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> Brigada de frontaliști condusă de minerul Nagy Andrei 
' muncește cu entuziasm deosebit în frontalele de pe stratul 
, 5 din sectorul II al minei Lupeni pentru a ■ intîmpina ziua 
' de 1 Mai cu rezultate cit mai frumoase în producție. Bri- 
‘ gada încheie fiecare zi din aprilie cu randamente mari 

realizate și zeci de tone de cărbune cocsificabil de calitate 
extrase peste sarcinile de plan. IN CLIȘEU: O parte din 

' membrii brigăzii împreună cu brigadierul Nagy Andrei.

IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
Peste un milion IcWh 

economie
Hotărît să întîmpine ziua de 1 

Mai cu noi succese în muncă, co
lectivul termocentralei Paroșeni și-a 
intensificat activitatea în cadrul în
trecerii socialiste. Folosind cu pri 
cepere agregatele, în perioada 1 
ianuarie — 1 aprilie 1962, har
nicii energeticieni au realizat la 
consumul propriu tehnologic o e- 
conomie de 1.328.535 kWh., iar 
la consumul specific de combusti
bil 871 tone. Contribuția cea mai 
valoroasă la obținerea acestor eco
nomii a fost adusă de secțiile ca
zane, turbine și electrică conduse

Z.I.F.-1.200, brigăzile de sondori 
din sectorul de foraj Livezeni au 
înscris pe graficul de producție 

^al întreprinderii de explorări Lu
peni rezultate valoroase. Sporind 
viteza comercială de foraj până la 
170 m/granic lună și reducînd cu 
20 la sută timpii de lucru nepro
ductivi, sectorul și-a realizat pla 
nul în primul trimestru, depășind 
în medie cu 5 la sută toți indicii 
de bază. O contribuție substanția 
lă la această realizare au adus-o 
brigăzile de sondori de la locațiile 
5.453, 5.454 și 5.485 conduse de

de inginerii Măeran Gheorghe,
Rebreanu Alexandru și Pătrașcu
Gheorghe.

Livezeni—■ sector fruntaș
Lucrînd cu instalații sovietice

Seară de odihnă 
pentru fruntași

La întreprinderea Viscoza Lu~ 
peni, comitetul U.T.M. și co
mitetul sindicatului au organizat 
zilele trecute o seară de odihnă 
pentru muncitorii fruntași în pro
ducție din secția V-a.

Cu acest prilej cei aproape 200 
de participant la seara de odihnă, 
majoritatea tineri, au audiat o 
conferință după care brigada ar
tistică de agitație a prezentat un 
program care a ilustrat aspecte 
din munca harnicilor muncitori din 
secție. In continuare, tinerii și 
vîrstnicii s-au prins la dans. A 
fost o seară plăcută. (Continuare în pag. 3-a)
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» Colectivul sectorului II de la mina Petrila deține în prezent un loc fruntaș pe Va- •
? lea Jiului. De la începutul anului el a livrat economiei naționale mai mult de 8000 tone ■ 
? de cărbune peste plan. La obținerea acestei realizări, un aport substanțial l-a adus briga- ; 
? da de mineri condusă de Michîev Gheorghe. Din abatajul figuri în care lucrează, membrii i 

brigăzii lui Michiev au extras în acest an 1150 tone de cărbune peste plan și au obținut * 
» economii de materiale în valoare de circa 25.000 lei. *
♦ IN CLIȘEU: Un schimb din brigada lui Michiev Gheorghe la o mică discuție în *
■“ aer liber înainte de a intra în șut. *

tovarășii Dinulescu Florea, Duțes- 
cu Gheorghe și Păun Traian. De 
asemenea, merita a fi scoase în 
evidentă calitatea bună a lucră
rilor, concordanța perfectă între 
grosimea stratelor găsite în caro
tajul mecanic și cel geofizic, pre
cum și economiile de peste 200.000 
lei obținute la prețul de cost.

Cu angajamentul depășit
încă la începutul acestui an. 

brigăzile de mineri conduse de 
Bizubac Miliai, Serești loan, Șch- 
miloschi Anton, Oprișan Nicolae 
și Hodor Gheorghe s-au an
gajat ca pînă la 1 Mai 
să sporească cu 20.000 lei -eco
nomiile sectorului. Respectîndu-și 
cuvîntul, ei au recuperat în pe
rioada 1 ianuarie — 15 aprilie 
a. c. 40 m3 de lemn de mină, 26 
buc. armături metalice, 600 m. li
niari șină de cale ferată îngusta 
și o mare cantitate de traverse. 
Economia realizată depășește su
ma de 40.000 lei

La realizarea și depășirea an
gajamentului luat un me ■ 
rit deosebit revine tovarășilor Ne
meș Martin, Dionisie Mihai, Rădoi 
Valerian, Olaru . Octavian. Buco- 
viceanu Gheorghe și Farcaș Rusa- 
lin.

CUVÎNTUL BRIGADIERULUI
• ‘ V ..................- -- - - '-------' ■ ---- L - J ,

Sprijinul tehnic operativ și concret 
a dat roade

ln cei cinci ani de cînd lu
crează în abatajele sectarului II, 
brigada noasttă s-a lovit de mul
te ori de capriciile zăcămîntului 
de cărbune din această parte. ă 
minei Lonea. Din luna martie, 
stratul 3 a început din nou să se 
„manifeste" răuvoitor cu noi. In 
zona abatajului cameră nr. 102, 
de unde extrage cărbune brigada 
noastră, stratul și-a schimbat brusc 
configurația coperișului și culcu
șului, acestea devenind extrem de 
neregulate; Experiența pe care am 
cîștigat-o în' decursul anilor lu
crați la exploatarea acestui strat 
ne avertiza că brigada noastră se 
află într-o situație dificilă. De 
altfel, în urma schimbărilor de 
zăcăndnt survenite, presiunea în

Io 3 zile — 1270 tone 
de cărbune în plus 
Minerii de la Lujerii conti

nuă să obțină noi succese în 
întrecerea socialistă ce o des
fășoară pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate în cinstea 
zilei de 1 Mai. In ultimele 3 
zile de lucru, din abatajele ca
meră și frontale ale exploată
rii, au fost extrase peste sar
cinile de plan 1.270 tone de 
cărbune cocsificabil de bună 
calitate. Mai mult de jumăta
te din această cantitate de 
cărbune a fost dată de harni
cii mineri ai sectorului III. 
Aici s-au evidențiat brigăzile 
minerilor Ghicancă Sabin și 
Butnaru Victor care au reali
zat randamente de aproape 5 
tone cărbune pe post.

abataj creștea din zi in ti recla- 
mînd armări suplimentare. Pentru 
producție nu ne mai rămînea tim
pul necesar ca s-o putem realiza 
conform planului, iar brigadă avea 
planificat să extragă pe martie 
1090 tone de cărbune. Se crease 
perspectiva de a nu putea îndeplini 
sarcinile de producție și angaja- . 
meritele de întrecere.

Din încurcătură nu puteam ieși 
decît cu ajutorul sectorului. Acesta 
nu a întîrziat să ni~l dea. Con
ducerea sectorului, îndrumată de 
organizația de partid, a studiat 
toate posibilitățile tehnico-materia- 

MOLNAR TRAIAN
miner

șef de brigadă sectorul II Lonea

Să folosim deplin tehnica 
de care dispunem

Bilanțul încheiat de colecti
vele exploatărilor miniere din 
Valea Jiului după primul tri
mestru de muncă este rodnic 
In toate compartimentele acti
vității tehnico-economice. Pe 
lingă depășirea planului cu 
30.000 tone de cărbune, mine
rii au obținut indici înalți de 
exploatare a tehnicii noi și 
moderne de care dispun și, pe 
această bază, consumuri spe
cifice mai scăzute, economii 
substanțiale la prețul de cost.

La minele Văii Jiului în ul
timii ani au fost aduse multa 
utilaje noi, moderne. In acest 
an 20 abataje frontale au fost 
susținute cu armătură metali
că, ceea ce a permis extrage
rea peste plan din aceste fron
tale a peste 28.500 tone de căr
bune. Pentru ușurarea încăr
cării la lucrările de înaintare, 
minerii au . la dispoziție reîn- 
eărcătoare cu băndă, și mașini 
EPM-1, iar în abataje la Pe
trii a‘ și Lonea s-au introdus 
cratere blindate scurte. Minerii 
de la Lupeni folosesc haveze 
și combine pentru extragerea 
cărbunelui, iar la mina Dîlja 
s-au introdus de curind cofraje 
metalice mobile la betonarea 
puțului principal.

Rezultatele obținute în a- 
cest an prin folosirea mijloa
celor tehnice din înzestrare 
slnt edificatoare: au fost în
tăreați cu mijloace mecanice 
33.640 m. c. steril, cu susți
nere metalică au fost armați 
9.243 m. galerie, consumul de 
material lemnos a scăzut sim
țitor față de realizările anu
lui trecut, vitezele de avan
sare în galerii au crescut la 
48,96 m./lună, în frontale la 
25,2—37,9 m./lună. iar în aba
tajele cameră la 61,0—86,6 m. 
pe lună.

Sarcinile economice stabilite 
pentru mineri de către Confe
rința. orășenească de partid pre
văd folosirea deplină a mij

Prima șarjă la noua fabrică de gheață 
din Petroșani

Instalația a fost 
pornită. Cu toții 
ascultam ațenți 
zumzetul liniștit al 
motoarelor electri
ce, pufăitul mol
com al compresoa- 
relor. Apa din con
ducte a prins a 
țîșni în forme, iar 
întregul grup de 
producție să func
ționeze. Și iată că, 
după o așteptare 
— care nouă ni 
s-a părut foarte 
lungă — din for
me a fost scoasă 
prima șarjă de 
blocuri de gheață 
cristalină. Am luat 
unul în brațe: are 
12.5 kg. Ce plăcută 
mi s-a părut ră
ceala lui — era 

doar rodul muncii 
noastrp.

...Construcția noii 
fabrici de gheață 
din Petroșani a în
ceput cu luni de 
zile în urmă. Zeci 
de constructori au 
muncit pe șantier 
în perioada iernii 
săpînd pămînt, tur- 
nînd beton, zidind, 
tencuind, executing 
numeroase monta
je. Acum, munca 
noastră se apropie 
de sfirșit. Instala
țiile sînt montate 
și pot produce" 
12.000 kg. gheață 
pe zi. Am rămaș 
în urmă însă cu 
unele lucrări, pen
tru că nu sîntem 
sprijiniți. Inginerul 
instalator Andrees-

loacelor tehnice și trecerea pe 
această bază la programe de 
lucru care asigură sporirea con
tinuă a productivității muncii 
și sint mai raționale din punct 
de vedere al organizării mun
cii. in acest an ipinerii Văii 
Jiului au acumulat o experien
ță prețioasă. Folosind crațerele 
blindate ia transportul cărbu
nelui și armături metalice, mi
nerii din sectorul III Lupeni 
au obținut o productivitate 
medie în abataje de peste 5,400 
tone de cărbune pe post. La a- 
cest sector s-a trecut, intr-un 
frontal, la programul de mun
că cu extragerea a 3 fîșii de 
cărbune în două zile. O bogat® 
experiență au . acumulat și mi
nerii de la Petrila, Lonea, Vul
can în folosirea tehnicii din 
înzestrare. La Lonea, de -pildă, 
din abatajele cameră unde se 
folosesc crațerele blindate 
scurte s-au dat in martie 1215 
tone de cărbune, brigăzile de 
aici muncind cu randamente 
de 5,800 -6.200 tone pe post. 
La mina Vulcan, în sectarul 
III unde la perforare se utili
zează perforatoare pneumatice 
rotative. randamentul la a- 
ceastă operație a crescut cu 
mai bine de 200 la sută. Pe 
seama tehnicii noi și a oțga- 
-nizării muncii în /cîteva aba
taje ale minei s-a trecut la 
programul de lucru cu două 
fișii pe zi.

Dar, deși s-au obținut reali
zări însemnate. în această di
recție sînt încă multe lacune, 
multe rezerve nefolosite. Din 
situația îndeplinirii planului 
tehnic pe trimestrul I se des
prinde faptul că nu peste fot 
mijloacele tehnice £înt folosite 
la deplina lor capacitate. La 
minele Petrila, Aninoasa. Vul
can, Lupeni. mașinile de în
cărcat si reîncărcătoarele stau ] 

ing. GH. DUMITRESCU

(Continuare în pag. 3-a)

cu Marin nu "a a- 
dus cablul subte
ran pentru postul 
de transfonpator, 
inginerul construc
tor Ciomu Mihai nu 
repartizează zu
gravi să puteîrf 
termina finisajele 
interioare, condu
cerea T.R.C.H. nu 
ne-a trimis vată 
minerală pentru 
izolarea eamerei- 
depozit.

Primind cele ne
cesare, noi putem 
încheia definitiv lu
crările lă faoua fa
brică de: gheață din 
Pei. ui dînd-o 
integră! în folo
sință.

NISTOR AUW. 
maistru de șahtfei!



FOTBAL
IN DERBIUL VĂII JIULUI

A învins voința și puterea de luptă

VOLEI

Știința din nou învingătoare

Timpul frumos, precum și fap
tul că întîlneau două echipe re
prezentante ale minerilor Văii Jiu
lui au atras pe stadionul Jiul un 
număr record de spectatori, din 
care o bună parte suporteri înflă
cărați ai Minerului, veniți să-și 
susțină echipa favorită. Pronosti
curile dinainte de meci indicau, a- 
proape în unanimitate, victoria 
echipei gazdă. Dar zicala „balonul

Fază 
e rotund" nu s-a dezmințit nici de 
astădată.

încă din primele minute, s-a 
putut vedea că va fi un meci de 
mare luptă. Fazele se succed cu re
peziciune de la o poartă la alta. 
In minutul 2, halful Mihăilă face 
O incursiune în jumătatea de te
ren a gazdelor, șutează dar peste

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

Clasamentul campionatului regional 
categoria l-a

1. Metalurgistul Cugir
2. Sebeșul Sebeș
3. Dinamo Barza

4—5. Parîngul Lonea
4—5. Minerul Vulcan

6. Minerul Aninoasa
7. Minerul Deva
8. Jiul II Petrila
9. Victoria Călan I

10. C.F.R. simeria
11. Auto Alba Iulia
12. C.F.R. Teius
13. Dacia Orăștle
14. Minerul Ghelar

Rezultatele etapei din 22 a- 
prii ie: C.F.R. Simeria — Jiul 
П Petrila 4—1; Auto Alba Iu
lia — Victoria Călan 0—2; Se
beșul Sebeș — Minerul Ghelar
3— 0; Dinamo Barza — Parîn
gul Lonea 2—0; Minerul Deva 
— Dacia Orăștie 3—0; Minerul 
Vulcan — Metalurgistul Cugir
4— 2; C.F.R. Teiuș — Minerul 
Aninoasa 1—1.

---------------- ©-----------------

Spartachiada de vară a tineretului
Asociația sportivă Parîngul 

Lonea in colaborare cu comi
tetul U.T.M. a organizat, în 
ziua de 22 aprilie, deschiderea 
Spartachiadei de vară a tine
retului, ediția 1962. Această 
.tradițională competiție a tine
retului a atras un număr mare 
de tineri la întreceri. Astfel, 
pe arena sportivă din locali
tate s-au Întîlnit echipele de 
fotbal ale sectorului VIII șl П. 
Mai hotărîți, tinerii sectorului 
Vin au cîștigat cu 6—1.

LA ATLETISM 500 m. plat 
S-au calificat: 11 Bumbea
Gheorghe; 2) Becheru loan; 
3) Cristocea Nicolae. 100 M. 
PLAT : 1) Heș Gheorghe. SAH : 
1) Guran Constantin; 2) Pre- 
duț loan. La tir au participat 
eohlpele Parîngul Lonea și 
iT.M.C. Cugir. S-au clasat pe 

poarta apărată de Gram. Un mi' 
nut mai tîrzîu, se produce o fază 
palpitantă la poarta Minerului, dar 
Mihalache, atent, prinde. Specta
torii își încurajează echipa favo
rită. Minutul 4 era să se soldeze 
cu un gol. Cucu trece de Cazan, 
iar centrarea lui îl găsește pe 
Staudt liber în careu. Centrul ata
cant al Minerului trage, însă slab, 
drept în brațele lui Gram. In con- 

de la poarta Minerului
tinuare, fazele se succed cu aceea
și repeziciune de la o poartă la 
alta, dar cei care domină mai mult 
sînt jucătorii de la Jiul. Apărarea 
Lupeniului cu Mihalache, Stanciu, 
Coman și Vasiu, toți în vervă de 
joc. lămurește cu siguranță toate 
situațiile critice, iar cvintetul ofen
siv alimentat continuu de cei doi

18 12 2 4 44:13 26
18 11 28 51:31 24
17 10 3 4 32:19 23
18 10 3 5 36:24 23
18 10 3 5 42:28 23
16 9 2 5 34:18 20

□ 7 9 2 6 28:16 20
18 7 5 6 33:29 19
J8 7 8 26:26 17
117 4 4 9 25:42 12
18 3 4 11 23:37 10
18 3 4 11 20:60 10
>17 4 1 12 14:39 9
16 3 2 11 21:47 8

Etapa viitoare : C.F.R. Teiuș 
•— C.F.R. Simeria; Minerul A- 
ninoasa — Minerul Deva; Da
cia Orăștie — Minerul Vulcan; 
Metalurgistul Cugir — Dina
mo Barza; Parîngul Lonea — 
Sebeșul Sebeș; Minerul GhelaT 
— Auto Alba Iulia; Victoria 
Călan — Jiul II Petrila.

locul I la proba 3X20: 1) Ig
nat Mihai, junior Lonea cu 
400 puncte; 2) Hlopețchi Ma
ria, junioară Lonea 399 puncte. 
SENIOARE : 1) Hlopețchi Ma
ria. Lonea 419 puncte; 2) Po- 
dosu Eleonora, Lonea 399 punc
te. SENIORI: 1) Boșca Nico
lae, Petroșani 451 p.; 2) Iacob 
Ion, U.M.C. Cugir 402 p. PRO
BA 3X10 FOCURI, JUNIORI: 
1) Pințzker Robert, Lonea 176 
p. SENIORI: 1) Bordeanu Va- 
sile, Lonea 182 p. Mal bine pre
gătiți trăgătorii din Lonea s-au 
dovedit pretendent! serioși la 
finala pe țară a concursului 
In cadrul Cupel F.R.T. ce va 
avea loc în 6 mai, la București.

PODOSU ȘTEFAN 
HLOPEȚCHI VASILE 

corespondenți 

halfi, construiește contraatacuri pe
riculoase. Cu toate ocaziile avute 
la ambele porți, prima parte a 
meciului se termină cu scor alb.

In repriza a doua, gazdele intră 
decise să obțină victoria. In minu
tul 47, Pavlovici scapă de sub 
supravegherea lui Coman, șutează 
în bară, mingea revine în teren, 
este reluată de Ciornoavă dar 
peste bară. Ocazii au și lupenenii 

dintre care cea 
mai clară- în mi
nutul 62 cînd Cu- 
cu trage o lovitu
ră liberă prin zi
dul defectuos alcă
tuit, dar Gram 
reușește să bloche
ze balonul. O ma
re ocazie ratează și 
gazdele în minutul 
66 prin ■ Ghi- 
bea, care din po
ziție favorabilă 
se pripește și tra
ge peste bară. Se 
părea că meciul se 
va termina fă
ră să se maree 
nici un gol, dar 

o centrare a lui Olteanu, care l-a 
înlocuit pe Ion C. Ion produce 
învălmășeală în careul gazdelor. 
Apărarea Jiului ezită o clipă, iar 
Staudt, din apropierea porții, in- 
ttoduce mingea în plasă. Gazdele 
reclamă ofsaid, or mingea a fost 
pasată din față așa că golul. era 
perfect valabil. Ceasul de pe sta
dion arăta că s-au scurs 38 de 
minute din repriza a doua, iar 
tabela de marcaj, scorul de 1—0 
pentru Minerul. Gazdele atacă 
insistent dar nu reușesc să mar
ee, cu toate că în ultimele 10 mi
nute, prin eliminarea lui Cucu 
de pe teren, Minerul joacă în 10 
oameni.

Deși victorioși, nu se poate spu
ne că lupenenii au foet mai buni. 
Apărarea lor a jucat însă fără 
greșeală în fața unui atac din care 
nu s-a remarcat nici un jucător. 
Marele merit al echipei Minerul 
este însă că a jucat cu o voință 
și dîrzenie demnă de invidiat.

La fluierul arbitrului Ghîorghi- 
ța din București, care a condus 
corect și autoritar, s-au aliniat for
mațiile ; JIUL: Gram Romoșan, 
Tîlvescu, CAZAN, FARKAȘ, Cri- 
șan, Martinovici, Ghibea, Pavlo
vici, Ciurdărescu, Ciornoavă (Ga
bor). MINERUL: MIHALACHE, 
Stanciu, COMAN, VASIU, MI- 
HAILA, Mihaly, Cucu, Comșa, 
STAUDT, SZOKE, Ioan C. loan 
(Olteanu).

După un joc frumos întîlntfea 
de tineret s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 în favoarea gazdelor.

D. CRIȘAN

IN CLIȘEU : Fază din meci.

Grăbiți să termine cit mai re" 
pede meciul, spre a putea vedea 
întrecerea de handbal în 7 fete, 
dintre Elevul din Petroșani și Ti
mișoara, voleibaliștii de la Știința 
au început tare. Nu trec decît 10 
minute de joc și primul get se ter
mină cu 15-3 în favoarea lor. 
Setul 11 aparține oaspeților, care 
preiau inițiativa de la început și 
nu o mai cedează, așa că setul le 
revine cu 15—11. in acest set, stu
denții au fost de nerecunoscut 
Greșeli de serve, blocaje defec
tuoase la fileu, de parcă pe teren 
titularii ar fi fost înlocuiți cu în
cepători. Setul al treilea începe tot 
în nota de dominare a Petrolului, 
insă gazdele își revin și cîștigă se
tul. La 2-1 pentru studcnți, începe 
setul IV, care a fost și cel mai 
disputat. Servele se schimbă de-

---------------- Q-----------------
HANDBAL IN 7

VICTORIE CATEGORICĂ
In cadrul etapei a treia a retu

rului campionatului republican de 
handbal în 7 masculin, seria II-a, 
s-au întîlnit sîmbătă în nocturnă 
echipele Știința Petroșani și C.S.O. 
Craiova. Judnd excelent, studenții 
au reușit să învingă cu categoricul 
scor de 25—12 (9-3).

încă de la începutul jocului 
Știința se impune și reușește să 
conducă cu 6-0; 7-1 ; 8-2. Se re
marcă verva deosebită a lui Drig 
C. și Barabaș.

La reluare, craiovenii reduc din 
handicap (9—4) însă localnicii------- 0-------

RUGBI

JliiDla Petroșani hi menține poziția de liter
Duminică s-au întîlnit, pe 

stadionul Jiul din localitate, 
echipele Știința Petroșani și 
Olimpia București. Studenții, 
jucind mai bine în- repriza a 
II-a au reușit să întreacă for • 
ir.ația bucureșteană cu scorul 
de 22—0 (6—0). După felul 
cum a început meciul, se pă
rea că vom asista la un joc 
deschis, cu frumoase acțiuni 
pe linia de treisferturi inițiate 
de studenți, mal ales că ei reu
șiseră să deschidă scorul în 
'minutul 6 prin Mateescu care 
a transformat o lovitură de 
pedeapsă (3—0). in continua
re. însă, Înaintarea petroșăne- 
nilor joacă neorganizat, iar ac
țiunile liniei de treisferturi se 
desfășoară numai lateral. Cu 
toate că domină mereu, Știința 
nu mai reușește să înscrie. Abia 
în minutul 24 scorul se modi
fică. Balonul ajunge la sorin 
Nicolescu care reușește să stră
pungă apărarea bucureștenilor, 
pasează lui Marin, iar acesta 
lui ’ Antimoianu care culcă ba
lonul In terenul de țintă ad
vers. Mateescu ratează trans
formarea astfel că scorul de
vine 6—0.

Pină la sfirșitul reprizei, cei 
care atacă sint tot studenții 
însă nu mai reușesc să Înscrie 
'deoarece acțiunile se desfășoa
ră, In continuare, lateral. De 
remarcat că bucureștenii au 
obținut in această parte a jo
cului cîteva lovituri de pe

seori fără să se înscrie puncte. 
Scorul se menține string de-a lun
gul întregului set. La un moment 
dat, scorul este de 13—10 pentru 
oaspeți și se părea oă va fi nece
sar și cel de-al V-lea set spre 
a desemna învingătorul. Studcnț'i 
însă își revin, recuperează punct 
după punct și setul ajunge la 14 — 
14, așa că se joacă mai departe, 
gazdele mai fac două puncte și 
cîștigă setul la 16—14 și cu aceas
ta și întîlnirea cu 3—1. Cu toate 
că au Ieșit victorioși, studenții au 
dovedit unele lacune. Inexplicabilă 
a fost căderea din setul doi pre
cum și slaba comportare în linia 
de fund. Echipa mai are de retu
șat și în jocul la fileu precum șî 
la servit. Străduindu-se să-și re
medieze lipsurile, în meciurile de 
baraj, echipa va obține succese 
care să o scape de retrogradare.

majorează scorul la 13—4 datorita 
unor acțiuni bine gîndite.

In continuare ambele echipe reu
șesc să înscrie goluri spectaculoase. 
Eficacitatea craiovenilor lasă însă 
mult de dorit astfel că scorul ia 
proporții în favoarea Științei (17- 
7 ; 19-10). In final Știința cîștigă 
cu scorul de 25-—12 un joc care 
l-a avut tot timpul la discreție.

Au înscris : DRIG C. (10), 
BARABAȘ (9), PINTEA (4) ді 
Drig H. pentru Știința, iar pentru 
craioveni JUMATE, PANTAZO- 
POL, Telescu, Samungi și Mcrcia- 
mian.

deapsă pe care însă le-au ra-’ 
tat.

La reluare, înaintarea stu
denților parcă „s-a trezit". Ea 
joacă mai organizat, luptă 
pentru fiecare balon în margi
ne și în grămezile ordonate 
sau spontane. Astfel, la o mar
gine în apropierea terenului 
de țintă advers, balonul cîsti- 
gat de Știința ajunge la Ma
rin care reușește să înscrie 
(9—0). Antimoianu transformă 
și scorul se majorează la 11—0. 
Nu trec nici cinci minute și în 
minutul 47 Ureche urcă sco
rul la 14—0 prîntr-o lovitură 
de picior căzută. *

Știința domină tot mai In
sistent. Jocul se desfășoară 
mal mult in jumătatea de te
ren a bucureștenilor care cau
tă cu orice preț să împiedice 
majorarea scorului.

După ce Antimoianu ratează 
o lovitură de pedeapsă în mi
nutul 54. Mateescu nu mai gre
șește ținta și scorul este 17—0.

Studenții atacă tot mai in
sistent. Ei ratează două lovi
turi de pedeapsă favorabile 
prin Mateescu. Totuși In mi
nutul 75 același Mateescu se 
revanșează, reușind să Înscrie 
o Încercare de toată frumuse
țea la capătul unei acțiuni per
sonale Inițiată de la centrul 
terenului (20—0). Antimoianu, 
transformlnd încercarea, stabi
lește scorul final la 22—0 pen
tru Știința.

A fost un joc frumos. S-a 
jucat mult la mină, reallztndu- 

se faze specta
culoase. Păcat 
că majoritatea 
acțiunilor liniei 
de treisferturi 
s-au desfășurat 
lateral, nereu
șind să pună de 
multe ori în pe
ricol buturile 
adverse.

S-au remar
cat : Mateescu, 
Nicolescu. Ma- 
nolache (Știința 
Petroșani) șî 
Ceauș, Lăzărescu 
(Olimpia Buou- 
reștl).

Arbitrul A. Le. 
mneanu (Cluj) 
a arbitrat co
rect.

CORNEL TAUTU
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Sprijinul tehnic operativ
și concret a dat roade

(Urmare din pag. l-a) cum e mai potrivit să înlăturăm
această deficiență și, in general, 
cum să lucrăm Cu spor și în si
guranță. Ca măsură suplimentară 
pentru bunul mers al lucrului am 
fost îndrumați de conducerea sec
torului să rearmăm suitorul colec

Acțiuni obștești In plinâ desfășurare

te pentru a se face schimbări în 
metoda de exploatare și adaptarea 
ei la noile condiții de zăeămînt.
S-a luat hotărîrea ca scoaterea fe
liei de cărbune pe care o exploa
tăm acum în abataj să nu o mat 
continuăm după vechiul sistem cu 
preabataj transversal și camere di
recționale. Am trecut la exploa
tarea feliei cu preabataj direcțio
nal și camere transversale. Extră- 
gînd cărbunele cu camere transver
sale, lucrarea minieră nu mai este 
supusă pe toată lungimea ei pre
siunii excesive a rocilor de la cul
cuș și coperiș, așa cum se întimplă 
în cazul camerelor scoase direcțio
nal. Lucrînd după acest sistem, ar
mările suplimentare au fost mult 
reduse, economisind lemnul de mi
nă. Randamentele și producția au 
începui să sporească iarăși in aba
tajul nostru.

Desigur, nu ne-a venit chiar 
ușor să ne deprindem cu noul sis
tem de lucru introdus in abataj, 
lntimpinăm, de pildă, greutăți din 
cauză că podirea în felia superioa
ră fusese făcută pentru camere 
direcționale astfel că văndrugii nu 
veneau perpendicular pe grinzi, 
cum e normal să fie, ci paralel cu 
ele ceea ce făcea ca văndrugii să 
cadă de multe ori de sub podi- 
tură jos în abataj. Tovarășii din 
conducerea sectorului au coborît 
la noi în abataj, explicîndu-ne

------------------Ѳ-------------------

Sa folosim deplin tehnica 
de cape dispunem

(Urmare din pag. l-a)

prea mult timp la reparații 
mărunte, sau se folosesc cu 
randament scăzut. La Lupeni, 
sectorul IV B, sectorul cu cea 
mai bogată înzestrare tehnică, 
nn dă o producție corespun
zătoare posibilităților create, 
in cea mai mare măsură din 
cauză că havezele, combina, 
stilpiî hidraulici și craterele 
bhndate din frontalele secto
rului nu sînt folosite la capa
citatea lor.

O cauză a nefolosirii depli
ne a unor. utilaje o constituie 
nivelul scăzut al calificării mi
nerilor care le mînuiesc. De 
acea, paralel cu intensificarea 
introducerii progresului tehnic 
trebuie să fie ridicată califi
carea minerilor la nivelul ce
rințelor folosirii tehnicii ac
tuale.

Un factor esențial In promo
varea progresului tehnic, prea 
puțin folosit pînă acum, este

Motoctcllști — respectați regulile de circulație
Dezvoltarea intr-un ritm tot 

mai susținut a tuturor ramu
rilor economiei noastre națio
nale, atrage după sine o creș
tere corespunzătoare a necesi
tăților de transport și deci o 
intensificare a circulației. Creș
terea continuă a mijloacelor 
de transport moto este expre
sia posibilităților materiale 
crescînde și a cerințelor de 
confort individual satisfăcute 
intr-o măsură tot mai mare. 
Acest progres continuu este un 
lucru absolut firesc într-o o- 
rinduire In care totul este pus 
in slujba omului.

Aceasta nu înseamnă însă 
că odată cu sporirea număru
lui mijloacelor moto și inten
sificarea circulației, pe dru - 
murile publice trebuie să exis
te și accidente de circulație. 
Practica dovedește că acciden
tele de circulație pot fi preîn- 
tlmpinate. Ele nu se datoresc 
unor cauze în fața cărora oa
menii ar fi neputincioși. Ast
fel, cauzele accidentelor de 
circulație comise în orașele și 
localitățile din Valea Jiului In 
ultima perioadă slnt simple și 
cunoscute : viteza excesivă atit 
in localități cit și afară, depă
șirea nereglementară, nesemna- 
lizarea reglementară. în special 
In timpul nopții și mai ales 
conducerea sub influenta bău
turilor alcoolice. Cu alte cu
vinte, neresnectarea celor mai 

tor între orizonturile 655 și 690. 
Prin executarea acestei lucrări, la 
începutul lunii martie, ne-am 
creat condiții bune de transportat 
cărbunele în rol și de aeraj la lo
cul de muncă. Pînă am ajuns să 
ne punem la punct abatajul nu a 
slăbit de loc asistența din partea 
tehnicienilor. In această perioadă a 
fost zjlnic nelipsit de la locul nos
tru de muncă tovarășul prim-mais- 
tru miner Prinț Samuilă, care răs
punde direct de brigada noastră. 
Ne-a arătat cum să lucrăm mai 
bine și cu spor, a ascultat suges
tiile și propunerile noastre în r 
ceastă direcție, s-a îngrijit să 
avem tot timpul o bună aprovizio
nare cu vagonete goale, lemn etc. 
Și rezultatele nu au întîrzjat si 
se arate. In martie, brigada noastră 
a extras mai mult de 1.000 tone 
de cărbune, depăfindu-și planul 
cu 5,8 la sută- Am fost mulțu
miți și cu âștigul: 95,47 lei pe 
post de miner. Luna aceasta obți
nem, de asemenea, realizări fru
moase. In prima decadă brigada 
a dat peste plan 41 tone de căr
bune. Sprijinul tehnic acordat o- 
perativ și concret brigăzii noastre 
continuă să rodească.

generalizarea experienței avan
sate. Brigada lui Domokos An
drei de la Vulcan are o bo
gată experiență în îndeplini
rea programului de lucru cu 2 
clmpuri de cărbune pe schimb 
și aripă în abatajele cameră, 
cea a lui Sorescu Constantin 
de la Urîcani a obținut rea
lizări însemnate în aplicarea 
perforajului umed la înaintări, 
la Dîlja se obțin viteze mari 
de avansare lucrlndu-se cu ma
șina GPS-70, dar aceste expe
riențe n-au fost generalizate 
pentru a deveni un bun al tu
turor minerilor Văii Jiului. Or
ganizarea unor schimburi de 
experiență între mineri, la ni
velul C.C.V.J., pe teme tehnice 
și organizatorice ar rezolva a- 
ceastă problemă.

In fața minerilor stau sar
cini economice mari. Prin fo
losirea mai deplină a mijloa
celor tehnice din înzestrare, a- 
cesăe sarcini pot fi Îndeplinite 
și depășite I 

elementare norme de circula
ție pe drumurile publice.

Pe această temă, din iniția
tiva formațiunii de circulație 
din miliția Petroșani, a fost 
organizată recent o consfătui
re cu motocicliștii din Valea 
Jiului, unde au fost discutate 
măsurile ce trebuie luate în 
primăvara acestui an pentru 
prevenirea accidentelor de cir
culație in rîndul motocicliști- 
lor. Consfătuirea s-a bucurat 
de o largă participare. In ur
ma prezentării unui referat, 
au luat cuvîntul mulți moto- 
cicjîști printre care Brădeanu 
Constantin, Farkas Laurențiu, 
Bucșe loan, Marcu Alexandru, 
Munteanu Petru, Laszlo Eme- 
rik, Nicolaescu Achim și alții 
care au luat poziție hotărltă 
împotriva unor motocicllști ca
re mai circulă pe străzile șl 
șoselele din Valea Jiului neres- 
pectlnd regulile de circulație.

Toți cei care au luat cuvln- 
tul au subliniat necesitatea a- 
tențiel deosebite de care tre
buie să dea dovadă cei aflați 
la conducerea unei motocicle
te. De asemenea, vorbitorii 
s-au angajat să creeze o opinie 
de masă împotriva acelora ca
re încă nu înțeleg să se înca
dreze în legile care reglemen
tează circulația pe drumurile 
publice și să-i aducă la cunoș
tința organelor în drept pen-

hițiafiva comitetului de cetățeni 
din cartierul Livezeni

In cartierul nou Livezeni din 
Petroșani locuiesc gospodari 
harnici, animați de dorința de 
a da cartierului lor un aspect 
cit mal îngrijit și plăcut. A- 
ceastă dorință i-a animat pe 
cetățenii noului cartier șl cu 
prilejul unei recente întruniri 
în cadrul căreia au dezbătut 
Împreună cu deputății lor lu
crările pe care le vor Întreprin
de în această primăvară pen
tru înfrumusețarea cartierului. 
In această adunare, în rîndul 
cetățenilor din acest cartier 
s-a născut o inițiativă valo
roasă în privința atragerii tu
turor locuitorilor la acțiuni 
obștești pentru înfrumusețarea 
incintei blocurilor. In consfă
tuire s-a lansat o chemare la 
întrecere patriotică „pentru cel

Peste 90.000 ore de muncă patriotică
Peste 90.000 de ore de mun

că patriotică — acesta este bi
lanțul acțiunilor obștești în
treprinse de cetățenii petrileni 
în cadrul lunii curățeniei. La 
efectuarea celor 90.000 ore 
muncă patriotică au fost mo
bilizați sute de cetățeni. Ei au 
executat un mare volum de lu
crări gospodărești. Astfel, lo
cuitorii din strada Republicii 
și din colonia veche a Petrilei 
iau lucrat la curățirea și des
fundarea de șanțuri pe o dis 
tanță de kilometrii în
tregi. Cetățenii din car
tierul 8 Martie, mobili
zați de deputatul Roja Rudolf 
au realizat, de asemenea, lu
crări însemnate. Ei au nivelat 
terenul viran din incinta blo
curilor pe o suprafață de 10.000 

tru a fi trași la răspundere. 
Vorbitorii au înfierat atitudi
nea unor motocicliști ca Teo- 
dorescu stancu, Teslici Nico- 
lae, Ștefănoiu Gheorghe, Nițu 
Alexandru și alții care, neres- 
pectînd regulile de circulație 
au dat naștere la accidente 
grave, pentru care au fost tri
miși în fața justiției.

In cadrul consfătuirii au fost 
făcute propunerile privind for
marea unor comisii care, In 
mod voluntar, să participe la 
depistarea celor care tticalcă 
regulile de circulație, înființa
rea unei asociații sau a unui 
club al motocicliștîlor. în ca
drul căruia să se poată orga
niza diferite activități precum 
șl alte propuneri menite să 
ducă la desfășurarea normală 
a circulației în localitățile din 
cadrul orașului regional Pe
troșani. Au fost sesizate In 
mod just și probleme legate de 
repararea șoeelelor care în 
cursul iernii s-au deteriorat, 
prezentînd pericole de acci
dente,

Pentru a preveni abaterile 
de la regulile de circulație toți 
cetățenii slnt chemați să res
pecte cu strictețe normele de 
circulație, contribuind la buna 
desfășurare a circulației pe 
drumurile publice.

FALON ТОМА 
serviciul circulației Petroșani 

mai îngrijit bloc, cea mal fru
moasă scară, cel mal curat a- 
partament". La această che
mare au fost solicitate să par
ticipe toate comitetele de bloc 
din cartier. La fel, cetățenii 
și-au propus să amenajeze zo
ne verzi pe o suprafață de 3000 
m. p. să planteze pomi și ar
buști decorativi in jurul fiecă
rui bloc. In scopul atragerii 
unui număr cît mai mare de 
cetățeni la acțiuni obștești, 
comitetul de cetățeni a lan
sat lozinca „să se efectueze 10 
ore de muncă voluntară de fie
care familie".

Mobilizați de deputațl șl co
mitetul de cetățeni, locuitorii 
din cartierul Livezeni partici
pă cu însuflețire la înfăptui
rea obiectivelor pe care și le-au 
propus.

m. p., au amenajat un parc 
pentru copil și au plantat li o 
puieți de tei și de liliac. în ce
lelalte cartiere ale orașului au 
fost întreprinse noi acțiuni 
pentru curățirea străzilor șl 
transportarea de pe străzi a 
molozurilor. Cetățenii au încăr
cat și transportat din străzile 
orașului mari cantități de 
moloz și alte reziduri. In frun
tea acestei acțiuni s-au situat 
deputății Popa Gheorghe, Melc- 
zer Mihai, Rojnic Iosif, Gheor j 
ghe Ileana și alții.

Elevii ajută la 
înfrumusețarea orașelor

Peste tot, odată cu sosirea pri
măverii a început să se schimbe 
și aspectul localităților Văii Jiului. 
Rondurile de flori, spațiile verzi 
au început să apară din nou. Pe 
marginea străzilor au început plan
tările de pomi.

Alături de părinți, elevii dau 
o mină de ajutor Ia înfrumuse
țarea localităților lor.

Așa de exemplu, zilele trecute 
grupuri de elevi din Lonea pu
teau fi văzuți sădind cu multă mi
gală pomi în curtea școlii sau câ- 
'rind molozul rămas de la repara
ția școlii.

------------- --- ---------- X1TȚ —---------

Cea mai curată seefie a preparației
Colectivul secției flotație de 

la preparația Lupeni contri
buie efectiv la realizarea sar
cinilor de producție ce revin 
colectivului uzinei. In ultimul 
timp, prin măsurile tehnico- 
organizatorice luate de condu
cerea preparației, numeroase 
instalații din această secție au 
fost perfecționate. Au fost re
parate filtrul șl pompa de vid, 
a fost montată o pompă de 
reactivi de flotare etc. Toate 
acestea au făcut ca muncito
rii secției să obțină rezultate 
însemnate în îndeplinirea sar
cinilor de plan, în sporirea 
recuperării și reducerea umi
dității cărbunelui preparat.

Muncitorii secției participă 
cu însuflețire șl la diferite ac
țiuni obștești. ЕІ au întreprins 
în ultimul timp, în cadrul „lu
nii curățeniei uzinei", acțiuni 
de muncă voluntară pentru

Duminica trecută sute s «tu- 
denți al Institutului de mine 
din Petroșani au participat la 
entuziaste acțiuni de muncă 
patriotică. Un mare grup de 
studenți a plecat pe valea Po- 
latiștei unde я muncit la refa 
cerea patrimoniului forestier 
plantind puieți de brad. Alții 
au pus umărul la înfrumuse
țarea terenului din jurul insti
tutului; iată-i pe cîțiva dintre 
aceștia în plină acțiune.

' ——

Tîrărul strungar Marina Con
stantin a venit la mina Uri- 
cani cu 3 ani în urmă, ca proas
păt absolvent al școlii profe
sionale din Lupeni. in acest 
timp el s-a dovedit un munci
tor conștiincios, harnic și a 
cîștigat aprecierea colectivului 
în care lucrează.

Fotoreporterul nostru l-a 
surprins pe utemistul Marina 
Constantin din sectorul elec
tromecanic al minei Uricani, 
în timpul lucrului.

curățenia generală a secției. 
Au adunat toate materialele 
neutilizabile, aruncate prin di
ferite locuri de muncă și le-au 
predat ca fler vechi. In spri
jinul colectivului secției a ve
nit șl conducerea preparației. 
Au fost reparate, tencuite și 
zugrăvite, încăperile secției, 
s-au renovat biroul maiștrilor, 
atelierul mecanic și magazia 
de materiale. Astfel, secția flo
tație a ajuns cea mai curată 
secție a uzinei.

La curățenia secției o con
tribuție deosebită au adus 
muncitorii din schimbul frun
taș condus de comunistul Wihc 
Emil, precum șl cei din schim
bul condus de tov. Chertes A* 
lexandru. Muncitorii flotatori 
slot notărîți să obțină noi SUS- 
ștse în cinstea zilei d? î Maî.

TEODOR POP 
corespcncent
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RealizărHe științei săfieletosite I 
pestru binele oamenilor 

și mi pentru exterminarea lor
BUDAPESTA 23 (Agerpres)
Oamenii de știință ungari 

adresat oamenilor de știință 
întreaga lume chemarea de a 
losi realizările științei pentru 
nele oamenilor și nu pentru 
terminarea lor.

Ațîțătorii la un război nuclear, 
declară oamenii de știință un
gari, pun în primejdie viața și 
sănătatea nu numai a generației 
actuale, ci și a generațiilor vi
itoare. Sîntem convinși că inte 
resele și drepturile elementare ale 
omenirii impun distrugerea armei 
nucleare.

Oamenii de știință ungari chea
mă pe oamenii de știință și cer
cetătorii din toate țările lumii să 
pășească împreună cu ei pe calea 
cate duce spre pace. Ei cheamă 
pe oamenii de știință din lume 
să-și folosească toate aptitudinile, 
omoștințele, descoperirile și crea
ția pentru realizarea țelurilor mă
rețe și nobile ale omenirii.

_=©=_

Gherman Titov invitat 
la sesiunea Comisiei 
internaționale pentru 
cercetarea cosmosului

MOSCOVA. Pilotul cosmo
naut sovietic Gherman Titov 
va participa la lucrările sesiu
nii Comisiei internaționale pen
tru cercetarea Cosmosului, ca
re se va desehide Ia 1 mai la 
Washington.

Gherman Titov a fost invitat 
la sesiune de prof. Van de Hulst, 
președinte al Biroului acestei 

; comisii. El va pleca in S.U.A. 
Ia SfîrșKul lunii aprilie.

re-

Greva feroviarilor 
dm sudul Franței

PARIS. De cîtevă zile în
«lunile de sud ale Franței con
tinuă greva feroviarilor care 
cer majorarea salariilor, redu
cerea duratei săpțămînii de lu
cru șl Îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

sesiunea Sovietului Suprem 
al II. B. S. S

MOSCOVA 23 (Agerpres) — 
TASS transmite :

La Moscova a început luni pri
ma sesiune a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. al celei de-a 6-a le
gislaturi. Pe ordinea de zi a se
siunii figurează alegerea comisiilor 
de validare ale Sovietului Uniunii 
și Sovietului Naționalităților, ale
gerea comisiilor permanente 
celor două Camere ; aprobarea 
cretelor adoptate de Prezidiul 
vietului Suprem în perioada 
după cea de-a 7 “a sesiune a 
vietului Suprem al celei de-a 
legislaturi, alegerea Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., ; 
prezentarea unui raport cu privire 
la tratativele de la Geneva ; 
stituirea guvernului sovietic; 
gerea Tribunalului Suprem 
U.R.S.S.

Sesiunea va examina, de 
menea, problema elaborării pro
iectului noii Constituții a Uniunii 
Sovietice.

Au urmat apoi ședințele separate 
ale Sovietului Uniunii și Sovietu
lui Naționalităților.

Ivan Spiridonov a fost ales în 
unanimitate președinte al Sovietu-

Ploi și vînfurî puternice în Iran
Potrivit relatărilor presei, 

ceste intemperii au provocat 
daune colosale agriculturii. Au 
fost distruse sistemele de iri
gație, semănăturile, iar nume
roase localități au fost șterse 
de pe fața pămîntului.

La 21 aprilie, din indicația 
primului ministru Amini, lă 

fost înființat un co- 
salvare".

la Moscova
ales în unani- 
al Sovietului 

Sovietului Su-

ale 
de- 
So- 
de 

So- 
5-a

con- 
ale- 

al

ase-

lui Uniunii al Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Ian Peive a fost 
mitate președinte 
Naționalităților al 
prem al U.R.S.S.

La prima sa ședință, Sovietul 
Uniunii a ales Comisia de Vali
dare, precum și trei comisii per
manente : Comisia pentru propu
nerile legislative, condusă de de
putatul Gheorghi Vorobiov ; Co
misia bugetară, condusă de Ivan 
Senin : Comisia pentru Afaceri Ex
terne, condusă de deputatul Mi- 
bail Suslov.

La prima sa ședință, Sovietul 
Naționalităților a ales Comisia 
de Validare, precum și cele patru 
comisii permanente ale Sovietului 
Naționalităților : comisia pentru 
propunerile legislative, condusă de 
Nizoramo Zaripova ; comisia bu
getară, condusă de Mihail Iasnov ; 
comisia pentru Afaceri Externe, 
condusă de Otto Kuusinen ; co
misia economică, condusă de Gi
ga Ivașcenko.

Cu aceasta, ședințele
ale celor două Camere au 
sfîrșit. Viitoarea ședință va 
loc marți dimineața.

separate 
luat 

avea

TEHERAN 23 (Agerpres).
In Iran continuă să cadă de 

cîteva zile ploi torențiale. In 
unele regiuni ale țării s-au în- 

-< regîstrat scăderi brusce de tem
peratură. Ploile torențiale, ză
pezile și vînturile puternice ca
re au cuprins regiunile nordi
ce, centrale și parțial regiu
nile sudice ale țării au pro
vocat daune incalculabile. Nu
mai în Teheran 50.000 de lo
cuitori au rămas fără adăpost. 
Aproape “toate locuințele din 
părțile de. sud și de vest ale 
Teheranului, au avut de sufe
rit. Schelele petroliere Mesdjid- 
Suleiman au fost inundate. In 
alte orașe s-au întrerupt co
municațiile. In regiunile Azer
baidjanului iranian au fost dis
truse majoritatea șoselelor și a 
podurilor.

primului 
Teheran a 
mitet „de

a-

MOSCOVA (Agerpres) —
TASS transmite :

La Teatrul Mare al U.R.S.S. a 
avut loc duminică o adunare fes
tivă a organizațiilor de partid, so
vietice și obștești din Moscova, 
consacrată celei de-a 92-a aniver
sări a nașterii lui Vladimir Ilici 
Lenin.

La adunare au participat con
ducători ai P.C.U.S. și ai guver
nului sovietic, vechi comuniști — 
veterani ai revoluțiilor ruse, mun
citori din întreprinderile din Mos
cova, oameni de știință, de cul
tură și artă.

Adunarea festivă a fost des
chisă de N. S. Hrușciov, prinr 
secretar al C.C. ăl P.C.U.S.

De numele lui Lenin, a spus 
N. S. Hrușciov, este indisolubil 
legată reînnoirea lumii pe baze co
muniste. Lenin s~a aflat la izvoa
rele mărețelor transformări revo
luționare din epoca contemporană. 
Asemenea soarelui de primăvară, 
razele învățăturii marxist-lenirnste 
au pătruns astăzi în toate colțurile 
lumii.

N. S. Hrușciov a spus: „Mar- 
xism-leninismul a ridicat și ridică 
noi milioane și zeci de milioane 
de oameni la lupta pentru liber
tate și fericire. Lupta de eliberare 
a oamenilor muncii din întreaga 
lume, asemenea apelor năvalnice 
de primăvară, mătură de pe pla
neta noastră tot noroiul și muce
gaiul lumii vechi, capitaliste, care 
și-a trăit traiul".

Lenin și partidul comuniștilor 
creat de el, a spus în continuare 
N. S. Hrușciov, au mobilizat clasa 
muncitoare, pe oamenii muncii 
din țara noastră la lupta pentru

Aniversarea a 92 de ani 
de la nașterea lui Lenin

— Adunarea festivă de
lăsturnarea orjnduirii exploata
toare. Cu numele lui Lenin, sub 
steagul leninismului noi am re
purtat victorii remarcabile, am 
construit primul stat socialist din 
lume. Invingînd- toate greutățile, 
partidul a condus și conduce cu 

comu~ 
sin~

nostru spre 
linia leninistă,

marelui Lenin, 
noi

sub 
pă-

curaj poporul 
nîsm, urmînd 
gura justă.

„Cu numele 
steagul ideilor leniniste,
șim cu încredere și vom ajunge 
pe culmile strălucitoare ale comu
nismului !“ — a spus N. $.
Hrușciov.

Leonid llicev, secretar al Comi-

celei 
nașterii 
sovietic

tetului Central al P.C.U.S., a pre-
zentat raportul cu privire la ani-
versarea a 92 de ani de la naș-
terea lui Lenin

iz
DELHI. La 22 aprilie în sala

Darbar Hali — locul tradițional 
pentru întrunirile populare ale lo
cuitorilor din Delhi, a avut loc o 
adunare festivă consacrată 

aniversări a
statului

de-a 92-a 
întemeietorului 
V. 1. Lenin.

☆
22 aprilie 
adunarea reprezeh-

la Ha-

e««s

Declarația guvernului 
Republicii

DAMASC 23 (Agerpres). — 
iTASS transmite:•

Toate ziarele din Damasc 
publică 'declarația guvernului 
făcută la 21 aprilie la postul 
de radio din Damasc de pri
mul ministru al Republicii A- 
rabe Siria, Ahmed Bechir el 
Azmeh. In declarație se spune 
căi în ciuda experienței nereu
șite a Uniunii siriano-egipte- 
ne, Siria nu a renunțat la sco
purile unității șarabe și că gu
vernul Republicii Arabe Siria 
va manifesta inițiativă pentru 
a lămuri punctele de vedere 
ale guvernelor altor țări arabe 
Și, în primul rînd, al guvernu
lui Egiptului frate, în legătu
ră cu această problemă.

In domeniul politicii inter
ne, după cum a subliniat pri
mul ministru, guvernul va ur
mări acordarea libertăților pu
blice șl în primul rînd liberta
tea presei, precum și liberta
tea partidelor șl sindicatelor. 
Guvernul va elabora o nouă 
lege cu privire la alegeri, ca
re va „asigura reprezentarea 
justă a tuturor păturilor po
porului", și proiectul de Con
stituție, după care va fi orga
nizat un referendum popular.

In domeniul economic gu
vernul declară că va urma 
„cursul socialist". El intențio
nează să facă schimbări radi
cale in domeniul planificării 
economiei, considering că „dez
voltarea economiei naționale și 
sporirea volumului producției 
pot fi înfăptuite numai pe ba-

Arabe Siria
za unui plan elaborat In prea
labil în conformitate cu meto
dele științifice moderne de 
planificare", „industrializarea, 
se subliniază în declarație, con
stituie partea de bază a pla
nului de dezvoltare economică 
și factorul principal în spori
rea venitului național, precum 
șl în lichidarea rămînerii în 
urmă economice și sociale a 
țării". In țară se va duce o 
politică de „coordonare a ac
tivității sectoarelor de stat și 
particular din economie", va 
fi încurajată activitatea capi
talului național privat, va fi 
permis importul de capitaluri 
arabe și străine în cadrul pla
nului economic, fără condiții 
politice. Totodată în declara
ție se arată că guvernul va 
duce o luptă împotriva con
centrării și monopolizării ex
cesive de capital.

In problemele de politică ex
ternă ale Republicii Arabe Si
ria! politică guvernului se ba
zează pe principiile neutrali
tății pozitive și neaderării la 
blocuri militare, neparticipării 
la „războiul гесё", respectării 
principiilor Cartei O.N.U. „Po
litica externă' a guvernului, se 
subliniază în declarație, urmă
rește sprijinirea mișcărilor de 
eliberare din lumea întreagă, 
în special în Asia și Africa, 
sprijinirea oricăror eforturi ca
re au drept scop distrugerea 
imperialismului și lichidarea’ 
discriminării rasiale în toate 
formele și manifestările ei".

Măsuri luate de G.P.R.A. în ajutorul 
populației algeriene

TUNIS 23 (Agerpres).
După cum anunță agenția 

France Presse în zilele de sîm- 
bătă și duminică la Tunis a 
avut loc o reuniune a membri
lor guvernului provizoriu al 
Republicii Algeria, consacrată 
discutării situației prezente din 
Algeria după încheierea acor
durilor de la Evian. în cursul 
acestei reuniuni a fost discu
tată, îndeosebi situația grea a 
populației algeriene supusă a- 
tacurilor criminale ale O.A.S. 
și unor mari privațiuni mate
riale, hrană și asistență so
cială.

Intr-un comunicat dat pu
blicității de agenția Algerie 
Presse Service după reuniunea 
G.P.R.A. de la Tunis se arată 
că în Algeria „situația alimen
tară și sanitară este catastro
fală, atentatele criminale ale 
O.A.S. măresc numărul rălniți- 
lor. Acești răniți nu pot fi în
grijiți 
ceastă

în spitale. Dat fiind a- 
situație, guvernul pro-

vizoriu al Republicii Algeria a 
hotărît să ia o serie de măsuri 
pentru a veni în ajutorul popu
lației algeriene. El a hotărît 
să trimită imediat medici șl 
medicamente în principalele 
orașe ale Algeriei".

Agenția France Presse anun
ță că o echipă de medici al
gerieni veniți din Tunisia a și 
sosit la Аігег. Sînt de așteptat 
alte convoaie sanitare.

Se anunță, de asemenea, din 
Alger că în urma demersurilor 
făcute de președintele orga
nului executiv provizoriu, Ab- 
derrahman Fares, a luat ființă 
comandamentul forței de men
ținere a ordine! în Algeria sub 
conducerea prefectului Mokdad. 
Această forță, care numără 
deocamdată 40.000 de oameni, 
este alcătuită din detașamente 
de jandarmerie, grupe mobile 
de securitate și companii de ti
neri algerieni. Incepînd de luni 
23 aprilie noua forță a preluat 
sarcinile menținerii ordinei în 
Algeria.

O--------------_

HANO1. La 
noi a avut loc 
tanților populației capitalei consa 
erată aniversării a 
la nașterea lui 
Lenin.

Prof. Cean Van 
al conducerii centrale a Asociației 
de Prietenie vietnameza-sovietice, \ 
a vorbit despre viața 
marelui conducător al 
lui mondial,

■iz
RANGOON. La 

avut loc la Rangoon o adunare 
a reprezentanților vieții publice 
organizată la inițiativa comitetu
lui pentru sărbătorirea zilei de 
naștere a lui V. 1. Lenin, din care 
fac parte reprezentanți a nume
roase organizații politice și obș
tești.

La 
Takin 
Congresului sindicatelor birmane.

92 de ani de 
Vladimir Ilici

Giau, membru

: ■ . ■.------7șt activitatea 
proletariatu-

22 aprilie a

adunare a luat cuvîntul 
Luin, secretar general al

„O duminică stagepoasă” 
m Algeria

de populația algeriană a putut 
fi evitată baia de sînge plă
nuită de teroriști. Au fost u- 
ciși totuși 10 algerieni, iar alți 
15 au fost răniți. Se semna
lează, de asemenea, răniți șl 
In rîndurile armatei și Jan
darmeriei.

La Oran, al 'doilea oraș ca 
mărime din Algeria, O.A.S.-iștil 
Care pentru citeva ore au ocu
pat clădirea centralei de gaz 
și electricitate au tăiat cablu
rile de curent electric și au 
distrus o serie de conducte de 
gaz. In orașul Phllippevîlle e- 
lementele O.A.S. au plasat o 
puternică încărcătură de plas
tic în clădirea primăriei. Ex
plozia a fost urmată de un 
puternic incendiu.

ALGER 23 (Agerpres).
In ziua de 22 aprilie, clnd 

s-a împlinit un an de la re* 
beliunea militaro-fascistă din 
Alger condusă de generalii Sa- 
lan, Jouhaud, Zeller și Clîalle, 
In prezent arestați, elementele 
ultracolonialiste din Organiza
ția Armată Secretă' au încer
cat să facă din această zi „o 
duminică sîngeroasă". Chiar 
&in primele ore ale dimineții 
în principalele orașe ale Alge
riei teroriștii din O.A.S. care 
Iau ocupat poziții pe terasele 
și acoperișurile celor mai înal
te imobile au deschis focul a- 
supra cartierelor locuite de al
gerieni cît șl asupra forțelor 
armatei și Jandarmeriei.

Numai datorită calmului șl 
măsurilor de prevedere luate

PROGRAM DE tylDIO
25 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul 
medicului, 8,00 Muzică, 9,15 
Mici formații vocale și instru
mentale de muzică ușoară, 
10,08 Teatru la microfon : „An
cheta". Scenariu radiofonic de 
Dan Gr. Mihăescu, 12,00 Mu
zică populară din țări socialis
te, 13,05 Concert de muzică u- 
șoară, 14,00 Din creația de o- 
peretă a compozitorilor noștri, 
15,10 Cîntece și jocuri popu
lare romînești, 15,40 Programe 
muzicale alcătuite de ascultă
tori, 16,15 Vorbește Moscova I Л 
17,30 In slujba patriei. 

PROGRAMUL II. 12.45 Din fol
clorul popoarelor. 14,03 Piese 
romînești pentru fanfară, 14,30 
Muzică ușoară, 15,00 Noi în
registrări muzicale primite din 
partea Radioteleviziunii sovie
tice, 16,15 Răsună cîntecul și 
Jocul pe plaiurile patriei, 16,50 
Curs de limba rusă, 18,05 Mu
zică ușoară de Ștefan Kardoș 
și Emanuel Ionescu, 19.30 
„Mîndrîa cea mare" — versuri 
închinate partidului, 20 00 Mu. 
zică simfonică romînească.

_=©=._

CINEMATOGRAFE
25 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Austerlitz; AL. SAHIA: 
Nu-i loc pentru animale săl
batice: PETRILA : Pisica își 
scoate ghiarele; LIVEZENI-: 
Prințesa cu steaua de aur; IS- 
CRONI: Floarea de piatră; A- < 
NINOASA : Cînd primăvara e 
fierbinte; VULCAN : Profesorul 
Mamlok; PAROȘENI: Hoina
rii; URICANI: Toată lumea 
rîde, cîntă și dansează.
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