călan — 
Sebeșul Sebeș 1—1.

♦

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

10. 
11. 
12.
13.
14.

Sebeș 
Barza
Vulcan 
Aninoasa

CLASA
Metalurgistul Cugir 
Parlngul Lonea 
Sebeșul 
Dlnamo 
Minerul 
Minerul
Jiul II Petrila 
Minerul Deva 
Victoria Călan 
Auto Alba Iulia 
C.F.R. Simeria 
C.F.R. Teiuș 
Dacia Orăștie 
Minerul Ghelar

M E N T и L
17 12 2 3 42: 9 26
17 19 3 4 36:22 23
17 10 2 5 48:31 22
16 9 3 4 30:T9 21
17 9 3 5 38:26 21
15 9 1 5 33:17 19
17 7 5 5 32:25 19
16 8 2 6 25:16 18
17 6 3 8 24:26 15
17 3 4 10 23:35 10
16 3 4 9 21:41 10
17 3 3 11 19:59 9
16 4 1 11 14:36 9
15 3 2 10 21:44 8
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vară a tineretului 
organizațiile U.T.M. șl de sin
dicat trebuie să mobilizeze cit 
mai mulțl tineri, oameni ai 
muncii.

Ținînd seama că la unele 
ramuri sportive ca: atletism, 
handbal, oină, volei, trîntă și 
ciclism primii ciștigători vor 
participa in Întrecerile din e* 
tapele a IV-a și a V-a, este ne
cesar să fie organizate săptă- 
mlnal 3—4 concursuri cu ca
racter de antrenament pentru 
ca sportivii să ne reprezinte 
cu cinste la fazele superioare. 

Preocuparea asociațiilor noas. 
tre sportive de a organiza și 
desfășura cit mai bine Spar
tachiada de vară a tineretu
lui, mobllizînd toți tinerii, va 
duce la Înviorarea activității 
sportive. Totodată, antrenînd 
un număr mare de tineri și 
tinere in practicarea exerciții- 
lor fiz.ee, in mod organizat, 
se vor consolida asociațiile 
sportive, prin creșterea numă
rului de membri U.C.F.S. și 
constituirea de noi secții pe 
ramuri de sport.

Cuprinderea șl organizarea 
cit mil bine a întrecerilor din 
cadrul primei etape a Sparta
chiadel de vară a tineretului 
cere din partea fiecărui profe
sor de educație fizică!, antre
nor, instructor și sportiv frun
taș să muncească in așa fel 
ca Spartachiada de vară a ti
neretului să se bucure de suc- 
ccs.

ȘTEFAN DANESCU 
secretar al clubului sportiv 

orășenesc u.c.F.S. Petroșani
Q---------------

Crosul „Să înlîmpinăm 1 Mai“
Organizat în vederea sărbă

toririi zilei de 1 Mai, la cros 
au participat un număr de 85 
concurențІ de la asociațiile 
sportive din orașu) Lupeni. 
La categoria JUNIOARE pe 
primele trei locuri s-au cla
sat in ordine : Coconeț Ana 
(Straja Lupeni), Luca Ema- 
noiela (Minerul Lupeni), Cor
nea Taja (Straja Lupeni); JU 
NIORI: Sandu Victor (straja

acesta concursurile din 
spartachiadel vor cu- 
o amploare deosebită, 
vor lua startul în ma- 

masă, au

Spartachiada de
La 16 aprilie, începe tradi

ționala competiție populară de 
masă — Spartachiada de vară 
a tineretului.

Spartachiada de vară a ti
neretului constituie pentru or
ganizațiile U.T.M. și asociațiile 
sportive un prilej de intensi
ficare a activității sportive, 
de antrenare și mobilizare a 
maselor de tineret și oameni 
al muncii la practicarea spor
tului.

Anul 
cadrul 
noaste 
Cel ce
rea competiție de 
posibilitatea să-si dispute în- 
tîietatoa la 11 discipline pre
văzute în regulamentul spar- 
tachladei: 
volei, ciclism, 
popice, natație 
oină, trintă și

Spartachiada 
neretului pe anul 1962 se des
fășoară pe următoarele etape: 
etapa I-a pe asociații sportive. 
16 aprilie — 10 iunie; etapa 
Il-a interasociații și pe centre 
de Ia 11 iunie — 8 iulie 1962 
(la toate ramurile de sport); 
etapa Ш-a raională (orășeneas
că) 9 — 29 iulie 1962; etapa 
IV-a, interraională 30 iulie — 
12 august 1962; etapa V-a re
gională, în zilele de 23—24 au
gust 1962.

întrecerile din cadrul etapei 
I-a și a II-a trebuie să fie în 
centrul atenției asociațiilor 
sportive, care în colaborare cu

atletism, handbal, 
tir, gimnastică, 
(băieți si fete), 
fotbal.
de vară a ti-

Lupeni). Hristea Nicolae (Mi
nerul Lupeni, Slabu Sergiu 
(Minerul II Lupeni); SENIOA
RE : Csalovlci Margareta (Stra
ja Lupeni), Stroia Suzana (Mi
nerul Lupeni), 
(Straja 
Spătaru 
Lupeni). 
herul П
Constantin (Minerul II Lupeni).

.0------—..—

Costea Maria 
Lupeni): SENIORI: 
Vasile (Minerul II 

Clocolu Romulus (Mî- 
Lupenl), Bajmatără

Ore de muncă patriotică
Propunerea făcută de antrenoa- 

rea voluntară a echipei de handbal 
în 11 Minerul Vulcan, dr. Ciocea 
Marinela a fost primită cu multă 
bucurie de handbaliste.

S-a hotărît ca după fiecare an
trenament să colecteze cel puțin 
350 kg. fier vechi, iar dnd se vor 
aduna 15.000 kg. să-1 expedieze 
oțelarilor hunedoreni însoțit de o 
scrisoare.

Numai după un antrenament,

în ziua de 14 aprilie, sportivele 
au colectat peste 600 kg. fier vechi 
deci si-au depășit propriul anga
jament.

Printre sportivele care s-au evi
dențiat în mod deosebit îrf această 
acțiune patriotică sînt Farkaș Mar
gareta» Ferentz Ana, Flaider Ro- 
dica și Coman Victoria.

N. KOVENȚA
corespondent

0 victorie dc prestigiu a echipei $tlln(a Petros oul
In cadrul etapei a IV-a a 

campionatului republican de 
rugbi s-au întîlnit echipele 
știința Petroșani și C.F.R. 
Grivița Roșie. Jocul era aș
teptat cu mult interes de su
porterii localnicilor deoarece 
se lntîlneau 
mai în 
acum.

După 
trecută 
iată că 
petroșăneni

două din ce! 
formă echipe de pină

gazdelor, Țibuleac urmărind a- 
tent faza 
încercare 
prelungit.
șl scorul 
ța Roșie.

Deși conduși, 
că tot mai insistent buturile 
bucureșteniîor. El declanșează 
atacuri tot mai periculoase

reușește să înscrie o 
după

Tot
e 5—0

un dribling 
el transformă 
pentru Grlvl-

studenții ata-

r

i

eșecul de duminica 
în fața Progresului, 

in acest meci studenții 
comportîndu-se 

remarcabil au reușit să întrea 
că, la capătul unui meci pal
pitant, valoroasa 
C.FJR. Grivița Roșie.

Datorită! stării terenului se 
impunea mai mult jocul pe 
înaintare. Și intr-adevăr, greul 
Jocului a fost dus de ambele 
înaintări care au muncit mult 
pentru fiecare balon.

De la început Inițiativa a- 
parține Științei care atacă 
continuu buturile adverse. Ce
feriștii se apără organizat. Ei 
caută să-și desfășoare acțiu
nile mai mult pe linia de trel- 
sferturi, pentru a pune în va
loare forța de pătrundere a li
niei de atac. Studenții, însă se 
apără sigur astfel că scorul nu 
poate fi deschis.

Cu toate că Știința atacă 
mai mult, totuși cei care des
chid scorul sint oaspeții. In 
minutul 24, Ia o greșeală a

formațle

redueind astfel 
Realizator este 
urm&Tlt atent 
bătut de Dră- 
ratează trans -

аамсеоомкюоооамосмооеемоеоомоо 
RUGBI 
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Insă apărarea Griviței este la 
poet și in ultimă instanță fun
dașul Buda salvează cîteva o- 
cazii critice.

Totuși cu patru minute Îna
inte de sflrșitul primei repri
ze, Știința reușește să înscrie 
o Încercare, 
scorul (5—3). 
Anton care a
un balon bine 
cea. Mateescu 
formarea.

La reluare, 
caută, să-șl mărească avanta
jul, iar Știința să răstoarne 
rezultatul de pină atunci ca
re-! era nefavorabil.

La început cei care domină 
mai Insistent sint bucureștenii. 
Ei inițiază tot mai multe a- 
tacuri și pe înaintare și pe li
nia de țrâisferturi însă stu-

Grivița Roșie

denții se apără sigur astfel că 
scorul rămîne neschimbat.

In minutele 55 și 60. Anti- 
moianu (Știința) și Țibuleac 
(Grivița Roșie) ratează cîte o 
lovitură de pedeapsă din si
tuații destul de favorabile. In 
continuare studenții sînt cei 
care atacă mai mult șl mai 
insistent. Ei reușesc să preia 

. conducerea abia in minutul 67 
prin Mateescu care transfor
mă impecabil o lovitură de 
pedeapsă de la aproximativ 
25 m., în urma unul ofsaid a 
lui Moraru: 6—5 pentru Ști
ința. Plnă la sfîrșltul meciului 
Știința se instalează în Jumă
tatea de teren a oaspeților a- 
saltînd tot mal insistent tere
nul de țintă bucureștean.

Arbitru] N. Galcu (Cluj) a 
arbitrat corect următoarele 
formații :

ȘTIINȚA PETROȘANI : Gal- 
dea —- Moisescu, Drăcea, Nlco- 
lescu. Anton — Ureche, Ma
teescu — Antimolanu, Coicu- 
lescu (din mln. 30 Grigoriev)
— Marin, Ciornei. Dumitru 
Zalosan, Rîmnlceanu, Mano- 
lache. C.F.R. GRI VIȚA RO
ȘIE : Buda — Țibuleac. Wu- 
sek, Irlmescu, Trandafirescu
— Obiemenco, stanciu — Mo
raru, Rusu, Iliescu — Mladln, 
Stoenescu, Rftdulescu. Manole, 
Baciu.

CORNEL TĂUTU



Din experiența colectivelor fruntașe

Recuperarea - în centrul atenției 
colectivului preparației Lupeni
Colectivului preparației Lu

peni ii revine o importantă 
sarcină în cadrul activității e- 
conomice a Văii Jiului. El tre
buie să prepare și să expedie
ze centrelor siderurgice din 
țară cărbunele cocslficabll ex
tras de minerii de la Lupeni, 
Urlcani șl Vulcan.

Folosind experiența acumu
lată anul trecut, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii prepara
ției șl-au luat, in lumina Di
rectivelor C.C. al P.M.R., Im
portante angajamente in în
trecerea socialistă. Printre al
tele ei au hotărlt să recepțio
neze peste plan plnă la sfîr- 
șitul anului curent 55.000 tone 
de cărbune brut cocsiflcabil, 
să îmbunătățească recupera
rea cu 1.0 puncte peste sarci
na de plan, să reducă cenușa 
globală din cărbune cu 0,3 
puncte șl să realizeze econo
mii suplimentare în valoare de 
200.000 lei.

Pornind la traducerea în 
viață a acestor angajamente, 
colectivul preparației a obți
nut rezultate însemnate in 
muncă în perioada de timp 
care s-a scurs din acest an. 
Astfel, datorită unor îmbună
tățiri aduse procesului tehno
logic, planul producției nete 
dvfost depășit cu peste 19.000

>
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Prieteni ai cărțiiГ
Tinerii de la mina și prepara

ți» din Petrila sînt buni prieteni 
ai cărții. Peste 140 dintre tinerii 
muncitori de la exploatare si pre- 
parație participă la concursul ,.Iu
biți cartea"

Zilele trecute, un număr de 40 
de tineri participant! la acest con
curs s-au prezentat în fața comi
siei de examinare pentru obține
rea insignei ..Prieten al cărții". 
Ceilalți 100 de tineri concurent! 
sînt. de asemenea, bine pregătiți 
pentru obținerea insignei. Pentru 
aceștia comisia de organizare a 
concursului „Iubiți cartea" de pe 
lingă clubul muncitoresc din Pe
trila va organiza în curînd încă 
o examinare pentru a li se acorda 
insigna „Prieten al cărții".

M EDITURA POLITICA
au apărut : 

CONȘTIINȚA 
de Jaroslav Putlk

Cartea relatează Intr-un stil 
publicistic procesul Intentat In 
anul 1954 de autoritățile 'din 
S.U.A. savantului american 
Oppenheimer, unul dintre crea
torii primei bombe atomice în
vinuit că n-ar fi manifestat 
destul entuziasm pentru pro
ducerea bombei cu hidrogen. 
Cartea demască „justiția" a- 
mericană și arată tragedia in
telectualului in condițiile apă
sătoare ale „vînătoarel de vră
jitoare" din S.U.A.

Știința și dezvoltarea societății 
de M. M. Karpov

Lucrarea ridică o serie de 
probleme ca lupta de opinii in 
știință, interdependența Intre 
știință și filozofie etc., comba
te concepțiile Idealiste despre 
dezvoltarea științei.

Cum se nasc, trăiesc și mm* 
zeii și zeițele 

de Rm. Iaroelavski

In carte sînt analizate lzvoa - 
rele reale „pămîntești" ale le
gendelor religioase. Autorul 
studiază in special legendele 
Care există paralel In religia1 
creștină și In alte religii, mai 
vechi, ajungînd la concluzii 
ateiste fundamentate pe un 
vast material istoric.

tone de cărbune brut. In ace
lași timp s-a livrat peste plan 
centrelor siderurgice o canti
tate de 346 tone de cărbune 
special pentru cocs. De aseme
nea, cenușa globală din căr
bune a fost redusă cu 0,5 
puncte. Prin reducerea consu
mului specific al reactivilor de 
flotare, a energiei electrice etc., 
la preparația Lupeni au fost 
obținute în acest an economii 
Suplimentare la prețul de caet 
țn valoare de 273.000 lei.

îmbunătățirea indicelui de 
recuperare a cărbunelui livrat 
de către cele 3 mine furnizoa
re a constituit șl constituie o 
preocupare de frunte a mun
citorilor și tehnicienilor pre
parației. Sub îndrumarea or
ganizației de partid, întregul 
colectiv al preparației desfă-> 
șoară o luptă susținută pen
tru obținerea unei recuperări 
cit mai mari. Și, pentru ca roa
dele să fie cit mai bogate, in 
această direcție conducerea 
preparației a luat o seamă de 
măsuri tehnico-organizatorice 
printre care mărirea ecarta- 
mentului lanțului nr. 1 de la 
600 mm. la 800 mm., modifi
carea șuberelor la lanțul nr 
2 între sitele Zimmer nr. 1 și 
2: reparația capitală a eleva
torului de gris nr. 1. O altă 
măsură luată este șl aceea pri
vind repartizarea agregatelor 
pe echipe de muncitori, în sco
pul bunei întrețineri a lor. 
Pentru mărirea debitului și 
vitezei de circulație a apelor 
pe jgheaburile de spălare a 
fost montată o nouă pompă.

Toate aceste măsuri luate și 
traduse în viață ca și munca 
entuziastă depusă de munci
tori și tehnicieni au făcut ca 
de la începutul anului la pre
parația Lupeni indicele de re
cuperare să fie îmbunătățit cu 
1.5 puncte față de cel planificat 
și cu 0,5 puncte față de anga
jamentul luat.

In primele rlnduri ale între
cerii pentru Îmbunătățirea 
procentului de recuperare s-au 
situat echipele și schimburile 
conduse de Moscovici Leopold, 
Doicear Francisc, Rusu Petru, 
Cziller Carol și alții.

Muncind cu tot mai multă 
însuflețire In întrecerea socia
listă. introduclnd pe scară mai 
largă automatizarea în func
ționarea agregatelor, colectivul 
preparației Lupeni va putea 
obține realizări și mai Însem
nate pe- calea îndeplinirii o- 
blectivelor cuprinse în anga
jamentele de întrecere.

C. MATEESCU

Toetă atenția
(Urmare din pag. l-a)

El., Donin Francisc, Eîsler Ti- 
beriu și alții.

In cele trei universități mun
citorești activează elevi frun
tași ca Moldovan Vaslle, Pop 
Ellsabeta, Negruț loan, Filip 
Alexandru, Balint Ștefan, Clo- 
tă Gheorghe, Hebedea ștefan. 
Molnar Ștefan, MihăilS Cor
nel și alții.

In activitatea universităților 
muncitorești au existat însă și 
o serie de lipsuri. Așa de e- 
xemplu, universitatea din Vul
can, care în anii trecuțl a fost 
fruntașă pe Valea Jiului, în 
prezent are cea mal slabă ac
tivitate. Aici, în special pre
zența lasă foarte mult de do
rit. Astfel, la un sondaj făcut 
pe ziua de 14 ianuarie a. c. 
din totalul de 58 elevi înscriși, 
nu au participat ia cursuri 
decît 18 elevi. La fel s-au pe
trecut lucrurile și în zilele de 
18 și 25 februarie a. c. cînd au 
participat 19 șl, respectiv, 16 
elevi. Tot din cauza frecvenței 
slabe conducerea universității 
de aici a fost nevoită să ami
ne o lecție. Acest lucru dove
dește lipsa de preocupare a 
comitetului sindicatului de la

întreținerea mașinilor de ră
sucit, depănat și boblnaj, de 
la Viscoza Lupeni este preocu
parea echipelor specializate in 
direcția aceasta. Iată-1, In cli
șeu, pe maistrul mecanic Bă- 
dău Nicolae, șeful echipelor de 
întreținere din cadrul secției a 
Ш-a a Viscozei la lucru.

NOTA

Cînd se vor lua
măsuri ?

Anul trecut, comitetul U.T.M. și 
comitetul sindicatului de la mina 
Vulcan au manifestat preocupare 
față de ridicarea calificării tine
rilor muncitori. Dar în loc ca a~ 
ceastă preocupare să fie continuată 
și în acest an, ea lipsește Cu totul. 
Membrii comitetului U.T.M. și ai 
comitetului sindicatului se mulțu
mesc doar cu faptul că în acest 
an la școala de calificare de pe 
lingă exploatare au fost' încadrați 
peste 50 de tineri. Pentru ridicarea 
pregătirii profesionale a tinerilor 
care s-au calificat în anii trecuți 
nu se face nimic

Comitetul U.T.M. și comitetul 
sindicatului nu au luat măsuri 
pentru organizarea și în acest an 
a cursurilor da ridicare a califi
cării.

Au trecut mai bine de 3 tuni 
din acest an. Tinerii sînt dornici 
de a învăța, de a-și ridica nivelul 
profesional. Comitetul U.T.M. și 
comitetul sindicatului minei Vul
can au datoria de a lua măsuri 
urgente pentru crearea cursurilor 
de ridicare a calificării tinerilor 
muncitori, iar organizațiile U.T.M. 
din sectoare au sarcina de a mo
biliza tinerii la cursuri.
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Vâ presenilm „Electromotor" Тііліумига 
“p

grup de specialiști electro-
tehnici străini au vizitat anul tre
cut întreprinderea „Electromotor" 
din Timișoara.

Datele biografice ale întreprin
derii timișorene — pe care le-an 
aflat specialiștii străini — se a~ 
seamănă în mult» privințe cu cele 
ale multor întreprinderi din țara 
noastră. E.a a aparținut plnă la 
naționalizare unor patroni. Cum 
se muncea ? Credem că spunind 
„patroni1' nu mai e cazul să dăm 
explicații. După naționalizare, în
treprinderea și-a mărit an de an 
capacitatea de producție. Statul a 
acordat însemnate fonduri de in
vestiții prin care intreprindereit 
a fost dotată cu mașini și insta-

I
8 
8 

nieri ai noului, avea sarcina do « 8 
reăliza „pe viii' schițele fi eal- 8 
culele proiectanților. 8

Grupul de specialiști străini ч 8 
străbătut uzina de la un capăt 8 
la altul, A cercetat cu de-antă’ 8 
nuntul fiecare ungher, fiecare та- 8 
șină. Multe lucruri interesante au 8 
avut de aflat aici vizitatorii. Lu 8 
un moment dat unul din specia
liști s-a apropiat de o mașină. 
E-ra o presă hidraulică de 6 tone. 
Ceilalți l-au urmat. Specialistul 
a urmărit cu atenție mișcările is
cusite ale muncitorului, comenzile 
scurte și simple pe care le efec
tua acesta precum și funcționarea 
mașinii. Impresionat le-a 
colegilor săi ■

spus

lății moderne, de înaltă tehnici - — O bijuterie.
tale. Apoi, s-a interesat :

In anul 1959, după plenara — De unde ați importat pre
C.C. al P.M.R. care a stabilit sa І In ce țară-i fabricată f
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° sarcini privind introducerea teb- 
9 nicii noi și ridicarea calității pro- 
° duselor,. aici au fost luate o 
o seamă de măsuri. S~a spus atunci 
o într-o adunare: „Statul ne ajută 
л cu fonduri, rămine ca noi să ne 
n apucăm vîrtos de treabă. Mași- 
a nile noastre să se „bată", p» pia- 
o ța mondială cu cele mai perfec~ 
n ționate mașini produse în alte 
o târî'1. Una din măsurile luate a- 
g tunci a fost constituirea unui co- 
g lectiv de ingineri și tehnicieni 
8 care urmau să proiecteze scule, 
8 dispozitive și mașini. O echipă 
g din cei mai buni muncitori, cu 
g o calificare superioară, pio-
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Muncitorului i-au fost tălmăci
te întrebările.

Cu mîndrie îndreptățită el i~a 
răspuns specialistului:

a fost proiectată și 
întreprinderea noas~

Presa
executată in 
tră.

Răspunsul 
mirare în rîndul 
Dar oare numai atît ? Prestigiul 
și renumele constructorilor noștri § 
de mașini a urcat pe trepte noi.

Un fapt care vorbește nu nu
mai despre continua ascensiune A g 
tehnicii noi ci și despre ce este g 
în stare să înfăptuiască omul g 
atunci cînd energiile lui creatoare g 
sînt descătușate. o

INFORMAȚII
Constructori de frunte 

primiți în partid
Organizația de bază a șan

tierului de construcții de locu
ințe din Lupeni manifestă o 
deosebită grijă față de primi
rea în rîndurlle membrilor și 
candidaților de partid a celor 
mal buni muncitori construc
tori. Apreciind just calitățile 
pe care le au, organizația de 
bază a hotărît primirea In rîn- 
durile sale a tovarășilor Stîn- 
gaciu Vasile, Dlaconescu loan, 
Zăpoi Florica și Minclu Maria, 
zidari șl instalatori, care s-au 
dovedit a fi în primele rîn- 
durl pentru îndeplinirea sar
cinilor de plan.

Un cerc de învățămînt 
cu activitate bogată

Cercul de studiere a istoriei 
P.M.R. anul I din sectorul VIII 
al minei Vulcan desfășoară o 
activitate bogată. Frecvența la 
ședințele cercului este de 95-98 
Ia sută.

universităților muncitorești
mina Vulcan pentru această 
formă de învățămînt. Univer
sitatea muncitorească de aici 
a fost lăsată pe seama condu
cerii clubului. Prea puțin se 
ocupă comitetul sindicatului 
de organizarea unor activități 
educative, extrașcolare cu 
cursanții, de prezența la curs 
a elevilor.

Lipsuri mari în această di
recție are și conducerea uni
versității muncitorești din Vul
can. Colectivul de conducere 
de aici nu în suficientă mă
sură verifică schițele de plan, 
unele din ele nu sînt văzute 
chiar de loc sau nu urmărește 
cum se îndeplinesc acestea.

Lipsuri s-au semnalat șl la 
universitatea muncitorească 
din Petrila. Și aici prezența 
lasă de dorit. Asa de exemplu, 
In ziua de 10 ianuarie a. c., 
din 76 elevi înscriși la cursuri 
au participat doar 33, în ziua 
de 24 ianuarie au fost prezenți 
41 elevi etc. Un lucru negativ 
ce influențează asupra pre
zentei este și faptul că se 
schimbă prea des sala de pre
dare. Așa s-a întîmplat In 2lua 
de 21 martie a. c.. cînd In loc 
să se țină lecția în sala spe
cial destinată, s-a ținut la bl-

bliotecă, mulți cursanți neștl- 
ind acest lucru. De asemenea, 
mai sînt mulți cursanți care 
intră la lecție după ce a Intrat 
lectorul, produclnd astfel în
treruperi în expunere etc.

Avînd în vedere timpul scurt 
care a rămas plnă la încheie
rea cursurilor acestor univer
sități (aproape trei luni) co
mitetele sindicatelor vor tre
bui să se ocupe mal mult de 
universitățile muncitorești a- 
sigurlnd o mai bună prezență1 
Ia lecții a cursanțllor. Pentru 
aceasta e necesar ca la lecții 
să participe cite un membru 
ăl comitetului sindicatului, 
care să aducă operativ la cu- 
noștîță constatările și lipsu
rile existente.

De asemenea, să se organi
zeze mal multe acțiuni educa
tive cu cursanți! cum ar fi : 
vizionări colective de filme, de 
spectacole de teatru, organi
zarea de seri de odihnă cu e- 
levli și familiile lor etc.

Comitetele sindicatelor vor 
trebui să acorde în viitor un 
sprijin mai mare conducerii 
universităților, să le îndrume 
In așa fel ca Ia încheierea a- 
nului de învățămînt rezultatele 
să fie din cele maî bune.

neașteptat a stîrnit 
specialiștilor.

DE PARTID
Plnă acum in cadrul cercu

lui s-au predat 7 lecții. La ul
tima ședință a cercului cursan
ții au purtat discuții pe mar
ginea lecției „Lupta P.C.R. îm
potriva fascizării țării, pentru 
crearea frontului popular an
tifascist".

Cursanții de la acest cerc Iși 
întocmesc din timp conspec
tele și vin bine prdgătiți la se- 
fnlnarli. Printre cursanții frun
tași se numără tovarășii Ble- 
Jan Virgll, Roman Victor, Bu
hai I., Fărcășanu N., Iancu G.

Preocupare pentru 
educarea candidaților
Organizația de bază nr. 8 de 

la mina Anînoasa se preocupă 
cu atenție de educarea candi
daților de partid.

Biroul organizației de bază 
a repartizat membrilor de 
partid vîrstnici sarcina de a se 
ocupa de creșterea a cite 1—2 
candidați in vederea intrării 
lor In rîndurlle membrilor de 
partid. Organizația de bază 
întreprinde numeroase acțiuni 
pentru educarea candidaților 
de partid. De exemplu, candi- 
dațîi au audiat recent confe
rința „însemnătatea introdu
cerii tehnicii noi" ținută pe 
secții de comuniștii Pop An
drei, Suhan Francisc și alții.

De asemenea, candidațil șl 
membrii de partid tineri cum 
slnt Nagy Iosif, Băbuț Vaslle, 
Jitea ionel, Radu Nicolae au 
primit sarcina de a face lunar 
recenzii pe marginea cărților 
citite de ei.

Formele folosite de organi
zația de bază pentru educa
rea candidaților de partid 
s-ău dovedit a fi atractive și 
educative.
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Fier vechi 
penfru oțel nou

Utemiștii de la preparația Pe
trila desfășoară o acțiune intensă 
pentru colectarea fierului vechi în 
cinstea Zilei tineretului dip R.P.R. 
ei au declarat luna aprilie — lună 
a muncii patriotice.

Mobilizați de organizația U.T.M. 
tinerii uzinei au obținut de 
la începutul lunii importante 
realizări în munca obștească. Ei 
au colectat pînă în prezent o can
titate de 168.800 kg. fier vechi. 
In această acțiune s-au evidențiat 
utemiștii Penu Ioan, Toma Va
ier, Jurca Nicolae, Nicula loan, 
Roman Grigore.
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Ședința comisiei permanente a C.A.E.R

fcl deal XH-lca Congres 
al u.T.C.L. și-a începui lucrările

MOSCOVA 16 (Agerpres). 
TASS transmite :

La 16 aprilie, în Palatul Con
greselor din Kremlin s-a deschis 
cel de-al XIV-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Comunist Le
ninist din U.R.S.S.

La Congres participă N. S. Hruș
ciov și alți conducători ai partidu
lui comunist și guvernului sovie
tic.

Serghei Pavlov, prim-secretar ai 
C.C. al U.T.C.L., a anunțat că la 
congres sînt aleși 3.878 de delegați. 
La Moscova au sosit reprezentan
ții organizațiilor de tineret din 58 
de țări, iar alte 12 delegații se 
află încă în drum spre capitala 
U.R.S.S.

La Congres participă Piero Pie- 
ralli, președintele Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, Jiri 
Pelikan, președintele Uniunii In
ternaționale a studenților, Virgil 
Trofin, prim-secretar al C.C al 
U.T.M.

Congresul a ales în unanimitate 
prezidiul, format din 35 de per
soane, printre care oosmonauții 
Iuri Gagarin și Gherman Țitov, 
tineri muncitSri, țărani, oameni de 
știință. In prezidiul de onoare al 
congresului delegații au ales Pre-

Lucrările Cooler rBțeî de la Geneva
GENEVA 16 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Ce-a de-a 21-a ședință plenară 

a Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare și-a desfășurat lu
crările la 16 aprilie sub președin
ția delegatului Etiopiei.

Reprezentantul U.R.S.S, V. A. 
Zorin, care a luat cuvîntul la înce- 
ceputul ședinței, a dat, citire me
sajului de răspuns al lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri ai U.R.S.S.; adresat 
primului ministru al Marii Britanii, 
H. Macmillan.

Delegații Angliei și S.U.A, care 
au urmat la cuvînt ; au încercat 
să diminueze impresia profundă 
produsă de mesajul șefului guver
nului sovietic asupra membrilor 
Comitetului.

Apoi, a luat cuvîntul reprezen
tantul Braziliei, care în numele 
delegațiilor tuturor țărilor nean
gajate, participante la lucrările Co
mitetului celor 18 state pentru de
zarmare, adică în numele delega
țiilor Birmaniei, Braziliei, Etio
piei, Indiei; Mexicului; Nigeriei, 
R.A.U. și Suediei; a prezentat spre 
examinarea membrilor Comitetului 
un memorandum în problema în
cetării experiențelor cu arma nu-
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S.U.A. continuă 
să furnizeze armament 

Vietnamului de Sud
SAIGON 16 (Agerpres)
După cum anunță coresponden

tul ziarului „New York Herald 
Tribune", escadrila de elicoptere 
a corpului I al infanteriei marine 
americane a sosit la 15 aprilie in 
Vietnamul de Sud pe bordul na
vei port-avion americane „Prince
ton". Escadrila numără 16 elicop
tere. Alte zece elicoptere urmea 
ză să sosească pe bordul navei 
port-avion „Croatpn". Astfel, nu
mărul total al elicopterelor ame ■■ 
ricane în Vietnamul de sud va fi 
de 86.

In afară de aceasta, scrie cores
pondentul, în prezent în Vietna
mul de Sud își desfășoară acti
vitatea aproximativ 5.000 de ame
ricani. Militarii din aviație și 
flotă colaborează strîns cu for
țele guvernamentale sud-vietname- 
ze“.

O dată cu sosirea infanteriei ma
rine, forțele maritime militare sud- 
vietnameze vor primi din partea 
Statelor Unite cea de-a șasea na
vă. Se așteaptă ca această navă 
americană să sosească joi la Sai
gon. 

zidiul Comitetului Central al 
P.G.U.S.. în frunte cu Nikita 
Hrușciov.

Din partea Comitetului Central 
al P.C.U.S.; congresul a fost sa
lutat de Frol Kozlov, membru în 
prezidiu și secretar al C.C. al 
P.G.U.S.

In mesajul de salut adresat con
gresului, C.C. al P.C.U.S. a cerut 
ca tinerii sovietici să fie educați 
în spiritul tradițiilor eroice ale 
luptei revoluționare, în spiritul 
ideilor marxism-leninismului. Prin
cipiile codului moral al comunis
mului trebuie să devină o lege 
a vieții de zi cu zi a tineretului.

Comitetul Central al P.C.U.S 
și-a exprimat convingerea fermă 
că cei 19 milioane de comsomo- 
liști care se află în avangarda 
construcției comunismului, prin 
munca lor eroică, vor înscrie noi 
pagini în istoria victoriilor comu
niste, în triumful ideilor marxism- 
leninismului.

Serghei Pavlov, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.L., a prezentat 
raportul cu privire la activitatea 
Comitetului Central al U.T.C.L și 
sarcinile Comsomolului în lumina 
hotărîrilor Congresului al XXII-l₽a 
al P.C.U.S.

deară. Autorii memorandumului 
cer puterilor nucleare să nu înce
teze eforturile în vederea reali
zării cit mai grabnice a unui acord 
privind interzicerea pentru totdea
una a experiențelor cu arma nu
cleară.

In cercurile de la Geneva se 
subliniază în legătură cu prezen
tarea aa^țui.®emorandum, că d 
este rodul îndelungatelor tratative 
dintre reprezentanții țărilor neu
tre, care au continuat pînă la 
începerea ședinței din 12 aprilie. 
Totodată, delegații englez și ame
rican s-au gtiăbit să creeze îndoieli 
în ce privește propunerile statelor 
neutre. Ei au declarat că au de 
ridicat o serie de probleme, și în 
special problema creării posturilor 
de control la fața locului.

Reprezentantul U.R.S S., V. A. 
Zorin; a dat asigurări că, guvernul 
sovietic va studia cu toată atenția 
memorandumul în problema înce
tării experiențelor cu arma nuclea
ră care este rezultatul năzuinței ță
rilor neutre ca tratativele cu pri
vire la încetarea experiențelor cu 
arma nucleară să se urnească din 
punctul mort.

După o scurtă discuție procedu
rală, s-a hotărît ca următoarea 
ședință plenară a Comitetului ce
lor 18 state pentru dezarmare să 
aibă loc în dimineața zilei de 17 
aprilie.

MOSCOVA — Opt dintre cei 
mai buni violonceliști au fost dis
tinși cu titlul de onoare de lau- 
reați ai celui de-al П-lea Concurs 
internațional „Ceaikovski". S-au 
distribuit următoarele premii : 
Premiul I — Natalia Șahovskaia 
(U.R.S.S.), premiul II — Leslie 
Parnas (S.U.A.), Valentin Feighin 
(U.R.S.S.); premiul III — Natalia 
Gutman (U.R.S.S.), Mihail Homi- 
țer (U.R.S.S.).

PARIS. — Duminică s-a anun
țat oficial că, la propunerea nou
lui prim-ministru Pompidou, pre
ședintele republicii a numit pe 
membrii guvernului, din care fac 
parte 22 miniștri și 7 secretari de 
stat. Principalele posturi ministe
riale au fost ocupate de oamenii 
politici care au făcut parte și din 
guvernul anterior. In funcția de 
ministru al Afacerilor Externe a 
rămas Couve de Murville, minis
tru al Afacerilor Interne este tot

Siritoarea lui l. Pauliai
NEW YORK 16 (Agerpres).
Cunoscutul om de știință ameri

can, laureat al Premiului Nobel, 
Linus Pauling, a adresat ziarului 
„New York Times" o scrisoare în 
care se pronunță împotriva reluă
rii de către Statele Unite a expe
riențelor nucleare în atmosferă. 
;,Protestele împotriva efectuării 
seriei de experiențe cu arma nu
cleară în atmosferă, proiectate pen
tru sfîrșitul lunii acesteia și anun
țate de președintele Kennedy, de
clară printre altele L. Pauling, au 
la baza două considerente. Primul 
este acela că experiențele, dacă 
se vor efectua, se vor răsfrînge 
defavorabil asupra lucrărilor Con
ferinței pentru dezarmare, care se 
desfășoară la Geneva, și prin ur
mare vor spori primejdia pe care 
o reprezintă pentru țara noastră 
probabilitatea unui război nuclear 
distrugător. Al doilea — prin ele 
însele aceste experiențe ar aduce 
prejudicii generației de oameni care 
încă nu s-a născut".
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Apelul Asociației daneze 
„Mișcarea împotriva armei 

atomice"
COPENHAGA 16 (Agerpres).
Asociația daneză „Mișcarea îm

potriva armei atomice" a adresat 
conducerilor partidelor politice, or
ganizațiilor sindicale, de masă și 
culturale din Danemarca un apel, 
în care le cheamă să participe la 
un marș împotriva înarmării ato
mice. Acest marș, cu punctul de 
pornire de la Holbaek — primul 
oraș unde a fost amplasată arma 
rachetă — pînă la Copenhaga, va 
avea loc între 20 și 22 aprilie

Congresul Asociației naționale 
itafiene a foștilor deținuți 

în lagărul nazist
ROMA 16 (Agerpres).
La Florența s-a desqhis cel de-al 

treilea Congres al Asociației națio
nale a foștilor deținuți din lagă
rele de concentrare naziste. La 
congres participă reprezentanți ai 
celor 3.000 de foști deținuți ră
mași în viață dintre 30.000 de 
italieni deportați în aceste lagăre.

Salutîndu-i pe participanții la 
Congres, La Pira, primarul orașu
lui Florența, a spus -. „Suferințele 
voastre au înscris o pagină sum
bră în istorie. Acest congres tre
buie să devină un avertisment. Ase
menea evenimente nu mai trebuie 
să se repete, deoarece în lume s-a 
deschis o eră nouă în care nu mai 
e loc pentru război".

Roger Frey, iar ministru de Război 
tot Pierre Messmmer.

DAMASC. — La 14 aprilie Na
zim Kudsi, președintele Republicii 
Arabe Siria, a făcut o amplă de
clarație la postul de radio Damasc. 
El a amintit că în perioada de 
răspundere prin care trece în pre
zent Siria, poporul sirian trebuie 
să ducă în permanență lupta îm
potriva „primejdiilor și intrigilor 
țesute de imperialism", care sînt 
o urmare a războiului rece și a in
tereselor monopolurilor petroliere

TUNIS. — Vorbind de conti
nuarea acțiunilor criminale ale td- 
tracolonialiștilor din „Organizația 
armată secretă", agenția Algerie 
Presse Service arată că „manifes
tațiile fasciste care se înmulțesc 
de două zile la Alger, Oran și 
Bone pun în mod strident proble
ma menținerii ordînei publice în 
Algeria".

pentru industria
Intre 10 și 14 aprilie a avut loc 

la București ședința a XI-а a Co
misiei permanente a C.A.E.R. pen
tru industria de petrol și gaze.

La ședința comisiei au participat 
delegațiile țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, iar în calitate de obser
vatori reprezentanții R.P. Chineze 
și R.P.D Coreene.

Comisia a ascultat raportul asu
pra lucrărilor efectuate în anul 
1961 și asupra orientării viitoare 
a activității ei, informațiile con
ducătorilor delegațiilor asupra în
deplinirii recomandărilor organelor 
C.A.E.R. privind problemele in 
dustriei de petrol și gaze și asupra 
rezultatelor obținute ; de aseme
nea, a examinat ordinea și terme
nele de efectuare a lucrărilor în 
legătură cu calculele orientative 
ale balanțelor de combustibil și
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SITUAȚIA DIN ARGENTINA
BUENOS AIRES 16 (Agerpres). 
Agențiile de presă anunță că se

natul argentinian a aprobat re ■ 
forma legii privind succesiunea 
prezidențială cerută de guvernul 
Guido sub presiunea militarilor; 
modificarea permite președintelui 
Guido să rămînă la putere pînă
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Telegrama de protest 
a organizației pentru 

apărarea păcii din R. Mali
BAMAKO 16 (Agerpres).
Opinia publică din Republica 

Mali protestează împotriva fap
tului că guvernul central congolez 
și administrația O.N.U în Con
go nu permit avocaților care s-au 
oferit să-1 apere pe Antoine Gi- 
zenga să vină la Leopoldville.

In legătură cu aceasta, organiza
ția pentru apărarea păcii din Re
publica Mali a adresat președin
telui celei de-a XVI*a sesiuni a 
O.N.U. și primului ministru Adou- 
la telegrame de protest. „Dreptul 
avocaților de a avea o întrevede
re cu Gizenga este incontestabil, se 
arată în telegramă, de aceea re
fuzul de a permite accesul în Con
go apărătorilor lui Gizenga cons
tituie un atentat la drepturile și 
libertățile 'recunoscute de toți".
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Pentru apărarea 
drepturilor omului

LONDRA 16 (Agerpres).
Un grup de democrați irlandezi, 

care au parcurs distanța de 200 de 
mile între Liverpool și . Londra în 
semn de protest împotriva neres- 
pectării drepturilor elementare ale 
omului în Irlanda de nord, au or
ganizat la 15 aprilie un miting în 
Hyde Park.

Ei au cerut să se anuleze îm
puternicirile excepționale ale po
liției în Irlanda de nord, să se 
lichideze bazele nucleare în Irlan
da.

Luînd ca pretext condamnarea 
la moarte a fascistului fouhaud, 
continuă agenția citată, O.A.S. pro
voacă manifestații, tulburări și 
greve la Oran, Bone, Alger și în 
același timp, își continuă provo
cările în rîndul cadrelor didactice 
europene și sabotajul în școli șl 
institutele de învătămînt superior.

ALGER. — In cursul zilei de 
duminică, legătura telefonică cu 
Oranul a fost întreruptă din cau
za ocupării centralei telefonice din 
oraș de către bande înarmate ale 
„Organizației armate secrete". A.- 
proximativ 100 de O.AS.-iști, pur- 
tînd uniforme de polițiști, relatea
ză agenția France Presse, au pă
truns în localul centralei telefo
nice transformînd-o într-o adevă
rată fortificație.

CIUDAD DE GUATEMALA. 
— Agenția U.P.l. anunță că parti
dele politice opoziționiste, studenți, 
profesori universitari și alte per
sonalități din viața publică din 
Guatemala au adresat președinte
lui Tdigoras Fuentes „cererea for
mală" de a demisiona.

de petrol și gaze
energie și coordonarea planurilor 
de dezvoltare a industriei de petrol 
și gaze a țărilor membre ale 
C.A.E.R. pe perioada pînă în anul 
1980.

Comisia a elaborat proiectul 
planului de colaborare a țărilor 
membre ale C.A.E R. în domeniul 
cercetărilor științifice cu privire 
la cele mai importante probleme 
ale industriei de petrol și gaze, 
considerentele preliminare privind 
organizarea producției specializate 
de aparatură și utilaj geofizic, re
comandările privind dezvoltarea în 
viitor a industriei de gaze, precum 
și alte probleme. De asemenea, a 
precizat planul de lucru al co
misiei pe anul 1962 și primul tri
mestru al anului 1963.

Lucrările comisiei au decurs în- 
tr-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă. (Agerpres).

la viitoarele alegeri prezidențiale 
care urmează să aibe loc în 1964. 
Legea a fost trimisă acum spre 
discuție Camerei deputaților unde 
însă, prevede agenția Associated 
Press, va întâmpina rezistența par
tidului majoritar, Uniunea civică 
radicală intransigentă, care cere 
revenirea fostului președinte Fron
dă- .

Agenția Reuter relatează că la 
cererea comandanților militari pre
ședintele Guido a convocat pe li
derii partidelor politice — în afa
ră de peroniști și comuniști — 
cerindu-le să prezinte un plan 
„pentru restaurarea păcii și menți
nerea. democrației". După cum 
arată însă agenția, caracterul ce
rerii lui Guido nu are nimic de
mocratic. Cererea, potrivit chiar 
declarațiilor liderilor politici con
sultați, a fost pur și simplu un 
ultimatum răspunsul la această 
cerere trebuind să fie dat într-un 
termen de 48 de ore.

PROGRAM RE RADIO
18 aprilie

PROGRAMUL I. 7,00 Radio
jurnal. Sumarul presei centrale,
7.45 Cîntă orchestra de muzică 
populară a Sfatului popular din 
Giurgiu, 8,00 Muzică, 8,30 Mu
zică simfonică, 9,15 Muzică ușoa
ră, 9,47 Cîntece de Ion (Sri&gfcu, 
10,08 Teatru la microfon : „Citra" 
de Rabindranath Tagore, 12,00 
Din folclorul popoarelor. 12,30 
Muzică din opere cerută de as
cultători, 13,05 Instrumentiști și 
orchestre de muzică ușoară, 14,30 
Concert de prînz, 15,10 Muzică 
populară romînească și a minori
tăților naționale, 15,40 „Programe 
muzicale alcătuite de ascultători"; 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,30 
In slujba patriei, 18,00 Program 
pentru iubitorii muzicii populare 
romînești, 19,25 Program inter
pretat de soliști și formații ar
tistice de amatori ale Casei raio
nale de cultură din Costești, re
giunea Argeș, 20,20 Cîntece, 21,15 
La microfon : Satira și umorul 
(reluare), 22,30 Melodii popu
lare romînești. PROGRAMUL II.
12.45 Tineri interpreți de muzică 
populară romînească, 14,03 „Cons
truim viața nouă" — program de 
cîntece și jocuri. 15,40 Dansuri 
ds estradă, 16,15 Cîntece și jo
curi din diferite regiuni ale țării, 
18,05 Tangouri, 18,50 Meridiane, 
19,00 Tineri interpret la micro
fon, 19,40 „Tineret mîndria ță
rii" - program de cîntece, 20,40 
Muzică populară din R. D. Ger
mană. 21,15 Concert de muzică 
ușoară romînească, 22.30 Muzică 
de estradă.
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CINEMATOGRAF
18 aprilie

PETROȘANI — 7 Noiembrie t 
Secerișul verde ; Al. Sabia : Cinci 
zile și cinci nopți ; PETRILA s 
Romeo, Julieta și întunericul, IS- 
CRONI: Spectatori în ofsaid ; A- 
NINOASA : Sentința ; VULCAN : 
Drum bun autobuzule ; PARO” 
ȘENI : Salt spre glorie ; URI- 
CAN1 : Artistul.
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