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IN INTINPINAREA ZILEI DE 1 NAI
Fruntași în întrecere
Minerii de la Petrila muncesc 

eu hărnicie la extracția cărbune 
lui realizînd succese însemnate în 
cinstea zilei de 1 Mai. In primele 
două decade ale lunii curente ei 
au obținut o depășire de plan de 
1619 tone cărbune, continuînd ast
fel să fie fruntași pe bazin.

Rîvna cu care se muncește în a- 
batajele minei Petrila este dovedită 
și do creșterea necontenită pe ca
re o înregistrează 
muncii. Randamentul 
exploatare, datorită 
priceperii minerilor
tehnicii noi și a metodelor avan
sate de muncă, a atins în prezent 
1,310 tone cărbune pe post, între- 
cînd cu 30 kg. cărbune pe post in
dicele planificat. Meritul principal 
la realizările exploatării îl au co
lectivele sectoarelor II și III care 
a» dat peste plan 1 200 șt respec 
tiv, 400 tone de cărbune energetic 
de bună calitate.

la succesele sectorului 
zile conduse de minerii 
stantin, Ghioancă loan 
Petre. Brigada hJi Petre 
a lucrat 
dament 
pe post 
gînd pe
400 tone de cărbune cocsificabil 
în plus.

III brigă 
Petre Coti
și Spînu 

Constantin 
cu un ranîn luna aprilie 

de peste 5 tone cărbune
în abataj frontal, extiă 

această bază mai mult de
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Adunări festive consacrate aniversării 
nașterii lui Lenin

locali- 
loc a- 
aniver- 

nașterea
genialul 
celor ce

productivitatea 
realizat pe 

hărniciei și 
în folosirea

Economii prin reducerea 
de cost

Cărbune cocsificabil

In întrecerea socialistă în cinstea 
zilei de 1 Mai minerii din Valea 
Jiului acordă o deosebită atenție 
realizării de economii prin redu
cerea prețului de cost, 
scop ei 
interne, 
ducție.

După 
tralizate 
luni ale 
mentare 
sumează 
tinerea acestei economii și-au 
dus aportul îndeosebi minerii 
la Lupeni care au realizat

In acest
pun în valoare noi rezerve 
reduc cheltuielile de pro-

cum reiese din- datele cen- 
la C.C.V.J. în primele 3 
anului economiile supli- 

reallzate pe combinat 
peste 2 500 000 lei. La

Ieri după-amiază în toate 
lătile Văii Jiului au avut 
dunări festive consacrate 
sării a 93 de ani de la 
lui Vladimir Iilici Lenin, 
învățător și conducător al 
muncesc de pretutindeni.

In fața a numeroși mineri, munci
tori, intelectuali, tineri și vîrștnici 
prezenți la adunarea festivă din 
orașul Lupeni, a luat cuvîntul to
varășul Lazăr David, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc de partid 
Petroșani, care a evocat momente 
din viața și opera marelui Lenin. 
..Conținu jtor credincios al operei 
lui Marx și Engels — a arătat vor
bitorul — Lenin a înțeles ca nimeni 
altu.I esența fenomenelor sociale ale 
noii epoci istorice, legile și pers
pectivele de dezvoltare ale societă
ții și a făcut cel mai mult pentru 
eliberarea celor ce muncesc, pentru 
progresul omenirii. De aceea nu
mele lui este pronunțat cu venera
ție pe toate continentele, în toate 
limbile,
poeților și 
poarelor".

Viața și 
Ilici Lenin

1Este bine cunoscută în Valea 
Jiului hărnicia minerilor din sec
torul III al minei Lupeni. In fie 
sare lună care a trecut din acest 
an ei și-au depășit planul la ex 
tracția cărbunelui. In primele două 
decade ale lunii aprilie din abata 
jale acestui sector au fost extrase 
peste plan încă 1 172 tone de căr 
bune cocsificabil. Și de astă dată 
sporul de producție a fost obținut 
în special pe seama creșterii pro 
ductivității muncii. Acest indice 
important al planului a fost de
pășit în luna curentă cu peste 250 
kg. cărbune pe post.

Au contribuit in mod deosebit

în- 
ob- 

a- 
de

peste 
plan aproape 500 000 lei economii. 
Factorii principali care au permis 
minerilor să reducă cheltuielile pe 
tona de cărbune au fost : îndepli
nirea și depășirea planului de pio- 
ducție, prin creșt;rea productivită
ții muncii, folosirea rațională a i>- 
tilajelor, respectarea normelor 
consum la materiale etc.

este cinstit 
slăvit în

in versurile 
cîntecele po-

lui Vladimir

Adașîni noî
■>

activitatea
se contopesc cu activi

tatea mărețului și eroicului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice creat 
de el. Lenin a pus bazele ideolo
gice, organizatorica, . politice șl 
teoretice ale partidului revoluțio-

nar, l-a înarmat cu. un program 
științific, cu strategia și tactica 
conducerii luptei de clasă a prole
tariatului. Victoria Marii Revoluții 
Secialiste din Octombrie, repurtată 
sub conducerea lui Leriin, a cons
tituit triumful ideilor sale cu pri 
viro la partidul de tip nou și rolul 
lui conducător în lupta clasei mun
citoare. Biruind greutățile și sufe
rințele pricinuite de intervenția 
străină și de blocada economică, 
zdrobind fascismul în cumplita în
cleștare a celui de-al doilea război 
mondial, desfășurînd o vastă activi
tate creatoare, patria lui Lenin a 
devenit o mare putere mondială 
spre care privesc cu admirație toa
te popoarele lumii, țara giganțiloi 
siderurgiei și a navelor cosmice, a 
centralelor atomice și a milioane
lor de locuințe clădite într-un sin 
gur an, tara cu cei mai mulți stu- 
denți și elevi, care a lăsat în urmă 
cele mai dezvoltate țări capitaliste 
într-o serie de domenii hotărîtoa- 
re ale producției materiale, 
științei si
lucite ale poporului sovietic 
nute sub 
datoresc
planului leninist de construire 
noii orînduiri , sociale. Ideile atot
biruitoare ale leninismului călă
uzesc scana .poporul sovietic
const’rutreâ primei societăți ctonu- 
niste Partidul lui Lenin 
întregii omeniri drumul 
fo»

Vorbitorul a subliniat 
nuare consecvența cu <

tehnicii. Victoriile

conducerea P.C.U.S.
aplicării consecvente

al» 
stră- 
obți- 

se
a
a

dul nostru aplică în mod creator 
învățătura marxist-lenihisiâ, condu- 
cînd întragul popor spre victorii 
de însemnătate istorică' în opera 
de desăvîrșire a construcției socia
liste în patria noastră.

Cnvîntarea rostită da tovarășul 
Lazăr David a fost subliniată cu 
puternice aplauze de către' asis
tență. Adunarea i prilejuit o. vie 
manifestare a fidelității oamenilor 
muncii față de nobilele idei ale le
ninismului, care luminează calea 
tuturor celor ce muncesc spre un 
viitor însorit.

Asemenea adunări festive au avut 
loc la Petroșani, în sala cinemato
grafului 7 Noiembrie, unde a luat, 
cuvîntul tov. Ghioancă Victor, se
cretar al comitetului: orășenesc de 
partid, precum și la Institutul de 
mine, unde despre viața și opera 
lui V. I. Lenin a vorbit tovarășul 
Negruț Clement, secretar al comi
tetului orășenesc de partid. La a- 
dunarea festivă de la Aninoasa a 
luat cuvîntul tov. Carpinecz Ioap, 
secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani; la Petrila — 
tovarășul Szuder Wiliam, membru 
în Biroul Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, director general 
al C.C.V.J. ; la Vulcan — tov. Blaj• - t
Traian, t președintele s Comitetului 
executiv al .Sfatului popular., P^țrj»- 
saffii,- hi Urlcam — tovarășul:.Șjfc» ■ 
meu Samoilă, președintele Consi
liului local al sindicatelor, iar la 
Lonea —- tovarășul Ghinea Іозд -- 
prim-secretar al Comitetului --oră
șenesc U.T.M. Petroșani.

deăchide 
spre vii-

t ftl conți 
care pirtt-

1И

în urmă, 
adunările 
comuniș-

VI

în funcțiune 
producție sporită

întreprinderea Viscoza Lu- 
continuă acțiunea pentru mo-

La 
peni 
dernizarea fabricii, pentru crește
rea capacității de producție. Aici 

au intrat anul acesta în funcțiune 
12 mașini noi de bobinaj. Dota
rea întreprinderii cu aceste ma
șini moderne a permis colectivu
lui de la Viscoza 
producția cu 40 
tîvitatea muncii 
la sută. De la 
s-a produs peste 
fire de mătase 
iitatea I-a.

să sporească 
la sută. Produc- 

a crescut cu 1,7 
începutul anului 
plan 2,6 tone de 
artificială de ca-

Tovărășii Cismaș Ambrozie, Remueanțu Pavel, Ghiurcută Augustin 
și Nemeș Vasile conduc cite o echipă de confecții metalice la I.P.I.P. 
Livezeni. Iată-i consultindu-se asupra schiței tiparului unei fîșii de be
ton pusă în lucru pentru prima dată în această unitate.
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P ALEZA11
Ideia s-a născut intr-o discuție 

animată purtată de un grup de 
muncitori ai preparatei Lupeni.

— Asta-i bună, се-ți veni să 
compari та/u/ Jiului nostru cu... 
ioleza de 
ba că-li

"ediu
— Ești

la Eforie. Se vede trea- 
stă gîndul ia zilele de 
petrecute pe litoral... 
grăbit rău. Nici nu mai

lăsat să spun tot ce vroiam și te 
sr apuci să tragi concluzii. V-am 
vorbit doar de faleză pentru că de 
mult timp mă uit în fiecare 
cum se schimbă fața orașului, 
chiar și a locurilor noastre
muncă. De aici mi-a venit ideia 
cu faleza...

— Fă-ne să înțelegem ce legă 
tură este între halda veche de pe

zi, 
ba 
de

— Păi asta și vreau să fac.
Cercul de muncitori s-a strins 

mai mult in jurul vorbitorului. A- 
cesta a expus ideia sa cu privire 
la transformarea haldei într-o

PREPARA TI El
adevărată faleză. Vorbea cu 
otita însuflețire, descriind pină în 
cele mai mici amănunte felul cum 
vede realizată ideia incit tovară
șii săi i-au promis pe dată tot 
sprijinul. Și ca răspuns la munca 
patriotică inițiată au venit toate 
partizile de manevră, brigăzile de 
întreținere ale liniei de cale fe
rată, cele conduse de Gentzi Pe
tru, Szelles Mihai 11 și încă o 
seamă de tineri de Ia celelalte 
sectoare ale preparafiei. Atunci 
s-a curăfit halda de tufărișul de 
salcîmi și a început amenajarea 
„falezei" în două trepte.

Pe primo treaptă a „ialezei". 
îmbrăcată intr-un covor verde fău 
rit din bucă(i de glie transplantată, 
s-a amenajat un loc pentru aleea 
ce va fi împodobită in două părji 
cu panseluțe. Aidoma unor închi 
puite ciuperci uriașe din lumea 
basmelor copilăriei noastre, elec
tricienii au tăcut să răsară ianioa

ne iluminate fluorescent in apro
pierea a doua vaze ornamentale, 
care întregesc aspectul plăcut ai 
„falezei". In locul salcîmilor cres
cuți la întîmplare pe treapta de 
sus a „falezei" au fost plantat' 
castani și alți pomi și arbuști or
namentali. >

Pe Întreaga suprafață a „fale
zei" lungă de mai bine de 100 me
tri, becuri electrice iluminează a- 
cest colțișor plăcut creat de burai 
gospodari ai preparatei. In aceas
tă lună, „faleza" preparafiei se va 
extinde. Grupuri, grupuri de mun
citori din cadrul preparafiei depun 
aici zilnic 
fel, curind 
șire halda 
în locul ei
dui de fier și 
lozurilor preparatei, pe malul Jiu
lui va apare „faleza", visul împli
nit al preparatorilor .

o rodnica muncă. Ast- 
va
cu
pe

dispare cu desăvîr- 
aspectu-i urii, iar 

propunea de Ia po
pind în dreptui si-

Cresc rîndurile organizației de bază
Cu un an 

într-una din 
lor generale, 
tii din sectorul 
transport al minei A- 
ninoasa au discutat 
cererea de primire în 
rîndurile candidaților 
de partid a muncito
rului Cioica Nicolae. 
Atunci comuniștii i-au 
făcut muncitorului 
Cioica și importante 
recomandări, i-au în
credințat sarcini con
crete pe care să le 
ducă la îndeplinire în 
perioada stagiului de 
candidat.

Felul ■ cum a mun-.

cit tovarășul Cloica 
Nicolae în perioada 
stagiaturii, cum s-a 
străduit să-și ducă la 
îndeplinire sarcinile 
ce i-au fost încredin
țate, a reieșit recent 
în adunarea generală 
din această lună a 
comuniștilor din sec
torul de transport.

Tovarăș de nădejde, 
muncitor conștiincios, 
participant activ la 
lupta pentru îndeplini
rea sarcinilor ce stau 
în fața colectivului 
sectorului — iată 
l-au caracterizat 
tovarășul Cioica

mun-

care au • luat cuvîntul 
la diȘcuții, printre ca
re comuniștii Trifa 
Nicolae, Nagy' Eugen, 
Gyorgy Paraschiva si 
alții- - Adunarea gene
rală i-a acordat
citorului Cioica' Nico
lae cinstea de a fl 
primit *în rîndurile 
membrilor de partid.

In aceeași adunare 
generală, tovarășii Al- 
bescu loan 
Rusu, cărora 
pirat stagiul 
didatură, au
asemenea, .primiți în 
rindul membrilor - de 
partid.

și Rădoi 
le-a ex- 
de can- 
fost, de

cum

8
8
8

Repararea diferențialelor la autovehicule necesită o bună pregă
tire profesională. Mecanicilor auto Buzdugan Carol și Să bău Alexandru 
de la S.T.R.A. li s-a încredințat o asemenea lucrare pe care ei au e- 
xecutat-o intr-un timp mult mai scurt de cit cel prevăzut. Iaiâ-і în cli
șeu, montlnd un nou pinion de atac la diferențialul unui tractor.



Z STEAGUL ROȘU

F O T B A L.
MECI EGAL LA LUPENI

„Cupa I Mai la tip*

Așteptată cu deosebit interes, în- 
tîlnirea de fotbal dintre echipele 
Minerul Lupeni $i Petrolul Ploeșli 
n-a avut darul să-i mulțumească 
pe suporterii cate au umplut pî- 
nă la refuz tribunale stadionului 
din Lupeni.

La sfîrțitul partidei, spectatorii 
încă mai protestau la deciziile e- 
ronate ale arbitrului bucurețtean 
N. Mîhăllescu, Care a condus cu 
scăpări un meci ușor, disputat in 
limitele sportivității.

Dar... cert este că echipa mine
rilor a decepționat și de data a- 
ceasta. Deși a luptat cu multă ar
doare ți voință pentru cele două 
puncte puse în joc ea n a putut 
trace niciodată de apărarea omo
genă, organizată a ospeților.

La echipa din Lupeni s-au mani
festat din nou aceleași lacune; 
jocul aglomerat pe centru, fără 
orizont, fără o concepție tactică, 
cit ți pripeala în fața porții și im
precizia în șut a înaintașilor.

Jiul a pierdui un punct prețios
Timpul frumos, ca și interesul 

cu care era așteptată intîlnirea de 
fotbal dintre echipele Jiul Petrila 
ăi Recolta Cărei au atras pe stadio
nul din Petroșani un mare număr 
de spectatori. După 90 de minute 
de joc — cînd meciul a luat sfîr- 
Bit cu scorul de 0—0 — cei pre- 
**nți în tribune au plecat din nou 
decepționați de jocul anost, încîl- 
cit ți fără orizont al echipei lo
cale. Se poate spune fără a greși 
Că nivelul tehnic al echipei Jiul 
este nesatisfăcător față de posibi
litățile pe care ie au jucătorii de 
aici. Fotbaliștii de la Jiul au făcut 
duminică o partidă submediocră, 
dovedind lacune în special în c« 
privește viteza execuțiilor tehnice, 
schimbul de locuri și în mod deo
sebit In finalizarea acțiunilor. In 
decursul celor 90 de minute de joc 
ei au dat numeroase pase la ad
versar, au abuzat de driblinguri 
atît în jocul de eîmp, cit ți în 
careul de 16 metri al eehipei ad
verse. înaintașii Jiului au jucat 
fără nerv, fără a insista în lupta 
pentru balon așteptînd parcă să 
„cadă golul" de Ia sine. Cei care 
au dus greul în meciul de dumi
nică au fost apărătorii care, ca șl 
Ut meciurile de la Cugir și Timi
șoara, au depus eforturi pentru a 
stăvili atacurile hoiărîte, dîrze ale 
oaspeților.

Josul a început în nota de do
minare a echipei Jiul care obligă 
apărarea echipei oaspe să respin
gă balonul In corner în primul mi 
nut de joc. Execută Casandra de 
pe partea stingă a terenului, min
gea ajunge la Farkaș și acesta 
reia din apropiere peste bară. In 
minutul următor Cazan pătrunde 
în careu, centrează lui Peronescu 
cate raia cu capul în bară. In mi 
nutul 10, Martinovici trimite min
gea lui Peronescu, acesta la Gaber 
car* ratează de la 2 m. o mare o- 
cazie de a deschide scorul. In pli
nă dominare a jlullștllor, Bokor de 
la Recolta Cărei trece ușor de 
Molnar și din apropierea porții tra 
ga pe lingă poarta goală. A fost 
ce* mai clară ocazie de gol. Ia 
minutul 18 de joc, Gabor trimite 
balonul iui Peronescu, acesta șutea

Deschiderea Spartachiadei de vară a tineretului 
la Lonea

La deschiderea festivă a Sparta- 
chlodel de vară a tineretului de le 
Lonea au participat peste 200 d« 
iubitori el diferitelor discipline 
sportive. După conferință, s-a dat 
citire regulamentului șl programu
lui de desfășurare a ’titrtcerilot. 
la vederea îmbunătățirii condițiilor

Se poate afirma pe bună dreptate 
că minerii au luptat mal mult, iu 
dominat cu autoritate (îndeosebi în 
repriza a 11-a), dar din cauza la
cunelor arătate mai sus și mai ales 
din cauza ineficacității înaintașilor 
ei n-au reușit să Înscrie în cele 
90 de minute de joc decît un sin
gur gol. Acest lucru nu i-a mul
țumit nici pe departe pe specta
torii care au asistat ir întîlnire. 
Privind aspectul general al jocului 
ți ocaziile de gol avute, rezultatul 
nedreptățește formația gazdă. Dar 
prin modul in care au acționat ju
cătorii săi, nu puteau obține mai 
mult. Pe lingă faptul că au ratat 
cîteva situații din poziții bune, ei 
n-au ținut seama de tactica adop
tată de adversar, inghesuind jocul 
pe centru unde apărarea petroliști
lor în frunte cu Marin Marcel se
condat îndeaproape de Dumitru Ni
colas a destrămat cu ușurință fia- 
eare atac advers.

Folosind bine sistemul 1—4—2—4
0-.......... -

ză, iar portarul respinge. Echipa 
Jiul obține cîteva cornere conse
cutive, dar ele rămîn fără rezul
tat. Scorul nu poate fi deschis din 
cauza ineficacității exasperante a 
atacanților care nici atunci cînd 
s-au aflat singuri în fața portaru
lui nu au putut înscrie. In repriza 
întîia înaintașii Jiului au ratat o- 
căzii clare dar, din cele 18 șuturi 
numai 5 au mers pe spațiul porții 
și acestea fiind anemice.

$i la începutul celei de a doua 
reprize Jiul se menține în atac, 
apoi, timp de 15 minute oaspeții 
avînd în Koh, Petz I ți Sokor trei 
oameni de bază în ataa au hăr
țuit mereu apărarea gazdelor. In 
final mai sînt de reținut fazele în 
care Cazan, Casandra, Csutalc, Pe
ronescu, plimbă cu repeziciune 
mingea în careul advers, dar fie
care ratează pe rînd. De remarcat 
că în minutul 77 Jiul a ratat o lo
vitură de la 11 metri prin Șardi 
care a tras mult pe lingă poartă

In meciul de duminică fotbaliș
tii echipei Jiul au trebuit să se mul
țumească cu un rezultat de ega
litate. Aceasta datorită ineficaci
tății înaintașilor. Cel mai bun ju
cător de la echipa Jiul s-a dovedit 
a fi Cazan care a muncit atît în 
linia de apărare cît și în atac. De 
la înaintare a corespuns singur Pe
ronescu. In ce privește pe Marti
novici acesta driblează inutil și 
fără nici un rost Gabor a părut 
obosit, iar Șardi și Casandra au 
fost cu mult sub Văloarea lor 0 
blșnuită. Principala greșeală a e- 
chipel Jiul a constat In faptul că 
a jucat cu mingi înalte pe care 
le-a pierdut cu regularitate în fața 
apărătorilor mai înaiți, atletici, ai 
echipei din Cărei.

Oaspeții au făcut dovada «nor 
cunoștințe tehnice incontestabile, au 
arătat că alcătuise* o echipă omo
genă, disciplinată șl știu să lupte 
pentru un rezultat favorabil. Cei 
mal activi și mal tehnici jucători 
da la Recolta Cărei au foat Во 
kor, Koh. Siiiuai, Koszegy, Pete ; 
ți Brukental.

A arbitrat foarte bine Andre, 
Radulescu.

2. BUțTAC 
®---------------

materiale necesare conoursurilor 
spartachlsdei, s-a preconizat ame
najarea unul bazin de innot, unui 
teren de volei șl a unui poligon de 
tir. După-tratată t-a disputat me
ciul de fotbal dintre echipele sec
toarelor 111 și Vili, Întreceri de 
popice, șah șl tir.

V. HLOKTCMl 

și acționind doar cu Dridea I vîrf 
de atac șl cu cele două extreme 
mult înainte, ploieștehii au fost 
destul de periculoși în fața porții 
apărate cu siguranță de Sziklai.

Partida o încep minerii, dar cei 
care au inițiativa sînt jucătorii da 
la Petrolul și chiar în primul minut 
da joc, V. Anghel șutează puter
nic șl Sziklai trebuie să plonjeze 
de trei ori pentru a reține balonul. 
In minutul 9 Badea ratează cea 
mai mare ocazie a echipei sale rî- 
dietnd din apropriere mingea pesta 
Sziklai ieșit din poartă, dar șl pes
ts bară. In minutul 19 cade și pri
mul gol. Dridea I ia o acțiune pe 
cont propriu, pătrunde în careul 
advers, îi pasează lui V. Anghel 
și acesta centrează înalt în fața 
porții .Izghireanu ezită să intervi
nă și Badea reia puternic cu capul 
in plasă. Minerii ripostează ime
diat cu contraatacuri susținute ți 
în minutul 29 survine egalarea. La 
un henț în careu, comis de Tabar- 
cea, Szeneș transformă impecabil 
lovitura de la 11 metri.

Astfel repriza ia sfîrșit cu rezul
tatul de 1—1, cu care se va termi
na și partida.

In partea a doua a întîlnirli jo
cul crește in intensitate, formația 
gazdă fiind acaea care are în în
tregime inițiativa. Schimbarea lui 
Dan II Cu Băluțiu a dat un plus 
de agresivitate atacului minerilor 
dar... numai atît.

Dînd multe decizii eronate, în 
compensație, arbitrul N. Mihăilascu 
— București a contribuit ca partida 
să nu se ridice Ia un nivel fotba* 
listic superior, o produs nemulțu
miri In tribune. De ia gazde s-au 
evidențiat Costin, Szeneț și Ion C. 
Ion, tar de Ia oaspeți s-a compor
tat bine intra aga apărare in frun
te cu Marin Marcel, totdeauna pri
mul la balon, Drtdea I șl V. An- 
gheL

Au jucat formațiile : MINERUL ■■ 
Sziklai — Szeneș, Costin, Izghi
reanu —- Dan II (Băluțiu min. 48), 
SzOke — Cotroază, ion Q Ion, 
Sima, Comșa, Drăgol. PETROLUL: 
Sfetcu — Pahonțu, Marin Marcel, 
Pal — D. Nieolae, Ivan — Badea, 
D. Munteanu, Drtdea, Tabarcea, 
V. Anghel (A. Munteanu min. 75).

D. GHIONEA

CAMPIONATUL REGIONAL
Minerul Aninoasa — Jiul II Petrila 1-0

Intîlnirea desMșurată duminică 
dinrinaață pe stadionul din Aninoa
sa, unde echipa gazdă a Intllnit 
pe сэа a minerilor petrileni, a fost 
de factură tehnică slabă, nemulțu
mind pa spectatorii prezenți la sta
dion. Inttînd pe teren prea mult 
convinsă de „superioritatea" sa, 
înaintarea localnicilor a fost de 
nerecunoscut, dezamagindu-și com
pletamente suporterii.

Greșeala gravă din minutul 3 
de joc a apărării pstrilene, pe care 
Golgoțiu A. a fructificat-o, le-a a- 
dus aninosenilor minim de avantaj, 
pentru menținerea căruia au fost 
solicitate eforturi serioase din par

C L A S A M E N T U L
1. Victoria Călan 19 13 4 2 41:12 30
2. Minerul Deva 20 13 2 5 50e24 28
3. Șiderurgițtul Hunedoara 20 10 6 6 28:19 26
4. Minerul Vulean • 19 11 0 8 40:31 22
5. Minerul Aninoasa 20 8 5 7 31:29 21
6. Dinamo Barza 19 9 2 8 37:31 20
7. Parîngul Lonea 18 8 3 7 35:29 19
8. Dacia Alba lulia 20 8 3 9 23:39 19
9. C.F.R. Simeria 20 9 0 11 38:37 18

10. Sebeșul Sebeș 20 8 2 10 30:32 18
11. constructorul Hunedoara 20 6 6 8 25:37 18
12. Jiul II Petrila 20 S 5 9 21:30 1?
13. Minerul Ghelar 20 6 4 10 32:35 16
14. Dacia Orăștie 20 6 3 11 30:39 16
15. C.F.R. Teiuș 19 5 4 10 24:35 14
16. Retezatul Hațeg 20 6 4 11 29:82 14

Pe poligonul din Petroșani, a a- 
vut loc duminică concursul de tir 
dotat cu „Cupa 1 Mai1'. La proba 
3X20 focuri, pe echipe, s-au cla
sat în ordine : Parîngul lonea Cu 
1 478 puncte; Energia Paroșeni cu 
1 354 puncte și Minerul Petrila cu 
1 156 puncte. La Individual seniori 
s-au clasat în ordine: Boțea Nico

— Lonea cu 396 puncte; Ra
-----------©--- „-----
HANDBAL IN 1

Echipele Școlii de 8 ani nr. 1 învingătear®
Nr mai despart doar cîteva zile 

pînă la finala primului concurs de 
handbal in 7 organizat pentru pio 
nierii și elevii școlilor de 8 ani 
din Valea Jiului. Această frumoa
să inițiativă a Școlii de 8 ani ni. 
1 Lupeni aste demnă de laudă și 
nu ar fi rău dacă asemenea între
ceri s-ar organiza ți la fotbal. Cele 
6 jocuri disputate au scos în evi
dență voința de victorie ți talan
tul multor sportivi. Publicul nume
ros care a urmărit aceste întîlniri. 
al îl la Vulcan cit ți la Lupeni, a 
apreciat mult evoluția tinerilor 
sootivi

Intîlnirea dintre Școala medie 
Vulcan și Școala de 8 ani Рато- 
șeni, a avut loc la Vulcan. Fetele 
de la Paroșeni au cîțtigat însă cu 
1—0 prin golul marcat de Dolcu 
Clara

La băieți, victoria a revenit pe 
merit celor de Ia Vulcan. Scorul 
final I 9—3.

Conform programului, la Lupeni 
s-au întrecut școlile da 8 ani nr. 1 
și nr. 2 (prof. L aorte* și Cohan

—O—
POMPE

ШІІІІІ ItlR 1 ШЦШПІІІ
Sîmbătă ți duminică s-a jucat 

penultima etapă a campionatului 
de calificare la popice.

La Petroșani, p* arena Utilajul 
echipa gazdă a Întrecut pe Vlscoza 
Lupeni cu peste 100 p, d. Minerul 
Lupe»! * obținut a doua victorie 
consecutiva întrscînd echipa din 
Vulcan cu 10 p. d., мог final 4496 
la 4480 popic* doborlte.

La Lonea, echipa locală Parln- 
gul, a obținut o victorie meritată 
In dauna echipai Voința din Pe
troșani, scor final 49B4 fața de 4926 
dt au realizat oaspeții. De remar- 
eat că, numărul popicelor dobo
rlte de ambele echipe, constituie 
cele mai bune rezultate Înregistra
ta în actualul campionat. S-au evi
dențiat : Albu Zoltan cu 828, TOrOk 
Mihal eu 819 șl Bălărie Dumitru 
cu 814 p. d.

tea apărării. Atacant» gazdelor au 
jucat timp de 75 de minuta iară 
orizont, revenindu-șl abia spre slîr- 
șitul partidei cînd, pun de cîteva 
ori în pericol poarta oaspeților. In 
afară de greșeala amintită, echipa 
petrileană a jucat cu multă voință, 
trecînd îndeosebi în minutele 27 
și 44 (cînd înaintașii oaspeți au a- 
vut cele mai clare ocazii de a în
scrie) pe lîngă egalare.

Faptul ca au muncit mult pen
tru... menținerea avantajului luat in 
minutul 3, aduce merite apărării 
gazde, din cars au excelat Pufnea. 
Matyaț ți Golgoțiu C.

coveanu Constantin — Paroșeni cu 
389 puncte,- Wetzel Roland —. Pa
roșeni cu 381 puncte. SENIOARE: 
t. Hlopețchi Maria — Lonea eu 
445 puncte; li. Boțea Emilia — 
Lonea cu 425 puncte,- Ш. Moise — 
Petrila cu 356 puncte. JUNIORI;
1 Diaconii Nieolae — Lonea cu 
378 puncte. JUNIOARE: I. Hlo
pețchi Maria U — Loom cu 399 
putute.

Ana). Deși conduși cu 3—1, băieții 
de la școala nr. 1 își revin, ega
lează ți termină învingători cu 
12— 31

La fete, victoria a revenit tot 
celor de ta Școala nr, 1 dar la li
mită: 2—1.

Calificați în finala pe centru, 
ieri după-amiază s-au întrecut în
vingătorii de la Lupeni cu cei de 
la Vulcan. Dsși au obținut victoria 
cu 2—1, fetele de la Școala nr. 1 
din Lupani au jucat slab, cu multa 
pase greșite, La băieți, lupta a fost 
dîrză și partida a luat sfîrșit cu 
rezultatul de 11—7 în favoarea 
echipei din Lupeni. S-au remarcat 
de la Școala nr. 1 Riti Aurelia, 
Vlad Doftia și Ceaureanu Ecaterina, 
iar de la băieți Corpadea Gheor- 
ghe, Anghel Adrian și Nagy Ca
rol

Prof. I. COTESCU

VOLEI

A îneeput campionatul 
orășenesc

Miercuri, la Paroșeni a avut loc 
prima etapă a campionatului oră
șenesc de calificare la volei mas
culin, competiție la care sînt an
grenate echipele Știința, CC.VJ. 
și Voința, toate din Petroșani, Mi
nerul Aninoasa, Energia Paroșeni 
ți Minerul Lupeni. Jn prima etapă 
s-au desfășurat numai două joeurl 
ai căror învingători au ieșit Ști
ința Petroșani ți Minerul Lupani, 
ainbele’'jucînd in deplasare la Ani 
noasa și, respectiv, Paroșeni.

In a doua etapă, pe terenul 
GC.VJ. din Petroșani s-au desfă
șurat două jocuri. In primul e- 
chipa Voința a cedat în favoarea 
Energiei Paroșeni cu scorul de 
3—0, iar în cel de-al doilea, ireal 
programat Știința — C.C.V.J., e- 
chips studenților a clștlgat cu a- 
celași scor 3—0.

Surpriza a produs-o echipa mi
nerilor din Aninoasa care, deși a 
jucat în deplasare, ă reușit o fru
moasă performanță învingind pe 
Minerul Lupeni cu scorul de 3—2.

Lonenii au ratat 
multe ocazii

Așteptată cu legitim interes, îa- 
tîlnirea de fotbal dintre Parîngul 
Lonea ți Minerul Ghelar a cores* 
puns numai în parte. Deși au do 
minat, gazdele П-au reușit să în
scrie decit un singur gol în poarta 
ghelărenilor. Iată cum s-a petrecut 
faza. La un nou atac al gazdelor, 
în repriza a Il-a, Ujora centrează 
și Peteu înscrie. Ocazii de a majora 
scorul au fost multe dar inefica
citatea șl btlbtlala din fața porții 
a atacanților loneni, au făcut ca 
echipa lor să obțină o victorie 1« 
limită.

Alte rezultate : Sebeșul Sebeș — 
Constructorul Hunedoara 1—2, Mi
nerul Deva — Minerul Vulcan 3— 0, 
C.F.R. Teiuș — Victoria Călan 0—0, 
C.F.R. Sitnerla — Slderurgistul Hu
nedoara 1—3, Dacia Orăștle — Di
namo Barza 0—2, Retezatul Hațeg 
—- Dacia Alba iulie 3—2.

Etapa viitoare ; Parîngul Lonea 
Sebeșul Sebeș, Minerul Ghelar — 
C.F.R. Simerla, Slderurgistul Hune
doara — Minerul Aninoasa Jiul 11 
Petrila — Minerul Deva, Minerul 
Vulean — C.F.R. Teiuș, Victoria 
Călan — Dacia Orăștie, Dinam* 
Barza — Retezatul Hațeg, Daci* 
Alba iulie — Conșiruct^rvl Ниъ* 
doafa.
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STRIDENȚE
Primâvara care ne amăgește de 

atita vreme s- r făcut, în sfîrșit sim
țită. Orașul ispitește. Trebuie să 
ieși la plimbare. In oraș sînt doar 
atîtaa locuri unde poți petrece cî 
teva ore plăcute. $i mai ales joi 
seara!

La clubul sindicatelor din Petro
șani e joie de tineret. La poarta 
clubului te intîmpinâ însă niște 
stridențe de saxofon și ceva ca o 
parodie de muzică.

Să intrăm Inlăunțru. Poate că e 
totuși organizată vreo activitate in
teresantă pentru educarea bunului 
gust al tinerilor muncitori. Inlăun- 
tru domnește atmosfera despre care 
am fost avertizați încă de afira 
Perechile se tnvirtesc intr-un bă
nuit ritm de dans. Pe margine ciți- 
va tineri mai modești privesc cu 
vădită mirare spectacolul ce se in- 
fâțișsază ochilor. Ei nu știu să dan
seze „modern". Nu știu, nu la 
placa și de aceea nu se prind la 
dtti. Întrebi la intîmplare pe u- 
nul dintre ei:

— Tovarășe, dumitaie iți place 
cum se dansează aici ? Și în gene
rai iți place cum a fost organizată 
joia aceasta de tineret ?

Nu, nu-i place. TînăruL n*o H 
' aviad el „gusturi" în privința dan

sului modern, dar are în schimb 
: mult bun simț.
la Dir liniște 1 In sală au intrat 

cîțiva membri din comitetul U.T.M.
de la U.R.U.M.P. car a au organizat 
joia de tineret. Poate urmează re
cenzia unei cărți interesante sau 
poate se organizează vreun con
curs. Aș I Nici una, nici alta, Au 
venit după bibliotecară și... au șl 
plecat.
1 Orchestra cîntă marșul. E o dis
cretă invitație la plecare Cei mal 
Urniți dintre cei prezenți în sală nu 
regretă. A fost o seară pierdută. Șl 
cînd te gîndești că putea să fie 
o joie mai bine organizată, mai 
interesantă. Organizatorii joilor de 
tineret ce părere au despre aceas
tă stare de lucruri?

I. CIOCLEI
tehnician la I.C.O. Pstroțanî
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UI EDITURA POLITICA

au apărut :
V. I. LENIN

Despre democrația 
socialists sovietică

11« pag. 1,в0 lei
Culegerea cuprinde o serie da 

lucrări ale lui V.I. Lenin In Care 
el face o analiză teoretică funda
mentală a dictaturii proletariatului 
și a democrației socialiste, arătînd 
deosebirea radicală dintre demo
crația socialistă și cea burghsză..

in „Sarcinii.’ imediate ale Puterii 
Sovietice", cuvîntarea rostită la 
primul congres al Internaționalei 
Comuniste, in prelegerea „Despre 
Stat” și alte materiale care se află 
In volum, Lenin demască cu toată 
hotărlree ipocrizia democrației bur
gheze, scoate in evidență esența 
democrației socialiste, legătura in
disolubilă dintre soviete și popor, 
măreața forță mobilizatoare a de
mocrației socialiste in construcția 
socialismului.

Africa azi
Scurt îndreptar politico-economic

300 pag. 9 lei
îndreptarul ilustrat „Africa azi" 

este destinat cercurilor largi de 
Cititori Care se interesează de via
ță Și luptă popoarelor africane.

N 0 T A

DRUMURI, DRUMURL.
Anul acesta, constructorii de pe 

șantierele Văii Jiului execută un 
mare volum de lucrări de interes 
social-cultural. Dacă Insă zidăriilor 
li se acordă o mare atenție, în 
schimb drumurile sînt mult negli
jate ■— in special acelea folosite 
și d« cetățenii din jurul șantieru
lui.

Toată primăvara, locatarii din 
blocurile A 0, A 1, A 2. В 0 ,B 2 
ți altele de la Livezuni—Petroșani 
nu fost nevoiți *ă circule prlntro 
mare de noroi produsă de ms»i-

Dorind să întlmpine sărbătoarea de 1 Mai cu succese însemnate în muncă, brigada minerului ZOld
Francisc, de la sectorul III al minei Vulcan, realizează în abataj un randament de 7 tone cărbune pe post. 

jN CLIȘEU! Minerii din schimbul eondus de Rusu Isaia, gata pentru a intra în mină.

"" ■   —............................ ■ ■. - ................................................. —"

Instruirea operativă a agitatorilor o sarcină 
de răspundere a birourilor organizațiilor de bază

Mobilizarea oamenilor muncii la 
traducerea în viață a mărețelor sar
cini trasate de Congresul al IÎI-lea 
al P.M.R. cere din partea organi
zațiilor de partid o aativitate poli
tică tot mai intensă. Experiența 
ne-a dovedit că sarcinile organ!* 
zațiilor de partid în acest ă direc
ție se pot îndeplini cu succes a- 
tunei cînd ele știu să folosească 
din plin mijloacele muncii politice 
da masă pentru formarea conștiin
ței socialiste a oamenilor muncit 
și mobilizarea lor la aplicarea in 
viață a politicii partidului.

Un loa important printre mij
loacele muncii politice de masă îl 
ocupă activitatea agitatorilor. Des- 
fășurîndu-și activitatea in mijlocul 
minerilor, muncitorilor și construc
torilor, ei asigură o legătură strîh- 
să intre organizațiile de partid $1 
oamenii muncii, lămuresc masele 
largi asupra politicii partidului, Ie 
edueă și le însuflețesc in lupta 
pentru înfăptuirea măreței opere a 
desăvîrșirii construcției socialiste.

Cea ma mare parte a organiza
țiilor de partid din Valea Jiului 
manifestă o grijă permanentă pen 
tru selecționarea, educarea și în 
drumarea agitatorilor. Comitetele 
de partid și numeroase organizații 
de bază de la exploatările miniere 
Uriaani, Petrila, Aninoasa, Lupeni 
și altele, aii selecționat pentru 
munca de agitatori pe cei mai buni 
membri și candidați de partid pre
cum și tovarăși din activul fără de 
partid șl tineri din rîndul organi
zațiilor U.T.M. cu nivel politic și 
profesional ridicat, care prin acti
vitatea lor în producție șt compor
tarea în soeietate, se bucură de 
prestigiu, constituind exemple dem
ne de urmat. La exploatarea mi
nieră Petrila, spre exemplu, au fost 
selecționați că agitatori cei mai 
buni mineri, membri sau candidați 
de partid precum și fruntași în 
producție din activul fără de partid. 
Manifesting o grijă sporită pentru 
desfășurarea unei munci politice 
cuprinzătoare, comitetul de partid 
al acestei exploatări a îndrumat 

nile șantierului de construcții. 
Conducerea șantierului nu a luat 
măsuri pentru curățirea acestui 
noroi. Aceeași situație este la Lu
peni cu drumul „Braia" care, pe 
o bună porțiune, ește distrus. La 
Vulcan, de asemenea sînt multe 
drumuri neglijate produci nd nu me
roase greutăți locatarilor.

Cine a dat constructorilor drap
tul de a desfunda drumurile din 
jurul noilor cartiere și nu i-a o- 
bligat în același timp să ie Intre- 
tină» 

organizațiile de bază să reparti 
zeze agitatori la toate loeurile de 
muncă, în toate schimburile. Din 
cei circa 700 agitatori de Ia a- 
ceastă mină, aproximativ 600 îți 
desfășoară activitatea la fronturile 
de lucru in abataje și în galerii, 
precum și la alte locuri de mun
că din subteran. Aproape în tota 
litatea lor, agitatorii de la această 
exploatare minieră sînt fruntași în 
producție, oameni sare și-au cîș- 
tigat prestigiu în fața maselor prin 
aportul pe care-1 aduc la îndepli
nirea și depășirea planului de pro
ducție.

In scopul îmbogățirii cunoștințe
lor agitatorilor, al înarmării lor cu 
principalele sarcini ce decurg din 
hotărîrile partidului și guvernului, 
precum și în vederea generaliză
rii experienței pozitive in munca 
de agitație, în toate localitățile 
din Valea Jiului s-au organizat 
cursuri cu agitatorii pe baza unor 
cicluri de lecții.

Hotărîtor pentru antrenarea agi
tatorilor la o muncă vie, concretă, 
strîns legată de sarcinile de pro
ducție, este instruirea lor curentă, 
operativă, cu problemele politice 
și eu sarcinile specifice fiecărui 
loc de muncă.

Multe organizații de partid din 
Valea Jiului auf o experiență bună 
în această privință. Comitetul de 
partid al minei Urieani, de pildă, a 
asigurat instruirea temeinică a a 
gitatorilor de eătre birourile orga
nizațiilor de bază asupra sarcini
lor ce decurg din planul de pro
ducție. Cunoecînd temeinic sarcinile 
de plan lunare ce revin fiecărei 
brigăzi de mineri, precum și situa
ția concretă de la fiecare loe de 
tnuncă, agitatorii au putut desfă
șura o activitate susținută în rîndul 
minerilor, întărîndu-le răspunderea 
față de sarcini, mobilizîndu-i să 
militeze pentru desfășurarea largă 
a întrecerii socialiste. Datorită a- 
cestet activități, s-a reușit ca în 
primul trimestru al anului curent 
colectivul acestei exploatări să ex
tragă peste plan 3241 tone cărbune.

învățăminte prețioase se des
prind și din experiența muncii cu 
aqitatorii de la mină Lupeni. Un 
obiectiv de cea mai mare impor
tanță în activitatea acestui colec
tiv îl constituie nu numai sporirea 
producției de cărbune cocslfîcabl] 
pe baza creșterii productivității 
muncii, ci și îmbunătățirea calită
ții cărbunelui extras. De aceea, 
sub îndrumarea comitetului de 
partid al minei, majoritatea orga
nizațiilor de bază din subteran au 
acordat o deosebită atenție instrui
rii agitatorilor cu sarcinile concrete 
se le revin în această privință. La 
îndemnul agitatorilor, minerii din 
sectorul 1II și din alte sectoare au 
îmbrățișat cu căldură inițiativa 
„Nici un vagonet de Cărbilne re- 
butet pentru șist vizibil". ІП in
struirea agitatorilor cu safCiftile Se 

le revin pentru extinderea acestei 
inițiative, s-ă arătat ce urmări are 
depășirea procentului de cenușă în 
cărbune, cit reprezintă pierderile 
pe care le Înregistrează sectorul 
prin cantitățile de Cărbuni rebu- 
tate din cauza conținutului de ce
nușă prea ridicat, eum se răsfrin- 
ge aceasta asupra cîștigului mine
rilor etc. De asemenea, la instrui
rea agitatorilor în acesta proble
me au fost invitați să vorbească 
și minerii fruntași in lupta pentru 
calitate, care au arătat metodele fo
losite de ei. O astfel de muncă n-a 
întîrziat să-și arate rezultatele. 
Sectorul și apoi întreaga exploa
tare au obținut unele rezultate în 
îmbunătățirea calități cărbunelui.

Tot așa a procedat și biroul or- 
. ganizației de bază din * Sectorul III 
de la mina Vulcan, fapt ce a de
terminat îmbunătățirea calității căr 
bunelul In sector.

lustruind agitatorii in mod ope
rativ eu sarcinile pe care le ridică 
producția, multe birouri de organi
zații de bază reușese să asigure ca 
agitatorii să aducă un aport însem
nat Ia creșterea productivității 
muncii, realizarea de economii, ex
tinderea metodelor avansate, întă
rirea disciplinei în muncă.

Există însă șl organizații de 
partid care, deși s-au convins de 
rolul și importanta muncii de a- 
gitațle, de aportul pe eare ei pot 
să-I aducă la educarea șl mobiliza
rea muncitorilor în producție, ne
glijează această muncă.

Organizația de bază din sectorul 
V sud de la mina Lupeni, de e- 
xemplu, manifestă o slabă preocu
pate pentru lărgirea colectivului 
de agitatori și pentru îndrumarea 
concretă a agitatorilor în vederea 
mobilizării muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor la îndeplinirea sar
cinilor de plan.

De asemenea, secretarii organi
zațiilor de bază din sectoarele I 
al minei Aninoeaa, II Vulcan se 
mulțumesc să instruiască agitatorii 
6 dată pe lună, fără a ăsigdra in* 
formare lor operativă asupra sar
cinilor pe care le ridică procesul 
de producție,

Pentru înlăturarea acestor stări 
de lucru este necesar ca organiza
țiile de partid din întreprinderi să 
se ocupe cu mai multă răspundere 
de ridicarea nivelului activități a- 
gitatorilor. Deosebit de important 
este ca în această direcție să se 
întărească răspunderea birourilor ți 
îndeosebi a secretarilor organiza
țiilor da bază pentru îndtumarea 
zi de zi a agitatorilor, pantru Ins
truirea lor cu sarcinile pe care le 
ridică viața.

îmbunătățind munca cu agitato, 
riî, organizațiile noastre de partid 
vor obține noi succese în mobili
zarea oamenilor muncii din minele 
și întreprinderile Văii Jiului Ie în
deplinirea «rciniior itssste de 
partid.

TELEGRAME
EXTERNE

Înmiii iraiiiiu leils 
n ШІ 1№

MOSCOVA 21 (Agerpres). TASS 
transmite r

Comitetul pentru decernarea pre
miilor Lenin a acordat premiile pe 
anul 1963 în domeniul științei, teh-i 
nieii, literaturii și artei.

Pentru lucrări remarcabile în 
domeniul științei și tehnicii au fost 
decernate 19 premii Lenln oameni
lor de știință, inginerilor, specia
liștilor în diferite ramuri indus
triale. Printre laureați sînt econo
mistul Evgheni Varga, matemati
cianul lila Vekua, fizicianul Bruno 
Pontecorvo, medicul Nikolai Petrov, 
cîteva grupuri de specialiști căre 
âu creat noi mașini și utilaje, au 
obținut noi soiuri de culturi agri
cole și s-au distins în domeniul 
industriei chimice, medicinai.

Cinci premii au fost decernate 
Oamenilor de Cultură.

Mari aefiuni 
ale partizanilor pâen 

In Austria
VIENA 22 (Agerpres).
După Cum s-a mei anunțat, la 

21 aprilie partizanii păcii austrieci 
au organizat un marș pentru pace 
și dezarmare pe traseul Modling- 
Viena (25 km).

Marșul, la care au participat a- 
proape 2000 persoane, a luat sfîr- 
țit prlntr-un miting de masă în fața 
clădirii Bibliotecii naționale din 
Viena. Gunter Anders, scriitor și 
reprezentant al vieții publice, Knoll 
și Heer, profesori la Universitatea 

. din Viena, Anneliese Schulze, pro
fesoară dih R.F. Germană, ți șlți 
vorbitor» au rostit înflăcărate cu- 
vîntăti pentru pace.

In Aualtttlia
SYDNEY 22 (Agerpres).
La 21 aprilie, în Hyde-Park âin 

Sydney s-au adunat coloanele par- 
tlclpantilor la marșul păcii din Li
verpool, Parrmatta și din alte su
burbii ale Sydney-ului. Apoi, par- 
ticipanții la marș s*au Îndreptat 
spre Casa orășenească din Sydney 
unde a avut loc un miting. Bill 
Gollan, președintele Comitetului 
pentru apărarea păeii diri Noua 
Galie de Sud, a deelarat în cuvîn
tarea sa că In Australia lupta pen
tru dezarmare înseamnă lupta peh- 
iru transformarea emisferei sudice 
într-o zonă eliberată de arini a- 
tomică, lupta împotriva creării li
nei baze americane în Australia Йе 
vest.

--

O campanie ta favoarea 
Aleii $i dezarmării 

a femeilor americane
NEW YORK 22 (Agerpres).
După cum transmite agenția As

sociated Press, un grup de 29 de 
membre ale organizației „Femei 
luptați pentru pace a plecat pe 
calea aerului din New York spre 
Europa occidentală unde intențio
nează să desfășoare o campanie In 
favoarea păcii și dezarmării. 
Membrele grupului, în rlndurile 
cărora se află japoneza Youko 
Miriki, victimă a bombardamentu
lui atomic american asupra Hiro- 
șițnei, au anunțat câ vor vizita 
R. F. Germană, Italia și orațui Ge
neva unde intenționează să se Ih- 
tllneaseă cu delegațiile diferitelor 
târî participante la conferința ce
lor 18 state pentru dezarmare



iN UNIUNEA SOVIETICA

A fost lansat eu sueees un nou satelit 
al Pămîntalui — „Cosmos-15“

Vouă crimă a regimului franchist — 
înfierată în lumea întreagă

MOSCOVA 22 (Agerpres). TASS 
La 22 aprilie 1963 in Uniunea 

Sovietică a fost lansat un nou sa
telit artificial al Pămintului — 
„Cosmos-15". Xa bordul satelitului 
se află instalat un aparataj științi
fic destinat continuării studierii 
spațiului cosmic în conformitate cu 
programul anunțat la 16 martie 
1962 de agenția TASS.

Satelitul s-a plasat pe o orbită 
cu următorii parametri: perioada 
inițială de revoluție — 89,77 minu
te, distanța maximă de suprafața 
Pămintului (Ia apogeu) — 371 km., 
distanța minimă (la perigeu) —- 173 
!im., unghiul de înclinare al orbitei

-----------©----------

Sedinia lesiiiă № la Nosioia consacrata Шніііі 
a nașterii lai V. I. Lesinteleî de-a 93-a aiMri

MOSCOVA 22 (Agepres). — 
TASS transmite :

La 22 aprilie, în Palatul Congre
selor din Kremlin a avut loc șe
dința festivă consacrată celei de-a 
93-a aniversări a nașterii lui Vla
dimir Ilici Lenin, întemeietorul par
tidului comunist și al statului so
vietic, marele conducător al miș
cării mondiale comuniste și mun
citorești.

Deschizîrid ședința, N. S, Hruș- 
ciov prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Cosiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., a subliniat că de nu
mele lui Lenin sînt indisolubil le
gate cele mai mărețe realizări ale 
epocii noastre. Ziua de naștere a 
lai Vladimir Ilici Lenin este o mare 
sărbătoare a poporului nostru o săr
bătoare a întregii omeniri progre
siste.

Măreața învățătură leninistă, a 
spus vorbitorul, trăiește și triumfă 
în opera de construire a comunis
mului în țara noastră, în succesele 
sistemului mondial socialist și în 
influența sa crescîndă asupra în
tregii evoluții internaționale, în 
marea amploare a mișcării de eli
berare națională.

Credincios indicațiilor leniniste. 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice luptă cu hotărîre pentru în
tărirea coeziunii mișcării comuniste 
internaționale pe baza principiilor

- = ©=.- 

Operațiuni 
ale partizanilor din Oman

CAIRO 22 (Agerpres).
După cum se arată în comuni

catul primit la 21 aprilie de repre
zentanța de la Cairo a imamatului 
Omanului, partizanii din Oman au 
doborît un avion englez în apro
pierea orașului Kuryat. Partizanii 
au atacat, de asemenea, portul mi
litar englez din Dakami și o pa
trulă militară engleză în interiorul 
țării.

EVENIMENTELE DIN IORDANIA
AMMAN 22 (Agerpres).
Agențiile occidentale de presă 

transmit noi amănunte în legătură 
cu evenimentele din Iordania. Ca 
urmare a dizolvării parlamentului 
care a. refuzat să acorde votul de 
încredere șefului guvernului, Rege
le Iordaniei, Hussein, a numit un 
guvern de tranziție în frunte cu 
unchiul său. Al Șerif Hussein Ibn 
Nasser în vîrștă de 70 de ani.

Această nouă criză ministerială, 
subliniază agenția France Press e, 
survine într-un moment deosebit 
de critic pentru Iordania. In vestul 
tării și îndeosebi la Ierusalim au 
loc mari manifestații în favoarea 
unități arabe. Aceiași agenție re- 
luînd, o informație a postului de 
radio Cairo, arată că „manifestații 
îndreptate împotriva regelui Hus
sein s-au desfășurat și în cursul 

față de planul Ecuatorului — 65 
grade, 00 minute.

In afara aparatajului științific, la 
bordul satelitului se află : un emi
țător radio, care funcționează pe 
frecvența 19,996 MHZ, un sistem 
radiotehnic pentru măsurarea pre
cisă a elementelor orbitei, un sis
tem radiotelemetrlc pentru trans
miterea pe Pămînt a datelor refe
ritoare Ia funcționarea dispozitive
lor și a aparatajului științific.

Aparatajul instalat la bordul sa
telitului funcționează normal. Cen
trul de coordonare și calcul proce
dează la prelucrarea informațiilor 
recepționate.

marxist-leniniste, pentru caracterul 
monolit al sistemului mondial so
cialist. Partidul nostru a acordat 
întotdeauna și acordă un sprijin 
multilateral mișcărilor de eliberare 
din timpurile noastre.

Pe baza principiului leninist al 
coexistenței pașnice, între state, noi 
am luptat și vom lupta cu con
secvență și tenacitate pentru întă
rirea păcii, pentru prietenie între 
popoare, împotriva politicii impe
rialiste de război. A nu permite 
dezlănțuirea unui război termonu
clear — iată datoria comuniștilor 
din toate țările, datoria oamenilor, 
cinstiți din lume.

In continuare, Boris Ponomariov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., a pre
zentat raportul cu privire le cea 
de-a 93-a aniversare a nașterii lui 
Vladimir Ilici Lenin.

LAOS: întrevederi între prinții 
Suvanna Fumma și Sufanuvong

VIENTIANE 22 (Agerpres).
La 21 aprilie, primul ministru al 

guvernului național de coaliție din 
Laos, prințul Suvanna Fumma, a 
făcut o vizită în Valea Ulcioare- 
lor, unde a avut întrevederi cu 
prințul Sufanuvong,' vicepreședinte 
al guvernului național de coaliție 
și președinte al Comitetului Cen
tral al partidului Neo Lao Haksat, 
precum și cu alți conducători ai 
acestui partid. Suvanna Fumma- s-a 
reîntors în aceeași zi la Vien
tiane. El a declarat ziariștilor că în 
cursul convorbirilor sale cu prin
țul Sufanuvong și ceilalți conducă
tori ai partidului Neo Lao Haksat 
a fost examinată situația creată în 
Valea Ulcioarelor. „Am convenit, 
a declarat Suvanna Fumma, să ne 
păstrăm calmul". A fost realizată 
o înțelegere cu privire la o înce
tare a focului. „Trebuie să punem 
capăt luptelor pentru a găsi o so
luție satisfăcătoare pentru toți. Nu 

zilei de duminică în toate regiunile 
Iordaniei".

Potrivit postului de radio egip
tean care transmite știri parvenite 
de la Damasc, „noul prim-ministru 
iordanian a ordonat intesificarea 
represiunilor împotriva manifestan- 
ților. In diferite regiuni ale tării 
au fost operate numeroase ares
tări". Postul de radio Cairo, adaugă 
că „în orașele iordaniei au fost 
împrăștiate numeroase manifeste, 
precum și scrisori de amenințare 
la adresa regelui Hussein și a con
ducătorilor Iordaniei" și că „în 
principalele regiuni ale țării autori
tățile iordaniene au instituit res
tricții de circulație".

Agenția France Presse precizează 
că paza la toate clădirile publice 
a fost întărită cu unități de po
liție și armată. Șe anunță că trupe 
și autocamioane blindate patru

Critici aspre în coloanele ziarelor 
din Occident

PARIS 22 (Agerpres).
Noua crimă a regimului franchist, 

asasinarea lu Julian Grimau a pro
vocat numeroase critici în coloa
nele presei din Occident. „Această 
execuție, scrie ziarul catolic francez 
„La Croix", este regretabilă din 
numeroase motive. Fără să inten
ționăm să ne amesțecăm în aface
rile interne ale Spaniei, se poate 
considera că executarea lui Grimau 
nu contribuie la destindere și nici 
la pace". Ziarul parizian „Le Mon
de" subliniază că asasinarea Iui 
Grimau „riscă să dăuneze" pretin
selor „eforturi întreprinse de regi
mul franchist, mai ales după gre
vele de anul trecut, de a scoate 
în evidență tendințele sale de li
beralizare și de apropiere față de 
Europa".

Ziarul „Combat", care critică 
poziția guvernului S.U.A. în aceas
tă problemă, scrie: „Ezitarea ma
nifestată de Departamentul de Stat,

Declarațiile avocatului parizian 
Charles Ledermann

PARIS 22 (Agerpres).
Avocatul parizian Charles Leder - 

mann, care a asistat la procesul de 
la Madrid, înscenat lui Julian 
Grimau, a declarat că autoritățile 
franchist e au pus la cale o parodie 
monstruoasă a justiției. La ședința 
tribunalului militar care îl „judeca" 
pe Julian Grimau,. nu a fost audiat 
nici un martor. Nici unul dintre 
cei care în cursul anchetei au 
făcut „depoziții" în scris, nu a 
fost citat Ia tribunal pentru audiere 

ne-am pierdut speranța în posibili
tatea menținerii păcii în Laos, a 
arătat primul ministru. El a pre
cizat că se va reîntoarce în Valea 
Ulcioarelor în următoarele două- 
trei zile pentru a avea noi între
vederi cu prințul Sufanuvong.

Intr-o cuvîntare rostită la pos
tul de radio „Vocea Patet Lao", 
prințul Sufanuvong a declarat: 
„Primul ministru și cu mine am 
recunoscut că conflictele care au 
luat naștere in Valea Ulcioarelor 
sînt o problemă internă și că ele 
au fost determinate de amestecul 
trupelor generalului Fumi Nosavan 
în rîndul neutraliștilor". El a a- 
dăugat că în cursul întrevederilor 
sale cu primul ministru s-a căzut 
de acord să se organizeze noi în
trevederi „pentru a căuta în comun 
soluțiile necesare consolidării so
lidarității dintre cele două forțe 
patriotice indispensabile menținerii 
guvernului de coaliție și păeii".

lează pe străzile capitalei Iordaniei, 
împrăștiindu-i pe participanții la 
demonstrații care cer aderarea 
Iordaniei la Federația Arabă-tri- 
partită. Duminică dimineața trupele 
Legiunii arabe au deschs focul îm
potriva demonstranților. In urma 
ciocnirilor dintre demonstranți și 
trupe, peste 130 da persoane au 
fost ucise sau rănite. La Ierusalim 
demonstrațiile au avut un caracter 
deosebit de violent. Legăturile te
lefonice ale Iordaniei cu celelalte 
țări au fost în bună parte între
rupte.

Ziarele din Damasc, arată agen
ția Reuter, afirmă că „regele Hus
sein este pe cale de a abdica". 
Aceeași agenție, reluînd o știre 
din ziarul „Al-Ahram", arată că 
„situația din Iordania tinde să se 
transforme într-o revoltă armată 
generală". 

încurcătura care a reieșit în spa
tele explicațiilor furnizate de Was
hington pentru a motiva refuzul 
său de a interveni pe lîngă gu
vernul de la Madrid, nu poate 
decît să reamintească că între Spa
nia și Statele Unite se desfășoară 
tratative importanțe pentru o inte
grare mai pronunțată a Spaniei în 
sistemul occidental". „Lui Franco ii 
este frică. Lui Franco îi este frică 
de poporul spaniol. Lui Franco îi 
este teamă de opinia publică mon- 
idală — subliniază ziarul „Libera
tion". El își imaginează că gestul 
său feroce va reduce la tăcere o- 
poziția internă și va constitui un 
avertisment pentru acei care, din 
afara Spaniei, urmăresc îndeaproape 
manevrele regimului său".

Ziarul englez „Evening Standard" 
a publicat știrea executării lui Gri
mau sub titlul: „Franco rămîne 
surd la apelurile de clemență ve
nite din lumea întreagă".

și confruntare cu acuzatul. Mai 
mult decît atît, nici o „mărturie" 
nu aparține unui martor ocular 
toate fără excepție, au fost ba
zate pe relatări mai mult decît 
dubioase ale unor terțe persoane.

Cineva, undeva cîndva a auzit 
ceva... Și această acumulare de min
ciuni și calomnii era prezentată de 
judecătorii franchiști drept dovezi".

Chiar de la începutul „procesu
lui" era clar că soarta eroului po
porului spaniol este pecetluită și că 
tribunalul nu avea altceva de făcut 
decît, încâlcind cerințele cele mai 
elementare impuse de justiție, să 
consemneze sentința capitală pro
nunțată anterior în sferele înalte 
ale regimului.

„Un act de răzbunare 
și nu de justiție"

LONDRA 22 (Agerpres).
Executarea lui Grimau a consti

tuit „un act de răzbunare și nu 
de justiție", a declarat duminică 
seara deputatul laburist John Men
delson după înapoierea din Ma
drid, unde s-a aflat ca observator 
din partea organizației pentru am
nistierea deținuților politici din 
Spania.

J. Mendelson a spus că de la 
15 februarie încoace în total 103 
persoane au fost condamnate în 
Spania la închisoare pe diferite 
termene, pentru activitatea lor îm
potriva regimului franchist.

PROGRAM DE RADIO
24 aprilie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,30 Arii din opere, 9,00 Lu
crări inspirate din viața nouă a 
patriei, 9,30 Cîntece și jocuri popu
lare 10,00 Teatru la microfon: 
„Maria da Ponte" de G, Figueiredo, 
11,40 Muzică populară, 12,00 Mu
zică distractivă de compozitori so
vietici, 12,26 Fragmente din opera 
„Cavalerul Rozelor" de Richard 
Strauss, 14,00 Concert de prînz, 
15,00 Melodii populare romînești și 
ale minorităților naționale, 16,15 
Vorbește Moscova ! 18,00 Cîntăreți 
de operă care ne-au vizitat tara, 
■18,30 Lecția de limba engleză. 
19,25 Program de romanțe, 20,15 
Muzică corală clasică, 20,40 Din 
Viața de concert a Capitalei, 21,30 
Melodii populare cerute de ascul
tători. PROGRAMUL II. 12,45 Din 
foldorul popoarelor, 13,25 Piese de 
estradă, 14,10 Prelucrări corale. 
15,03 Soliști și formații de muzică

Demonstrații de protest 
în fața ambasadelor 

Spaniei
MONTEVIDEO 22 (Agerpres).
La 21 aprilie în fața clădirii am

basadei Spaniei din Montevideo, a 
avut loc o demonstrație de protest, 
împotriva asasinării lu Julian Gri
mau. Demonstranții purtau pan
carte și au scandat lozinci în care 
condamnau această nouă crimă a 
regimului franchist.

Ziarul „El Popular" precum și 
alte organe de presă din Uruguay 
au publicat duminică articole în 
care condamnă această crimă și 
cheamă la întărirea unității în 
lupta pentru amnistierea deținuți? 
lor politici din Spania.

ALGER 22 (Agerpres).
Peste 1 000 de tineri algerieni; 

cărora li s-au alăturat numeroși 
studenți europeni, au manifestat în 
fața ambasadei Spaniei din Alger 
după aflarea știrii privind executa
rea lui Julian Grimau. In fața cM- 
dirii ambasadei a fost înălțat un 
drapel cernit al republicanilor spa* 
nioli.

LONDRA 22 (Agerpres).
Pentru a-și exprima indignarea 

împotriva executării mișelești de 
către franchiști a neînfricatuliii 
patriot spaniol Julian Grimau, cr- 
teva sute de londonezi s-au adu
nat duminică în fața clădirii am
basadei spaniole.

După cum relatează agenția Ren
ter, clădirea ambasadei era încon
jurată de puternice detașamente 
ale poliției care au încercat să-i îiri- 
praștie pe demonstranți. Cîțiva 
demonstranți au reușit să pătrundă 
in clădirea ambasadei unde au în- 
mînat o petiție în care-își exprimă 
protestul hotărit în legătură cu a- 
sasinârea lui Grimau. Zece persoas 
ne au fost arestate.

STOCKHOLM 22 (Agerpres).
Sute de oameni au demonstrat 

la 20 aprilie în fața Ambasadei Spa
niei de la Stockholm împotriva a- 
sasinării lui Julian Grimau. De
monstranții au străbătut bulevardul 
central al orașului răspîndind ma
nifeste.

Demonstrații de protest au avut 
Ioc și la Goteborg.

HAGA 22 (Agerpres).
La Amsterdam, în fața clădirii 

consulatului spaniol a avut loc la 
20 aprilie o mare demonstrație de 
protest împotriva asasinării mîșe- 
lești a eroului comunist spaniol 
Julian Grimau. Demonstranții au 
cerut încetarea terorii din Spania 
și eliberarea deținuților politicL 
Ei purtau mari portrete îndoliate 
ale lui Grimau.

La demonstrație au participat 
numeroși spanioli care locuiesc în 
Olanda.

ușoară, 16,10 Program de canțo
nete, 16,30 Muzică populară, 16,59 
Tineri interpreți de muzică din o- 
perete, 18,05 Cîntece din folclorul 
nou și jocuri populare, 19,00 Mu
zică romînească de estradă, 19,30 
Lecția de limba rusă (pentru avan
sați), 20,09 Din creațiile compozi
torilor noștri prezentate peste ho
tare, 20,30 Tribuna radio, 21,15 
Interpreți de muzică ușoară, 22,30 
Muzică de dans.
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PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE i 
Inelele gloriei,- AL. SAHIA: Poves
tiri despre revoluție; PETRILA i 
Baronul de MUnchhauseri; ANINOA- 
SA: Cînd Comedia era rege,- VUL» 
CAN: Mici drame; URICANI: Un 
pumn de note. л
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