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DECRET 

pentru instituirea medaliei
„în cinstea încheierii 

colectivizării agriculturii"
Cu prilejul încheierii colec

tivizării agriculturii în R. P. 
Romînă, Consiliul de Stat

> DECRETEAZĂ:

va 
au 
de 
și 
e-

Art. 1. Se instituie medalia 
„In cinstea încheierii colecti
vizării agriculturii", care se 
acorda tuturor celor care 
participat activ la munca 
colectivizare a agriculturii 
de întărire organizatorică și
conomică a gospodăriilor agri
cole colective.

Art. 2. Se aprobă regula
mentul privind descrierea, lo
cul ierarhic și modul de pur
tare a medaliei „In cinstea În
cheierii colectivizării agricul

turii".

Președintele Consiliului de Stat 
GHEORGHE GHEORGHIUDEJ

☆

Medalia este din metal au
rit. Pe o fată se află, în relief, 
chipurile unui muncitor și unui 
țăran, pe fondul drapelului de 
stat cu stema R. P. Romîne. 
Pe cealaltă parte, medalia are 
ur> spic de grîu și data „1962“, 
înconjurate de inscripția „In 
cinstea Încheierii colectivizării 
agriculturii". Panglica medaliei 
este din mătase roșie, mărgi
nită de dungi colorate în verde 

. și galben.
(Ager preș)

In întâmpinarea zilei de 1 Mai

Hlncrii Văii Jiului Iraflac
In vlajâ angajamentele Înalt

Cu 1300 tone cărbune 
mai mult

Minerii de la exploatarea Pe
trila s-au angajat ca pînă la 1 
Mai să extragă peste sarcinile de 
plan 10.000 
getic. Prin 
măsurilor 
preconizate 
rea armării 
țirea aprovizionării tehnico-mate- 
riale, minerii Petrilei au extras 
pînă în prezent cu 1.300 tone de 
cărbune peste angajamentul luat. 
Un aport substanțial la obținerea 
acestui rezultat l-au adus mine
rii sectorului II care au extras 
peste sarcinile de plan 8.000 tone 
de cărbune. îmbucurător este, de 
asemenea, faptul că la mina Pe
trila randamentul realizat a ajuns 
în prezent la 1,283 tone cărbune 
pe post.

tone de cărbune ener- 
traducerea în viață a 

tehnioo-organizatorice 
ca, de pilda, extinde- 
metalice și îmbunătă

de avansare de aproape 30 m.l. 
Viteze sporite de avansare au în- 
registrat și celelalte brigăzi.

Succese de seamă au obținut mi
nerii din sectorul de investiții 
și în ce privește realizarea de eco
nomii la prețul de cost. De la în
ceputul anului și pînă în prezent 
ei au făcut economii suplimentare 
de 700.000 lei, cu peste 200.000 
lei mai mult față de angajamen
tul luat pe întregul an.

de la mi- 
rîvnă pen- 
de 1 Mai 
siderurgice
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Toate brigăzile la nivelul 
celor fruntașe

In întrecerea în cinstea zilei de 
1 Mai colectivul sectorului XI in
vestiții de la mina Petrila și-a 
propus ca toate brigăzile miniere 
să obțină realizări la nivelul ce
lor fruntașe. Măsurile tehnico-or- 
ganizatorice luate în acest scop au 
dat rezultatele scontate. In primele 
două decade ale lunii aprilie, toa
te brigăzile din sector și-au de
pășit simțitor sarcinile lor de plan, 
dind totodată lucrări de bună 
calitate. Brigada minerului Băbuț 
Constantin, de exemplu; a realizat 
în acest timp într-o galerie dublă 
o viteză de avansare de 35 m.l. 
Lucrînd într-o galerie asemănă
toare brigada condusă de minerul 
Șomogyi Iuliu a obținut o viteză

Cuvîntul minerilor 
de la Uricani

Minerii și tehnicienii 
na Uricani muncesc cu 
tru ca în cinstea zilei 
să livreze centrelor
cantități tot mai însemnate de căr
bune cocsificabil. In primele 19 
zile ale lunii aprilie, din abatajele 
minei au fost extrase peste plan 
1307 tone de cărbune cocsificabil. 
Sporul de producție a fost obți
nut în special pe seama creșterii 
productivității muncii cu 11 la sută 
față de sarcina planificată. Este 
demnă de remarcat activitatea rod
nică depusă de către colectivul 
sectorului I care și-a depășit an
gajamentul luat în cinstea zilei de 
1 Mai cu peste 2.000 tone de căr
bune cocsificabil. Productivitatea 
muncii planificată pe sector a 
fost depășită cu 350 kg. cărbune 
pe post.

------- =0=—

al popoarelor
22 aprilie întreaga 

sărbătorește

Munca cultural-educativă
în rîndurile tinerilor din Lupeni
Zilele trecute, comitetul oră

șenesc de partid din Lupeni a 
analizat, într-o plenară lărgi
tă, felul cum s-a ocupat co
mitetul orășenesc U.T.M. din 
localitate de mobilizarea tine
retului la activitățile cultural- 
artistice.

La plenară au participat to
varășul Ghioancă Victor, se
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid Petroșani, Dan 
Vaier, instructor al âomitetu- 
lui orășenesc de partid Petro
șani, secretari ai organizații
lor de partid și U.T.M., preșe
dinți de sindicate.

/tît din referatul prezentat 
de către tov. Barna Constan
tin, secretarul comitetului o- 
rășenesc U.T.M. Lupeni, din 
informările prezentate de or
ganizațiile U.T.M. de la mină, 
filatură și construcții, precum 
și din cuvîntul participanțllor 
la plenară, au reieșit o serie 
de părți pozitive în activita
tea cultural-educativă precum 
și unele lipsuri.

Referatul a scos în evidență 
faptul că datorită minunate
lor condiții create pentru ca 
tineretul să-și poată însuși co
morile științei și culturii, a 
crescut mult dorința acestora 
de a-și completa studiile, de 
a-și ridica nivelul de cultură. 
In prezent 570 de tineri din 
Lupeni urmează cursurile di
feritelor școli serale, 
cest an, alți 120 de 
început cursurile de 
pentru învățămîntul 
diu și superior.

Pentru ridicarea
cultural al tineretului, comi
tetul orășenesc U.T.M. a în
drumat organizațiile de bază •■4.. ♦

ex- 
IX, 

fost
De 

sînt

simpo- 
seri de 
muncii 
au de- 
biblîo-

iar în a- 
tineri au 
pregătire 

seral me-

nivelului

din întreprinderi și instituții 
să acorde o grijă deosebită a- 
tragerii tinerilor la munca cul
turală. Ca urmare, o serie de 
formații artistice cum sînt cele 
de la Viscoza, preparație, con 
strucții, întreprinderea de 
plorări, de Ia sectoarele 
VIII, VII de la mină, au 
reorganizate și activizate, 
asemenea, mulți tineri
membri ai diferitelor formații 
artistice de la club.

O altă latură a muncii cul
tural-educative asupra căreia 
comitetul orășenesc U.T.M. și-a 
îndreptat atenția a fost aceea 
a trezirii interesului • tinerilor 
pentru literatură. In acest scop 
au fost organizate, împreună1 
cu conducerea clubului, mal 
multe recenzii literare, 
zioane, procese literare, 
odihnă etc. In urma 
cu cartea, mulți tineri 
venit cititori activi ai
tecii, iar alții și-au făcut bi
blioteci personaie. Anul acesta 
valoarea cărților vîndute tine
rilor se ridică la p,este 20.00" 
lei.

Pentru îmbogățirea cunoș
tințelor profesionale ale tine
rilor s-au ținut mai multe con
ferințe cu caracter tehnic.

Comitetul orășenesc U.T.M 
s a ocupat și de organizarea 
cit mai plăcută și instructivă 
a timpului liber al tineretu
lui. A fost reactivizată comi
sia de organizare a joilor de 
tineret. S-au organizat mal

C. COTOȘPAN

(Continuare in pag. 2-a)

Economii de combustibil
In cinstea zilei de 1 Mai me

canicii și fochiștii depoului de lo
comotive C.F.R. Petroșani desfă
șoară o însuflețită întrecere pentru 
remorcarea trenurilor cu tonaj spo
rit și obținerea de economii de 
combustibil dt mai mari.

In primul trimestru al anului 
ei au obținut o economie de 1920 
tone combustibil convențional, iar 
în cele 20 de zile care au trecut 
din luna aprilie — peste 450 tone.

Zilnic, aproape fiecare tren este 
compus cu tonaj sporit la cererea 
mecanicilor din acest depou. Nu
mai în ultimele două zile ei au 
remorcat un număr de 20 trenuri 
cu tonaj sporit.

I. CRIȘAN 
corespondent

La 
progresistă 
rea a 92 de ani de la 
lui Vladimir Ilici Lenin, 
învățător și conduaător al oame
nilor muncii de pretutindeni, în
temeietorul partidului comunist și 
al statului sovietic.

Numele lui Lenin a devenit 
scump oamenilor muncii din toate 
țările. De numele lui se leagă 
indisolubil uriașele victorii obți
nute de popoarele lumii pe calea 
progresului, păcii, democrației și 
socialismului. Dezvoltînd învăță
tura marxistă, aplicînd-o în „con-, 
dițiile imperialismului, Lenin a 
îmbogățit-o cu noi teze despre 
înlocuirea societății capitaliste prin 
societatea socialistă, despre strate 
gia și tactica proletariatului revo
luționar. Măreața învățătură le
ninistă este dezvoltarea și aplica
rea în mod creator a marxismului 
în condițiile imperialismului. Mar~ 
xism-leninismul este singura teo
rie care arată drumul izbăvirii o- 
m en ir ii de mizerie, sclavie și răz
boaie.

Dezvoltînd învățătura marxistă 
despre societatea comunistă, Lenin 
a dat o definiție clară celor două 
trepte ale comunismului, a elabo
rat planul construirii socialismu
lui și a descoperit legitățile 
transformării lui în societate comu- 
nistă.

Planul leninist de construire a 
noii societăți prevede în primul 
rînd, crearea unei puternice in
dustrii grele, transformarea agri-

— steagul (te 
pentru pace și
omenire 
împlitți- 
nașterea 
genialul

luptă 
fericire

pe baze 
revoluției 

creator ■ 
Lenin a

socialiste, înfăp- 
culturale. Dez- 
învățătura lui 

descoperit legile

culturii 
tu ițea 
voltînd 
Marx, 
imperialismului, a arătat că aces
ta este capitalism în putrefacție; 
muribund, și că victoria socialis
mului este inevitabilă. Lenin a ela
borat învățătura despre revoluția 
socialistă în condițiile imperialis
mului, a prevăzut și fundamentat 
teoretic Caracterul inevitabil 'al 
mișcării de eliberare națională:

In toate țările lumii' crește- și 
te dezvoltă mișcarea muncitoreas
că și comunistă. Această mișcate 
este însuflețită de ideile nemuri-' 
toace ale lui Lenin. Ёроса noas
tră a ridicat multe oroblcrne' în 
fața ' popoarelor, în fața mișcării 
muncitorești. Practica a dovedit' 
că numai marxism-leninismul crea
tor, numai partidele comuniste care 
se bazează pe această învățătură 
sînt în stare să dea , răspunsuri, 
juste la problemele principale ale 
contemporaneității.

Ideile leninismului, idei veșnic 
vii, își găsesc întruchiparea ,î< mă- 
rețele realizări obținute de Uniunea; 
Sovietică, de celelalte țări socia
liste, în creșterea vertiginoasă a 
mișcării muncitorești internaționale, 
în avîntul nestăvilit al luptei po
poarelor din colonii și din țările, 
dependente pentru scuturarea ju
gului imperialismului; pentru liber
tate. ' -

întărirea continuă ' a sistemului

(Continuare in pag. 3-a)
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Pe panoul de onoare ai sectorului I de la mina Petrila este des întîlnit numele J 
brigăzii lui Peter Victor. In fiecare lună membrii acestei brigăzi extrag peste plan din aba- | 
tajul în care lucrează cantități însemnate de cărbune. In perioada de timp care a tre- ♦ 
cut din luna aprilie ei au dat în plus 169 tone de cărbune, depășind randamentul pte- * 
nificat cu aproape o, tonă de cărbune pe fiecare post pre stat.

IN CLIȘEU : Un schimb din brigada Iul Peter Victor înainte de a intra In șut. ț
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Ha litrial
Bibliotecara Kemeny 

este bine cunoscută de 
muncitori din Iscroni. 
ci nu există casă în care biblio* 
tecara să nu fi mers pentru a lăsa 
cărți de citit. La început treaba 
a meu mai greu. Acum oamenii 
vin singuri la bibliotecă pentru a 
împrumuta cărți.

Io ultimul timp la bibliotecă au 
avut loc mal multe acțiuni cu car* 
tea. Printre acestea se numără trei 
seri literare, o seară de întrebări 
și răspunsuri, 5 dimineți de basm 
pentru copii ți altele. De aseme
nea, pe lingă bibliotecă, sub în
drumarea comisiei de femei, func
ționează 16 cercuri de citit.

Biblioteca numără peste 4.000 
de cărți ți broțuri, iar nu de 
mult, ea a fost îmbogățită cu alte 
209 volume.

Ca штаге a acțiunilor organi
zate, numărul cititorilor a ajun» 
la peste 550, iar al cărților citite 
la 2653. Majoritatea cititorilor 
bibliotecii sânt muncitori mineri 
de la E.M, Aninoasa și țărani din 
comună.

Ecaterina 
țăranii 

Aproape

—=©-=—

Cirfl tn valoare 
de peste 2.000 fel

Biblioteca clubului minier din 
Uricani numără peste 8.000 volu
me. De cutînd biblioteca s-a Îm
bogățit cu alte noi volume în va
loare de peste 2.000 lei.

Printre cărțile noi cumpărate 
te numără: „Filozofia marxistă", 
„Manualul de economie politică", 
„Bazele leninismului", „Letopise
țul țării Moldavii", „Oameni ți 
fapte", „Valea plîngerii", „Bolin- 
tineanu Opere alese vol. I și П", 
„La cea mai înaltă tensiune" ți 
altele.

Ргобгшсіс cluburilor ircMic sa llc 
nai JMclos імвспмс șl popular iz ale

Planificarea judicioasă a ac
tivității cluburilor яге o mare 
importanță pentru eficiența 
procesului instructiv-educativ 
ce se desfășoară aici. Numai 
pJanlflcind zilnic acțiuni in
teresante, atractive și educa
tive, clubul poate clștiga tot 
mal mulți prieteni.

Cu toate acestea mal slnt 
unele conduceri de cluburi ca
re au deficiente serioase în 
planificarea acțiunilor, in al
cătuirea de programe 
in conținut și forme, 
rttoare.

Așa de exemplu, la 
din Petrila, programul

bogate 
cuprin-

clubul 
_________  de ac

tivitate pe lună martie 1962, 
a neglijat organizarea de ac
țiuni în sălile de lectură ale 
căminelor de tineret.

Deși s-a atras atenția asupra 
întocmirii unui program cit 
mai complet, consiliul de con
ducere al clubului manifestă 
tendința de formalism în a- 
ceastă direcție.

Programul cui
bului pe luna 
ăprllfe a fost 
respins de două 
ori pentru a 
fl completat cu 
activități con
crete atît Ia club 
cit și în sălile 
de cultură din 
afara clubului. 
Ulterior, în ur
ma discuțiilor 
cu oonducerea 
clubului, acest 
program a fost 
mult îmbună
tățit.

Lipsuri 
manifestat și 
cum ar fi de 
Uricani. Aici 
bului, ln loc 
activitate, a Întocmit de fapt 
un program al repetițiilor ca
re vor avea loc. Oa urmare, 
planul de activitate a fost tri
mis clubului pentru a se refa
ce. atrăgîndu-se atenția asu
pra căror acțiuni să-și îndrep
te conducerea atenția printre 
care : seri de odihnă pentru 
fruntași, seri literare, recenzii, 
conferințe, procese literare, 
audiții muzicale, diferite pro
grame ale formațiilor

Desigur, în urma 
aduse, s-a observat o 
lățire a programului

o altă lipsă care se mani
festă la aproape toate clubu
rile este aceea că1 nu se face 
afișarea programelor. Ori, este 
un lucru știut că dacă acțlu-

asemănătoare s-au 
la alte cluburi 

exemplu cel din 
conducerea du
de program de

artistice 
criticilor 
îmbună- 
ciubului.

nile nu se cunosc, oamenii nu 
pot participa la ele.

Cu ocazia consfătuirii cu di
rectorii de cluburi din 3 apri
lie a. c. s-a dat indicația ca 
tn afara programului de ac
tivitate din cadrul clubului să 
Se întocmească programe, рэ 
zile, șl pentru sălile de cultu
ră din afara clubului, existen
te In raza lui de activitate.

Este un lucru știut că, fără 
un program de activitate bine 
întocmit, fără o popularizare 
efectivă a acțiunilor organi
zate, rezultatele nu vor putea 
fi cele dorite.

De aceea se cere mal multă 
conștiinciozitate șl mal mult 
simț de răspundere din partea 
consiliilor de conducere ale 
cluburilor în întocmirea pro- 
gramelor de activitate, ln ale
gerea mal judicioasă a acțiu
nilor care vor avea loc la club.

AVRAMIUC CONSTANTIN 
Activist al C.L.S.
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Manca cultural-educativă In rlndurile tinerilor din Lupeni
fJUpnare din pag. l-a) 

faulta Intîlniri cu activiști de 
partid și de stat, conducători 
de întreprinderi, muncitori 
fruntași, jocuri distractive, ex
cursii, vizionări de filme șl tea
tru in colectiv.

Cu toate rezultatele bune 
obținute, în activitatea comi
tetului orășenesc U.T.M. s-au 
manifestat șl unele lipsuri.

Așa cum a reieșit din refe
rat șl din discuții multe or- 
Ranizații U.T.M. intre care cele 
de la C.F.K., sectorul Uricani, 
Г С.О., sectoarele I В și V sud 
de Ia E. M. Lupeni nu s-au 
ocupat în suficientă măsură 
de atragerea tinerilor la mun
ca cultural-educativă, de edu
cația acestora.

Vinovat de această situație 
M face șl Comitetul orășe
nesc U.T.M. care nu a acordat 
tot sprijinul acestea* organiza
ții. nu ie-a îndrumat suficient 
în organizarea unor acțiuni 
culturale cu caracter educativ.

Negativ este si faptul ol in 
cele 11 formații artistice ale 
clubului din localitate activea
ză doar două sute de tineri, 
număr mic față de posibili
tățile st numărul mare de ti
neri din Lupeni. In Lupeni, 
slnt multi tineri talentațl, dor
nici să activeze ві si se afir
me. Dar comitetul orășenesc 
nu s-a ocupat de îndrumarea 
acestora spre formațiile artis
ttoe de ia club sau de Înfiin
țarea de formații in Întreprin
derile unde ei lucrează. In co
ral clubului, care ln ultimul 
timp și-a redus activitatea, 
bctircuă un număr mic de ti
neri șl aceștia cu o frecvență 
datul de sporadici.

Nctnulțumltor s-a desfășurat 
ia Lupeni șl munca cu cartea. 
La concursul „Iubiți cartea" 
au fost Înscriși numai 120 dd 
tineri din care abia 65 au ob
ținut insigna de „Prieten al 
cărții". Comisia concursului a- 
proape că și-a Încetat activi
tatea.

, In euvintui său. tovarășa li
tiu Adela, președinta cOmlte-

tulul sindicatului de la Visco- 
aa a reliefat contribuție în
semnată pe care o aduce or
ganizația de U.T.M, de la fila
tură la educația tineretului. 
Cu toate acestea, a spus vor
bitoarea, rezultatele nu slnt 
încă pe măsura posibilităților. 
Prea puțin 8-a făcut 
atragerea inginerilor și 
etanilor la activitatea 
rală.

■ - La noi la spital 
mulți tineri medici și 
— a spus tovarășul Furdui, 
secretarul organizației de 
partid de la Spitalul Lupeni. 
Organizația U.T.M. numără a- 
proape la 40 de tineri. Dar da
că ar fl să vorbim despre 
tivitatea lor culturală, nu 
avea prea multe de spus: 
singur tlnăr face parte din 
ral clubului. Desigur de aceas
ta se face vinovat șl biroul or- 
feanisațlel de partid care nu a 
îndrumat suficient organizația 
U.T.M., nu a controlat felul 
cum se desfășoară activitatea 
educativă tn rindul tinerelor 
cadre sanitare. Nici comitetul 
orășenesc U.T.M. nu a făcut 
mai mult. A lăsat totul la voia 
tatlmpUril.

in încheierea discuțiilor pe 
marginea referatului, a luat 
euvintui tov. Ohloancă Victor, 
secretar ai Comitetului oră
șenesc de partid Petroșani. El 
te arătat, printre altele, ci la 
Lupeni s-au obținut unele re-

pentru 
tehni- 
cultu-

avem 
surori

ac- 
am 
un 

co-

zultate Îmbucurătoare in mun
ca cultural-educativă ln rfn- 
dul tineretului. Rezultatele pu
teau fi însă cu mult mai bune 
dacă comitetul orășenesc U.T.M. 
manifesta mai multă inițiati
vă și spirit de organizare tn 
această direcție. Referatul pre
zentat in fața plenarei a foet 
sub așteptări. El nu a oglin
dit adevărata situație existen
tă, a fost superficial, lipsit de 
eficacitate, in referat au fost 
arătate o serie de date care 
nu slnt un merit al Comitetu
lui orășenesc U.T.M.

Prea puțin a fost ilustrată 
eficacitatea metodelor folosite 
Ir activitatea cultural-educa
tivă. Membrii comitetului oră
șenesc nu s-au deplasat jos la 
organizațiile U.T.M. pentru a 
le da un sprijin conoret, efica
ce. Prea puțin a Invitat comi
tetul orășenesc U.T.M. 'din a- 
Jutorul acordat de către bri
gada 0.0. al P.M.R. care a fost 
nu de mult la Lupeni.

In continuare tovarășul Ghl- 
oancă Victor a arătat sarcinile 
care stau in fața organizațiilor 
U.T.M. pentru a da un impuls 
mal mare activității cultural- 
educative in rindul tineretului 
și a-i mări eficacitatea.

In urma discuțiilor purtate, 
plenara Comitetului orășenesc 
da partid a adoptat un plan 
de măsuri care să ducă la in
tensificarea activității cultural- 
educative în rlndurile tinerilor 
din Lupeni.

Nu de mult, brigada artistica 
de agitație de la clubul minier din 
Aninoasa a prezentat un program 
artistic care s-a bucurat da mult 
succes, ln prezent membrii brigăzii 
pregătesc un nou program legat 
de sarcinile producției.

IN CLIȘP.U ; O parte din mem
brii brigăzii artistice de agitație 
din Aninoasa la una din repetiții.

I 
îAȘA-S UIMI 

LA ȘEDINȚE ! 
— Text pentru. brigâzJe 

artistice de agitație — 
„De acord" cu toată lumea, 
I-au euvintui ca i ~ 
O a fost foarte bun raportul, - 
Și activitatea-i bună! I

4 
t 

ai spună, ♦ 
I raportul, *

Și stat de acord, de asemeni 
Ci nd un antivorbitor 
la, concret, angajamente 
(Ca să «cape ei ușor!)

Alții semnalează lipsuri
Și le critică pe loc, 

_ Ințepînd pe unii și-alții 
j Dar activitate... ioc t

* Clnd stat criticați își fac 
t Autocritica țe dată
»Dar Iți ține cotit, fi sigur, 
J Să ți-o „coacă" altădată I
•
4 Unii-și iau angajamente 
“ Și în fiece ședință,
• Scot In evidență „șefii" 

(Să le cadă cu priință).

Lingușind pe-o parte șefii, 
Cu cei mici nu stau de vorbi 
Șl se uită sirîmb, de-ncearcă 
Vre-unul să le „sufle-n 

ciorbă'* I

Alții (mai puțini la număr) * 
Fac eforturi ca să taoă, ' 
Unii, iar „bat apa-n piuă" J 
Repettad aceeași placă.

Și mai slnt, în fine, unii 
Care deși sînt prezenți, 
Moțălnd două, trei ore,
Pot fl declarați... absenți l

Critice ca să-și atingă
Scopul cu adevărat 
Prompt, să fie ca o spada 
Ce reteftză dlntr-odat’ 

J Orice rău. diti rădăcină 
• Și-aplicată combativ, 
f Să-și dea roadele dorite 
J Cu efeci, operativ I. 
î 
5 S. SA3ARAN

♦

i ■»
*A
i

*

î

Primele rezultate să îie întregite - 
cu altele noi

RepetițiHe formației de teatru 
de

Ortul тшккогж die Petrila 
erat locul uode tinerii tși 
cea nai mare parte din 
lor liber. Zilnic au loc repetiții 
ale formațiilor artistice. Printre 
tinerii care frecventează cu regula
ritate clubul slnt țl cel de ia pre- 
parațle.

Formația de teatru de la prepa
rare repetă la club piesa „Cînd 
începe vitt ul“ câre va fi repre
zentată pe scena clubului cu oca*

la preparația Petrila
zis zilei de 1 Mai. Repetițiile slnt 
în plină desfășurare. Printre cei 
care repetă se numiră lăcătușii 
Gotici ulea Vasile, Ivațcu Constan
tin, Doboș Emilian, electrîciana 
Plopjoreanu Elena, lăcătușii Ne
grese Alexandru și Iordan Ioan 
care-ți consacră timpul lor liber 
pentru a crea clipe plăcute tova
rășilor lor de muncă.

BADL’ȚA CONSTANTIN
Corespondent

In ultimul timp, munca cul
tural-educativă s-a îmbunătă
țit in mod simțitor la prepa
rația noastră.

In primul rind s-a trecut la 
reorganizarea comisiei muncii 
cultural-educative. In comisia 
culturală au fost cooptați un 
număr de 12 tovarăși, fiecare 
avind repartizată o sarcină 
concretă.

Pentru a impulsiona munca 
culturală, comitetul sindicatu
lui împreună eu conducerea 
administrativă șl U.T.M., sub 
îndrumarea organizației de 
partid, a hotărît ca la flecare 
sfîrșit de s&ptămlnă să anali
zeze rezultatele obținute in 
săptămlna care a trecut și Ce 
trebuie făcut în săptămlna ca
re urmează.

Toate aceste măsuri au fă
cut ca In domeniul muncii 
culturale, in această scurtă 
perioadă, să avem rezultate 
destul de bune față de cele din 
anul trecut.

Printre acestea putem a- 
minti de activitatea brigăzii 
artistice de agitație care cu
prinde 12 tovarăși. înainte bri
gada artistică de agitație era 
ca și inexistentă. Acest lucru 
se datora pe de o parte lipsei 
de interes din partea comite
tului nostru care nu a luat 
toate măsurile pentru o acti
vizare, iar pe de altă parte 
dezinteresului vechiului res
ponsabil cultural. Anul acesta 
s-a trecut la reorganizarea 
brigăzii, s-a stat de vorbă cu 
fiecare membru al ei. In pre
zent brigada își ține repetițiile 
cu regularitate.

ln ce privește munca cu car-

tea, la preparația noastră func
ționează o bibliotecă volantă 
cu un număr de 120 volume 
șl 64 cititori. De asemenea s-au 
deschis două ștanduri de cărți 
cu vînzare, cu caracter per
manent. De remarcat faptul 
că tovarășele Mirth Catalina ș! 
Stoică nescu Viorica, care 
ocupă de aceste ștanduri 
decursul trimestrului I a. 
ău vîndut cărți in valoare __ 
7.200 lei pentru care dealtfel 
au fost premiate in bani de 
librăria noastră.

Recent au trecut la forma
rea unui colectiv obștesc com
pus din ingineri, tehnicieni, 
maiștri șl funcționari care să 
Sprijine activitatea ce se des
fășoară la club.

Trebuie spus că intensifica
rea muncii cultural-educative 
s-a resimțit asupra procesului 
de producție. Astfel pe trimes
trul I al acestui an, s-au rea
lizat și chiar depășit toți in
dicii de plan, s-a întărit disci
plina in muncă, absențele ne
motivate au scăzut cu 50 la 
sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut. Dar deși ac
tivitatea culturală s-a îmbu
nătățit simțitor. va trebui ca 
pe viitor să apropiem cit mal 
mult munca culturală de pro
ducție prin organizarea de se
siuni științifice, conferințe teh
nice. fără a neglija recenziile, 
informările politice etc. Avem 
toate condițiile pentru aceas
ta. Rămtne doar oa primele 
rezultate, să fie Întregite cu 
altele noi.

COMAN SBVBR 
președintele comitetului 

sindicatului preparați»! Lupeni

in 
o., 
de
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Cu fiecare gi ce trece, locali
tățile Văii Jiului iși schimbă în- 
făli ferea, devin mai frumoase, 
mai îngrijite.

Prin acțiuni de muncă volunta
ră se reamenajeaxă parcurile exis
tente, răsar noi zone verzi, ronduri 
și peluze cu flori, solare pentru 
copii. Acțiunea de cură fire fi în
frumusețare a cartierelor cuprinde 
un număr tot mai mare de cetă
țeni, oameni ai muncii, gospodine, 
tineri.

in

Сагійпгі SofeedoJ, 
cartier — grădină

Pini in această primăvară,
cartierul energeticicrnlor din Pa- 
roșerti nu au exis/at zone verzi fi 
ronduri de flori. Dar la indent 

8 nul organizației de partid de car- 
8 her fi sprijinite de deputafi, co- 
8 mitetele celor 12 blocuri, ce 
8 miază cartierul Sobodol, au 
8 bilizat locatarii blocurilor 

transforme cartierul intr-un 
tier — grădină de flori.

Și ca răspuns la înflăcărată 
chemare pentru înfrumusețarea 
cartierului, intr-o singură zi, fa
miliile energeticienilor au prestat 
peste 2.600 ore da muncă volun- 

8 tară la îndepărtarea resturilor 
8 menajere și a molozului rezulte! 
8 de la demolarea sobelor, la par- 
8 celat și săpat terenurile din ju- 
8 rul blocurilor, destinate spatiilor 
8 verzi fi la amenajarea de ronduri 
%‘de flori și a solarului pentru co- 
8 pit. 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
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Cine a fost mai harnic in aceea 
Zi в greu de spus, Intrucit brigăzi
le U.T.M. de muncă patriotici de 
la termocentrală au lucrat alătu 
rea de deputafi, de cadrele di
dactice fi de ceilalți locatari 
cartierului.

ai

Orașul tinereții 
în plină întrecere

La unul din blocurile situate 
partea de sus a orașului nou —
Uricani s-a adunat un grup de

in

locatari tn jurul unei femei. Dis
cuțiile erau foarte animate.

— Deci ne-ат înfeles. Lozinca 
noastră ai *Nici un locatar tn 
afara acțiunii de înfrumusețare' 
a localității noastre1', Și in între
cerea pentru cel mai frumos bloc, 
fi cea mai îngrijită scară fi in
cintă si ne măsurăm puterile cu 
locatarii blocului C.

— Bine zței tovarășă Kovacs, 
să ne aranjăm blocul est mai 
frumos, si facem să răsară in ju
rul blocului ronduri și peluze cu 
flori fi zone vergi, care si incinte 
ochiul. Și să ne intrecent cu cei 
din blocul vecin...

Lucrul întrerupt pentru scurta 
consfătuire a locatorilor blocului 
D a fost reluat cu mei mult en
tuziasm. Kovacs luliana, respon
sabila comisiei de femei din acest 
bloc, muncea alături de gospo
dinele și minerii din bloc pen
tru ca aefiunea de înfrumusețare g 
a bit rinului Uricani să fie cît mai ~ 
rodnică.

іпвмпш

Azi, sărbătoare sportivă
Deși nu-i trecută în calen

dar, ziua de tt aprilie e o a- 
devărată sărbătoare sportivi in 
Valea Jiului.

Niciodată pînă acum, pe te
renurile și in sălile de sport 
din Petroșani nu s-au intîlnit 
într-o singură zi, la diferite 
discipline sportive, opt echipe 
din prima categorie a țării. La 
ora 9, rugbiștii echipei Știin
ța, fruntașii clasamentului, se 
vor întrece cu cei de le. Olim- 
pla-București, o oră mai tir- 
siu, in sala de sporturi a in
stitutului, voleibaliștii vor 
primi replica celor de la Pe
trolul Ploiești, far la ora 11. 
tinerele handbaliste ale Școlii 
sportive de elevi vor lupta 
pentru victorie avînd ca par

tenere de joc pe colegele lor 
do Învățătura și sport din Ti
mișoara.

In vîrful piramidei acestor 
întreceri sportive, între echi
pele de performanță se situ
ează, fără îndoială, întîlnirea 
dintre echipele Jiul Petrlla șl 
Minerul Lupeni, fruntașele fot
balului din Valea Jiului. Rînt 
echipele noastre. Victoriile lor 
ne-au bucurat tn repetate rffl- 
duri deopotrivă.

Deși situația lor In clasament 
nu-i prea strălucită, ambele 
echipe vin la întrecerea spor
tivă de azi, avînd In palmare
sul lor succese frumoase. Teh
nica echipă din Arad a tre
buit să încline steagul la Pe
troșani in fața gasdelor ear» 
au dovedit o putere de luptă 
Inepuizabilă. Steaua, cu multe 
nume sonore, a scos tu greu-

Parcul frwrtațHor 
se înnoiește

in centrul orașului Lupeni, a 
fost amenajat anul trecut un parc 
cu alei străjuite de portretele 
frunta/Uor in prodttcțle din între
prinderile orașului.

Acum parcul este în plini 
noire. Zeci de tineri fi tinere 
brigăzile de mutică patriotici
creată la împrejmuirea parcului, 
la amenajarea peluzelor fi rondu
rilor de flori, iar membrii cer
cului de foto-amatori din cadrul 
clubului pregătesc portretele celor
mai noi fruntași in produefie pen- g 
tru a-i populariza. g

La această acțiune participă mi- § 
narii, preparatorii, filatorii șt 8 
constructorii din localitate.
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O inițiativa lăudabilă
Topirea zăpeallor precum șl 

ploile căzute in ultima vreme 
au făcut impracticabil drumul 
de acces către magazinul ali
mentar nr. 75 din cartierul 
Fero Petroșani, impiedloind a- 
provlzlonarea normală a ma
gazinului cu mărfurile nece
sare. Comitetul de cetățeni al 
cartierului a luat inițiativa de 
a mobilise locuitorii acestui 
cartier pentru repararea dru
mului. Drept urmare, perie 100

de cetățeni, bărbați și femei 
au curățat o suprafață de 2flo 
m. drum după care au așezat 
piatră și sigură, făcind astfel 
drumul spre magazin practl 
cabii. 8-au evidențiat in mod 
deosebit in această acțiune ce
tățenii Hoțea Petru, Mesaroș 
Alexandru, 
Clbianu A., 
alții

GheOrghe,Călin
Foii» Ga vrii șl

W. ARNOLD 
corespondent

«ocialist mondial, superioritatea lui 
tot mai evidentă asupra capitalis
mului, adincirea necontenită a cri
zei generale a sistemului capita 
list, prăbușirea sistemului colonia) 
al imperialismului, atracția puter
nică pe care o exercită asupra po
poarelor principiul leninist al Co
existenței pașnice, toate acestea do. 
vedesc triumful genialei Învățături 
leniniste, conving 
viitorul omenirii 
mul.

Sub conducerea 
partid făurit de Lenin 
sovietic a construit cu succes so
cialismul. Pe baza Învățăturii le
niniste, istoricul Congres al XXII- 
lca al P.C.U.S. a elaborat progra
mul construirii comunismului, pro
gram care constituie manifestul 
comunist al epocii noastre.

Elaborarea acestui grandios pro
gram a fost posibilă pe baza suc
ceselor istorice obținute de Uniu
nea Sovietică în toate domeniile 
de activitate, futr-a perioadă isto
rică scurtă, Uniunea Sovietică s-a 
situat pe locul 
ceea ce privește 
țci și tehnicii, a 
tere a producției 
nea Sovietică a , .
acum S.U.A. înto-о serie de ramuri 
ale economiei. Epocalele realizări 
ale Uniunii Sovietice in cucerirea 
spațiului cosmic, in folosirea ener
giei atomice in scopuri pașnice, 
In ridicarea nivelului de trai ma
terial și cultural al oamenilor mun
cii arată în fața întregii lumi u- 
riașa forță a ideilor leniniste care 
călăuzesc Întreaga activitate a

popoarele că 
este comunis-

P.C.U.S. -■ 
poporul

Intii tn lume în 
dezvoltarea știin- 
ritmului de creț* 
industriale. Unîu- 
depășlt de pe

DISCUȚI

P.C.U.S., munca eroiaâ a poporu
lui sovietic.

Programul P.C.U.S. prevede ca 
pină în 1980 în U.R.S.S. să fie 
construită baza tehnico-materială 
a comunismului. Aceasta înseamnă 
făurirea celui mai puternic aparat 
de producție din lume, ceea ce va 
Însemna situarea Uniunii Sovietice 
pe primul loc In lume din toate 
punctele de vedere. Poporul so
vietic pășește ferm, sub steagul 
glorios al leninismului, spre so
cietatea comunistă — visul de aur 
al omenirii.

Geniala învățătură leninistă a 
călăuzit ți călăuzește permanent și 
activitatea partidului nostru. Avînd 
drept luminos far genialele idei 
leniniste. Partidul Muncitoresc Ro- 
mîn conduce cu succes lupta po
porului nostru pentru victoria de
săvârșirii construcției socialismului
In patria noastră. Traducind In 
viață programul leninist de~cons- 
truTrc ji vieții iroî; elaborat de 

■partid, poporul' nostnF'ă transform 
mat vechea Romînie fntr-o țară 
InfloritoareT cu o puternjqa indus- 
trei socTalistâ, cu" o cultură” îna-
itîtaca, cu un nivel" qe trai fidicâE 
Iftcheicrea procesului ~oe colecti
vizare a agriculturii constituie, de
diîcmeneă, ~o~~uriașă victorie a o6~ 
fiorului nostru condus cu Țntclep- 
ciurte de partid, pe drumul lutni- 
•ida arătat de nemuritoarele iHei 
ăiO leninismului.

In acea ti bri
gadierul Firoiu 
loan venise pe 
la sector să afle 
realizările obținute de brigada sa
in intrecerea in cinstea zilei de 
1 Mai. In timp ce privea cu aten
ție graficul In care sint trecute 
rezultatele tuturor brigăzilor din 
sector, un maistru miner din alt 
sector se apropie de el spunlndu-i.

— După cum se vede tovarășe 
Firoiu brigada pe care o conduci 
muncește serios. Nu iftlimplător 
Scrie aici că in această luni a 
extras peste plan 300 tone de căr
bune fi că fi-a depășit randamen 
tul planificat cu 1,2 tone cărbune 
pe post, producția dată fiind de 
bună calitate !

— Intr-adevăr dacă iți organi
zezi bine munca, fiecare ortac din 
brigadă știind precis ce anume 
trebuie să facă in timpul șutului, 
realizările nu se lasă așteptate — 
răspunse cu mindrie brigadie/ul 
Firoiu. Tot datorită acestui fapt 
stau bine cu realizările și celelalte 
brigăzi din sectorul nostru. De 
altfel, toți din sector ne am anga
jat ca printr-o organizare cit mai 
judicioasă a muncii si îiUîfnpinănl 
giua de 1 Mai cu rezultate cit mai 
bune. Și angajamentele luate Ів-ат 
tradus în lapte. Uite, aici, pe gra
fic ci teta exemple: Brigade lui 
Murueanu Petru a realizai un ran
dament de peste 4 tone cărbune 
pe post, față de 3.5 tone cît *-« 
angajat inițial să obțină și nu a 
avut nici un vaeonet rebut at pentru 
șist; briga-il- conduse de RoibU 
Gbaorabe ei Micbiav Gbcorahe au

extras fiecare mai mult de 500 
tone de cărbune față de angaja 
meniul prevăzut în cinstea zilei 
de 1 Mai. Realizări frumoasa au 
obflnut aceste brigăzi fi în ce pri
vește economisirea materialelor. In 
această direcție ele au făcut eco

nomii a căror valoare se ridică 
la peste 50.000 lei.

—- Dar despre îndeplinirea cu 
12 zile înainte de termen a pla
nului trimestrial de către sectorul 
nostru, ce ziceți I — intră în dis
cuție tinărul miner Pascu Ștefan. 
Aceasta este o frumoasă realizare 
care situează sectorul 11 printre 
sectoarele fruntașe din Valea Jiu
lui.

*

Hărnicia minerilor fi tehnicieni
lor sectorului 11 de la mina Pe- 
trila este bine cunoscută in Valea 
Jiului, Mobilizat și îndrumat în 
permanență de către organizația 
de partid, colectivul acestui sec
tor a realizat în fiecare lună ce 
a 'recut din acest an succese im
portante în sporirea producției, a

productivității mun
cii fi ieftinirea

a a a prețului de cost
al cărbunelui. 

Prin sprijinirea brigăzilor rămase 
in urmă, întărirea disciplinei in 
muncă fi ridicarea calificării pro-, 
fesionale a muncitorilor la acest 
sector a crescut productivitatea 
muncii cu 14,3 la sută. Pe această 
bagi minerii de aici au livrat peste 
sarcinile de plan 1934 tone de 
cărbune de bună calitate, Sndepli- 
nindu-fi aproape în întregime an
gajamentul luat pe întregul an. 
De asemenea, prin reducerea con
sumului de materiale și îmbunătă
țirea calirplții cărbunelui minerii 
și tehnicienii din sector au obținui 
economii însemnate la prețul de 
cost. In luna trecută, de exemplu, 
ei au realizat economii suplimenta
re de peste 250.000 lei. Colectivul 
sectorului a atins în primul tri
mestru al anului viteze medii de 
avansare în abatajul figuri de 30,9 
m.

însuflețiți de rezultatele dobi- 
dite pîrtă acum, minerii și tehni
cienii sectorului, în frunte cu co
muniștii, sînt hotărîți să înscrie pe 
graficul lor de producție realizări 
din ce in ce mai însemnate în în
trecerea socialistă. Ei trebuie să 
lupte fi pe mai departe pentru 
ere fierea productivității muncii fi 
îmbunătățirea calității cărbunelui 
extras. De asemenea, în centrul 
atenției colectivului sectorului II 
trebuie să stea realizarea de cît 
mai însemnate economii la prețul 
de cost.

C. MATEESCU

TongfbsiiT "ai 111-lea al P.M.R. 
— consfințind victoria socialismului 
in patria noastră, a trasat progra
mul deeăvlrșirii construcției socia 
liste, program care deschide po
porului nostru măreața perspecti
vă a trecerii treptate la construi
rea comunismului. întregul nostru 
popor muncește cu avînt sub con
ducerea partidului pentru a da 
viața acestui program.

Alături de poporul sovietic, de 
oamenii muncii din întreaga lume, 
poporul nostru sărbătorește împli
nirea a 92 de ani de la nașterea 
lui Lenin cu convingerea nestră
mutată că ideile leniniste vot
triumfa în lumea întreagă. Sub 
steagul invincibil al leninismului, 
înaintăm ferm spre victoria co
munismului care .va instaura pe 
.pătnint Pacea, Munca, Libertatea, 
Egalitatea, Frăția și Fericirea tu
turor popoarelor.

tete un meci egal la Petroșani, 
iar Rapid la București a ră
suflat ușurat cînd fluierul fi
nal al arbitrului a pui capăt 
ofensivei jiullștllor.

Minerul Lupeni vine la Pe
troșani după victorii de pres
tigiu în fața echipelor Petro
lul-Ploiești și Progresul-Bucu
rești, fruntașe ale fotbalului 
din patria noastră.

Fotbalul de calitate prestat 
de ambele echipe în ultimele 
meciuri promite miilor de 
■pectatori ce vor umple tri
bunele că și în întilnirea lor di
rectă, cele două formații vor 
practica un joc frumos, teh
nic, In limitele unei depline 
sportivități.

Spectatorii, oameni al mun
cii. care în procesul de pro
ducție dovedesc o înaltă con
știință socialistă, vor dovedi 
tu siguranță că știu să încura
jeze ambele echipe, să aplau
de fazele frumoase și să salute 
cu aceeași bucurie echipa În
vingătoare. Dorința unanimă a 
iubitorilor fotbalului din Va
lea Jiului este de a vedea, pe 
teren și în tribune, acea at
mosferă de prietenie specifică 
muncii In subteran.

D. CRIȘAN
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Manifestări închinate 
aniversării nașterii 

Iul V. I. Lenin
Cu prilejul Împlinirii a 92 

'de ani de la nașterea marelui 
geniu al omenirii, Întemeieto
rul partidului comunist și al 
statului sovietic, Vladimir Ulei 
Lenln, in localitățile Văii Jiu
lui au font organizate 50 de 
expoziții cu fotografii oare o- 
tlindeec diferite aspecte din 
munca și viața lui Vladimir 
Ilici Lenln. Expozițiile au fast 
vizitate de mii de oameni ai 
muncii.

Tot cu prilejul aniversării 
nașterii lui V. I. Lenln, la clu
bul muncitoresc din Petrlla șl 
la clubul central din Petroșani 
uu avut loc Ieri sori literare 
ii’ohlnate marelui deușcăl al 
proletariatului mondial.

Din cuprinsul revistei ,.Flacăra"
— Lenin și micul arhi var — schiță de sofia Vfno- 

gradskaia.
— Strauss-Fibag — De ce к izbucnit scandal in afa

cerea Flbag — Adevăratele interese ale Ministerului de 
Război al R.F.G., Frantz losef StraUM.

— Lumină In... întuneric — Flacăra prezintă cititori
lor noua peșteră descoperită de curlnd la Ігѵогиі Tăușoa 
relor.

— Pentru amatorii de artă, revista „Flacăra" publică 
reproducerile citorva tablouri celebre Identificate de aurind 
la Muzeul Brukenthal din SiDiU.

*- Cit va mai dura „chungungul" !
la sud de paralela 38.
Revista „Flacăra" mal cuprinde:
— O schiță de a Htorv

un fotomontaj
de
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Declarația lui Alvaro Cunhal împotriva politicii promovate de guvernul grec
PR AG A 21 (Agerpres).
Corespondentul Agerpres 

transmite :
La 20 aprilie Alvaro Cunhal, 

secretarul general al Partidu
lui Comunist din Portugalia, a 
făcut o declarație în cadrul 
unei conferințe de presă ținute 
la Fraga.

Referindu-se la situația po
litică internă din Portugalia, 
unde de 36 de ani domnește 
dictatura fascistă a lui Sala
zar, A. Cunhal a declarat:

Actualul regim din Portuga
lia este un regim despotic șl 
ilegal, un regim de abuzuri și 
teroare fascistă care a frustat 
poporul de cele mai elementa
re drepturi democratice. Atît 
în țară cît și în colonii este 
interzisă activitatea tuturor 
partidelor în afară de cel fas

cist, ă tuturor organizațiilor de 
tineret. în afară de cele fas
ciste. Toți democrații, și for
țele progresiste și iubitoare de 
pace sînt crunt persecutați.

A. Cunhal a arătat că lupta 
eroică a forțelor progresiste 
împotriva regimului fascist ăl 
lui Salazar ia amploare atît în 
Portugalia, cît și în coloniile 
ei. La această mișcare patrio
tică pentru eliberarea poporu
lui portughez participă activ 
și Partidul Comunist din Por
tugalia.

Partidul Comunist din Por
tugalia, a subliniat A. Cunhal, 
a făcut și face tot ce-i stă în 
putință atît în țară cît și în 
rîndul emigranților pentru a 
contribui la cimentarea unită
ții în lupta sacră pentru liber
tatea și independența Portu
galiei.

---------------- ©-------------

Шаѵагеа (lizei politice din Argentina
BUENOS AIRES 21 (Ager

pres).
Agențiile de presă relatează 

despre agravarea, crizei politi
ce din Argentina în urma di
sensiunilor care s-au produs 
în rîndurile conducătorilor ar
matei, Generalul Poggi, co
mandantul șef al armatei, a e- 
xercitat presiuni puternice ă- 
supra președintelui Guido a- 
menințîndu-1 cu demiterea pen
tru a-1 sili să decreteze anu
larea alegerilor din 18 martie 
$1 punerea în ilegalitate a par
tidelor peronist și comunist, 
Intrucît Parlamentul nu se a- 
răta dispus să sancționeze o a- 
semenea acțiune. O parte a 
armatei în frunte cu generalul 
Caro, comandantul celui mai 
mare centru militar argenti
nian, Campo de Mayo, a luat

poziție în sprijinul președinte
lui. Bizuindu-se pe acest spri
jin, Guido ă anunțat înlocui
rea generalului Poggi prin ge
neralul Rauch, dar Poggi a re
fuzat să accepte această ho- 
tărîre. In această situație 
Rauch a ordonat trupelor sale 
din provincie să înainteze spre 
capitală unde Poggi este însă 
sprijinit de puternice unități 
de infanterie și jandarmerie. 
O telegramă a agenției France 
Presse anunță că în ultimul 
moment s-a ajuns la un „ar
mistițiu" între cele două frac
țiuni rivale din rîndurile co
mandanților militari. Coloana 
trupelor lui Rauch s-a oprit 
în împrejurimile capitalei aș- 
teptînd hotărîrea pe care o va 
lua o reuniune a generalilor 
celor două fracțiuni cu parti
ciparea președintelui Guido.

©----------------

Neo Lao Haksat sprijină guvernul regal 
condus de Suvanna Fumma

XIENG KUANG 21 (Ager
pres).

Luînd cuvîntul în fața tru
pelor patriotice aflate în pro
vincia Sam Neua, prințul Su- 
tfanuvong, președintele C.C. al 
Partidului Neo Lao Haksat a 
declarat că partidul său va 
continua să colaboreze cu gu
vernul regal în fruntea căruia 
se află prințul Suvanna Fum
ma, în vederea rezolvării pe 
cale pașnică a problemei lao- 
tiene.

In ciuda poziției obstrucțio
niste a grupării rebele, spriji
nite de Statele Unite, a decla-

în lupta pentru valorificarea 
acestei posibilități.

Adresîndu-se unor corespon
denți de presă aflați la Khang 
Khai, generalul Kong Le, pre
ședintele Comitetului Militar 
Național al Laosului, a protes
tat împotriva repetatelor in
cursiuni ale unor avioane a- 
mericane deasupra orașului 
Xieng Kuang, capitala provi
zorie a Laosului. Aceste acțiuni 
a spus el, nu confirmă de loc 
afirmațiile că Statele Unite 
l-ar sprijini pe prințul Su
vanna Fumma în vederea for
mării unui guvern de coaliție.

— MITING DE PROTEST LA ATENA —
ATENA 21 (Agerpres).
După cum anunță {agențiile 

de presă, la 20 aprilie a avut 
loc Ia Atena un miting de pro
test împotriva politicii guver
nului, organizat de partidul 
burghez de opoziție „Uniuhea 
de centru". Autoritățile guver. 
namentale au interzis încă 
dinainte acest miting. După 
cum relatau vineri dimineață 
ziarele grecești, au fost con
centrate în capitală unități 
ale armatei terestre, aviației 
militare și flotei maritime mi
litare din întreaga provincie 
Atica. Poliția și jandarmeria 
din Atena, Pireu și împrejuri
mile lor au fost puse în stare 
de alarmă. Centrul orașului A- 
tena, unde urma să aibă Ioc 
mitingul, a fost înconjurat de 
mari forțe polițienești. Poliția 
a dat publicității încă de vi
neri dimineața ordine prin că- 
re se interziceau adunările „de 
mai mult de trei persoane".

Forțele de opoziție din Gre
cia au adresat populației Ate
nei chemarea de a participa 
la miting pentru a și demon
stra hotărîrea de a lupta pen
tru cauza democrației.

In după-amiaza zilei de 20 
aprilie mase populare au în
ceput să se adune la miting. 
Intr-o serie de puncte din di
ferite cartiere ale Atehei au 
avut loc ciocniri între grupuri 
de cetățeni care încercau să 
ajungă la miting și unități de 
polițid.

Potrivit relatărilor agenției 
France Presse, peste 200.000 de 
persoane au parcurs, din dife
rite cartiere, străzile Atenei 
Incercînd să se îndrepte spre 
Piața Sf. Gheorghe, unde era

-=©=-
Este imperios necesară 
o amnestiere generală
ATENA 21 (Agerpres).
Considerente de umanism și 

echitate și motive politice fac 
imperios necesar ca guvernul 
grec să decreteze amnistie ge
nerală și să pună capăt tra
gediei de 18 ani a națiunii gre
cești, a declarat în parlament 
A. Brilakis, deputat și lider al 
Partidului E.D.A. El a cerut în 
continuare eliberarea imediată 
a invalizilor, bătrînilor, precum 
și a deținuților politici care 
și-au executat aproape în în
tregime pedeapsa. Brilakis a 
cerut cu insistență ca parla
mentul să adopte „proiectul de 
lege prezentat de E.D.A., pri
vind! lichidare^ în țară a stă
rii de război civil, lichidarea 
regimului de deportări etc.

programat mitingul. „Măsurile 
excepționale" și cordoanele de 
poliție au împiedicat însă ac
cesul spre această piață. Pe 
diferite străzi și bulevarde ale 
Atenei, grupuri de cetățeni au 
demonstrat scandînd lozinci 
împotriva politicii guvernului. 
Unități de poliție au atacat pe 
demonstranți, iar autovehicule 
blindate au' parcurs în tot 
cursul serii cu mare viteză stră
zile încercînd să-i împrăștie pe 
manifestanți. Agenția France 
Piesse relatează că, în cursul 
ciocnirilor, unitățile de poliție 
au lansat tel puțin 300 de gre
nade lacrimogene. In cursul 
unor „adevărate lupte de stra
dă care au durat aproape cinci 
ceasuri" — relatează agenția 
Associated Press — în diferite

puncte ale capitalei au fost 
rănite peste 80 de persoane, Iar 
alte aproape 250 au fost ares
tate.

In ciuda interdicției autori
tăților și a măsurilor excepțio
nale, mitingul a putut avea 
loc în piața din centrul ora
șului. In fața unui nuțnăr de 
aproximativ 1.500 de persoane 
care ău putut trece prin cor
doanele de poliție ce au izolat 
piața, a luat cuvîntul liderul 
„Uniunii de centru", Papan- 
dreu care a criticat cu aspri
me politica guvernului și a 
cerut restabilirea democrației 
în Grecia. Papandreu a cerut 
organizarea unor noi alegeri 
libere care să dea posibilitatea 
poporului grec să-și exprime 
cu adevărat voința.

Congresul sindicatelor din Scoția 
și-a încheiat lucrările

ABERDEEN 21 (Agerpres).
In humele celor 780.000 de 

oameni ăi muncii scoțieni or
ganizați în sindicate, delegații 
Ia conferința Congresului sin
dicatelor britanice din Scoția, 
care si-a încheiat lucrările la 
20 aprilie, s-au prolnunțat pen
tru interzicerea experimentării 
șl producției armei nucleare și 
au cerut ca guvernul englez 
să contribuie la! realizarea de
zarmării generale și a păcii în 
întreaga' lume.

Conferința a adoptat în una
nimitate o rezoluție în care se 
protestează categoric împotri
va efectuării de experiențe nu
cleare în oricare parte a lumii, 
precum și împotriva creării In 
Scoția a bazei pentru subma
rine americane înzestrate cu 
rachete „Polarîs" și a punerii 
la dispoziția trupelor vest- 
germane a unor poligoane mi-: < 
litare engleze.

©----------------

Apestapea lui Salan, o lovitură 
importanta dată O AS

PARIS 21 (Agerpres).
Vestea arestării căpeteniei 

P.A.S., generalul salan, care a 
fost închis în cursul zilei de 20 
aprilie la închisoarea Sânte din 
Paris face obiectul a nume
roase comentarii ale presei 
franceze.

„Liberation" scrie: „Aresta
rea lui Salan", dovedește că a- 
tunci cînd există voință, cînd 
sînt aplicate măsurile necesa
re, lucru care pînă în prezent 
nu a fost făcut, există posibi
litatea de a nimici O.A.S. Lo
vitura primită de O.A.S. la 20 
aprilie este fără îndoială im
portantă cu condiția ca ea să 
fie urmată de alte acțiuni ho- 
tărîte".

„Combat" menționează că 
arestarea lui Salan „nu înseam
nă că O.A.S. ă fost nimicit. 
Totuși această organizație fas
cistă a primit prin arestarea 
lui salan o lovitură importan
tă. Rămîne, și acesta este e-

lementul principal, ca france
zii din Algeria să înțeleagă că 
au fost înșelați".

„L’Humanitd" arată că Sa
lan va trebui să primească pe
deapsa pe care o merită pen
tru crimele sale. Aceasta este 
cererea întregei opinii publice 
franceze".

rat în continuare prințul Su- 
fanuvong, există posibilități de 
formare a unui guvern de coa
liție. Poporul laoțian va tre
bui însă să-și unească forțele

0 MBă асііш iliisiDiDoasă 
a S.II.S. fală de Mă

.WASHINGTON 21 (Agerpres).
Autoritățile americane au în

treprins o nouă acțiune duș
mănoasă la adresa Republicii 
Cuba. După cum informează 
agenția France Presse, zilele 
trecute Tribunalul din Wa
shington a condamnat, în baza 
legii reacționare McCarran, fi
liala din S.U.A. a agenției de 
știri a Cubei, „Prensa Latina", 
la o amendă de 2.000 dolari 
pentru motivul că nu s-ar fi 
înregistrat la Departamentul 
Justiției ca „agent al unei pu
teri străine".

După cum precizează însăși 
agenția France Presse, este 
vorba de un caz unic, deoarece 
niciodată încă o agenție de pre
să nu a suferit o asemenea 
condamnare.
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« să-i ofere lui Dagvort dreptul

Cum sînt respectate drepturile cetățenești în S.U.A
NEW YORK 21 (Agerpres). 
Agenția Associated Press a 

nunță următoarele'.
Intr-un magazin din Norfolk 

(statul Virginia) a intrat un 
grup de copii de școală negri 
ca să cumpere Cite un pahar de 
sifon. Proprietarul magazinului, 
care pretinde că copiii „i-au 
vorbit urît și au bătut cu pum
nul în masă", a scos revolverul 
șț д frsrt. 1st .vî ssl
cum

PR06RAM DE RADIO
23 aprilie • *'

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,30 Muzică popu
lară romînească, 9,00 Tinerețea 
ne e dragă, 9,20 Concert de 
muzică din opere, 10,20 Poeme 
simfonice, 11,30 Almanah ști
ințific, 12,15 Pagini din noi 
volume ale scriitorilor noștri, 
12,30 Cîntece și jocuri populare 
din Ardeal, 13,05 Concert de 
muzică ușo'ară, 14,00 Scene din 
operete, 15,10 Estrada melodii
lor, 16,25 Din folclorul popoa
relor, 17,30 Prietena noastră 
cartea, 18,00 Soliști și orches- * 
tre de muzică ușoară, 18,40 
Studenți, interpreți la micro
fon, 19,40 Muzică ușoară ro
mînească, 21,00 Din cele mai 
cunoscute melodii populare ro- 
mînești, 21.35 Mari cîntăreți 
de operă : Viorica Ursuleac. 
PROGRAMUL II. 12,15 Noi în
registrări de muzică, populară' 
primite din partea Radiodifu
ziunii turce, 13,22 Cîntă basul 
Edgar Istrati, artist emerit, 
11.03 Din creația compozitoru
lui Aurel Giroveanu, 15,30 Mu
zică distractivă de compozitori 
sovietici 16.30 Vorbește Mos
cova ! 18,37 Muzică populară 
mexicană. 19,40 Ghid muzical 
(23) (reluare), 20,20 Concert 
de muzică ușoară.
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CINEMATOGRAF4
PETROȘANI — 7 NOIEM

BRIE : Nichita Sergheevici 
Hrușciov; AL. SAHIA : Cetatea , 
Huramzamin; ISCRONI: Floa
rea de piatră: ANINOASA: 
Profesorul Mamlock; VULCAN ? 
Toată lumea cîntă, rîde și dan
sează: URICANI : Cînd primăJ 
vara e fierbinte.
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la egalitate... post mortem. Ziaa 
rul „New York Post“ anunță că 
Ministerul de Război a ordonat 
să i se facă caporalului fune
ralii „integrate" ceea ce înseam
nă că între cei 10 soldați care 
fac de gardă la sicriul lui cinci 
sînt albi și cinci negri.

Ziarele anunță totodată că a- 
sasimd lui Dagvort se află în 
libertate. Tribunalul din statul 
Mississippi care a judecat pro * 
cesul l-a achitat pe polițistul ra
sist pe motiv că din declarații
le martorilor — bine înțeles toți 
albi — reiese că Dagvort -„a re
fuzat" să-și schimbe locul în 
autobuz.

tre magazine și au postat pi
chete. Politia care sosită în gra
bă la fața locului a recurs la 
focuri de armă pentru a~i îm
prăștia pe negri. Două persoane, 
anunță agenția Reuter, au fost 
rănite.
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Dintre 

triva negrilor din S.U.A. ziarele 
americane mai scot la iveală și 
următoarea : Pe o stradă din o- 
rașul Montgomery, (statul Ala
bama^ o tînără de culoare fu
sese accidentată de un camion. 
Trecătorul care a anunțat sal
varea a omis să spună că fata 
este o negresă, astfel incit la lo
cul accidentului a sosit o mașină 
„pentru albii1. Au trecut 15 mi
nute prețioase în așteptarea unei 
alte mașini -„pentru negri“, timp 
în care tînăra pierdea sînge. 
Dusă în cele din urmă la spi
tal tînăra accidentată se află în 
prezent în pragul morții.

YORK 21 (Agerpres). 
miile de crime împo-

„tras la nimereală" după 
a recunoscut în fața poli- 
Rezultatul — un mort și 
răniți.

☆
șase

NEW YORK 21 (Agerpres).
Presa a relatat recent despre 

modul in care R. Dagvort, ca
poral în armata americana a fost 
împușcat de către un polițist în 
orașul Taylorville, în plină zi Vе 
motiv că, negru fiind, a îndrăZ' 
nit să se așeze în autobuz în 
partea rezervată albilor. Autori
tățile americane au botărît însă

☆

NEW YORK 21 (Agerpres).
In orașul Augusta, statul 

Georgia, un grup de tineri de 
culoare au organizat o demon
strație de protest împotriva unor 
proprietari de magazine care re
fuză să angajeze negri. Tinerii 
s-au adunat in fața unuia din-
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