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Dejunul oferit de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

Din primele , succese în producție

întîm- 
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Demeter Augus- 
realizat în luna 

pe care o sapă 
metri. La fel de

muncesc minerii din brigadă 
luna mai. In zilele de 3 și 4 
brigada a folosit la capaci- 
maximă cele două mașini de 

reu-

?

i
4

9

La demonstrația oamenilor 
muncii din Valea Jiului din ziua 
de 1 Mai, toate colectivele de 
muncă din bazinul nostru au ra
portat realizări deosebite obți
nute în producție și și-au expri
mat totodată hotărîrea de a 
munci cu și mai multă rivnă 
pentru a-și dezvolta continuu 
succesele. Realizările înscrise pe 
graficul întrecerii socialiste de 
oamenii muncii din Valea Jiului 
din primele zile lucrate în luna 
mai vin să confirme că ei se țin 
de cuvînt.

6

Depășiri mari 
la mina Dîlja

■ Cu frumoase realizări au 
pinat ziua de 1 Mai toate 
zile de pregătiri de la mina
Brigada de înaintări rapide condu
să de comunistul 
tin, de exemplu, a 
aprilie în galeria 
o avansare de 137 
bine 
și în 
mai, 
tatea
încărcat P.M.L.-5 și E.P.M.-l 
șind să înainteze 15 metri cu ga
leria, ceea ce înseamnă o depă
șire a planului cu 9

- două zile.
Bine au muncit și 

brigada de la puțul 
care o conduce tov.
JliWe. In zilele de 3 și 4 mai, bri
gada a săpat și betonat peste plan 
79 m.c.
minier Dîlja a depășit planul 
perioada respectivă cu 5,7 la sută.

m.l. pe cele

minerii dițn 
principal pe 
Bartha Dio-
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Utilaje miniere 
pentru exploatări
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uti-Colectivul Uzinei de reparat 
laj minier Petroșani a dat dovadă 
de hărnicie din primele zile ale 
lunii mai. Dovadă sînt zecile de 
utilaje miniere reparate sau pro
duse în secțiile uzinei și care au 

livrate exploatărilor miniere 
Valea Jiului. Astfel, din sec- 
construcții metalice au primit

general a)

la palatul 
în cinstea 
O.N.U., U

parte Ion 
președintele

au luat
Maurer, 

de Miniștri, Alexandru 
vicepreședinte al Con- 
Miniștri, Corneliu Mă-

electrică LAM-4, 
litri/minut repa- 
Lupeni. o loco- 
LAM-4 pentru 

1000

Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, a oferit, luni, 
de la Snagov un dejun 
secretarului 
Thant.

La dejun 
Gheorghe 
Consiliului 
Bîrlădeanu, 
siliului de
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Grigore Geamănu, secretarul Con
siliului de Stat, Mihai Dalea, pre
ședintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Dumitru Simulescu, 
Constantin Tuzu, Voinea Marines
cu și 
stanța 
tetului

Ștefan Bălan, miniștri, Con- 
Crăciun, președintele Comi- 
de Stat pentru Cultură si

Artă, Mihail Hașeganu, reprezen
tantul permanent al R. P. Romîne 
la O.N.U., membri ai Consiliului 
de Stat, reprezentanți ai conduce
rii Asociației pentru 
Unite și ai Comisiei 
tru U.N.E.S.C.O. din 
conducători ai unor 
trale.

Au luat parte de 
cretarul personal al 
Donald Thomas, și atașatul său de 
presă, Ramses Nassif.

In timpul dejunului, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romi
ne, Gheorghe 
secretarul
Thant, au

Dejunul 
atmosferă

Națiunile 
naționale pen- 
к. P. Romîaă, 
instituții cen-

asemenea se
ini U Thant,

Gheorghiu-Dej, și 
general al O.N.U., U 
rostit toasturi.

s-a desfășurat 
cordială.

într-o
(Agerpres)

avizul de expediere în perioada 
3- 6 mai un pod mobil și cofrajul 
glisant pentru săparea puțurilor, 
precum și un granic, iar pentru 
preparații 4 lanțuri elevatoare.

Din secția reparații mecanice au 
ieșit o locomotivă 
2 pompe de 3000 
rate pentru mina 
motivă electrică
mina Petrila, o pompă de 
1/minut și două trolii electrice de 
5,5 kW pentru mina Uricani. Ur
mează să fie terminate reparațiile 
în prima jumătate a lunii curente 
la alte 3 locomotive LAM-4 pen
tru minele Lupeni, Lonea și Uri
cani, la o mașină de încărcat 
EPM-1, două locomotive Diesel de 
mină o presă de brichetat.

Bolțari peste plan
Rodnică este din primele zile 

ale lunii mai și munca colectivu
lui de pe șantierul de prefabricate 
Petroșani. La cei 360 m. c. de bol- 
țari produși peste prevederile pla
nului în luna aprilie. muncitorii 
șantierului au adăugat alți 21 
în zilele de 3 și 
mele două zile de 
aceasta, pe șantieț 
ductivitatea 
2.9 m.c. 
cilor.

Toate 
bolțarilor 
sarcinile
Muncitorii din brigada condusă de 
Călin Florea au produs peste plan 
6 m.c. de bolțari, cei din brigada 

m. c.,
4
4
2

Nu întîmplător sectorul 
în

fizică 
bolțari I

4 mai. In 
lucru din

s-a. depășit 
planificată 

de fiecare

m.c.
i pri- 

luna 
pro-, 

cu- 
mun-

brigăzile de la ■ turnarea 
in forme—și-au depășit - 

de plan în cele .două zile.

Neacșu Nicolae tot 6 
a lui Băltaru Viorel 

a lui Pocivilișteanu Titu 
din a lui Stănia Radu

m.c.,
m.c.,
m.c.

Aproape 1000 tone de metale 
colectate într-o singură 'ună

se desfășoare 
toate localitățile

trecută au fost

Excelență,
Dragi oaspeți,

Este un prilej de satisfacție de 
avea în mijlocul nostru pe dis-

tuturor gu- 
simțul răs- 

propriilor

a
tinsul oaspete al țării noastre, Se
cretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite, Excelența sa U 
Thant.

Republica Populară Romînă a- 
cordă Organizației Națiunilor Unite 
o mare importanță. împărtășim pă
rerea potrivit căreia misiunea prin
cipală și însăși rațiunea de a exista 
a Organizației Națiunilor Unite 
este de a contribui la soluționarea 
problemei fundamentale a zilelor 
noastre — salvgardarea și consoli
darea păcii.

Datoria supremă a 
vernelor, pătrunse de 
ponderii pentru soarta
popoare este de a milita pentru 
rezolvarea problemelor majore in
ternaționale pe cale pașnică, de a 
acționa pentru înfăptuirea dezar
mării generale și totale, pentru in
terzicerea tuturor experiențelor cu 
arma nucleară, pentru lichidarea 
definitivă a ultimelor rămășițe ale 
colonialismului și consolidarea in
dependenței economice a noilor 
state libere, pentru dezvoltarea 
colaborării multilaterale între state 
fără îngrădiri și discriminări.

Vă sînt cunoscute eforturile Re
publicii Populare Romîne de a 
contribui la rezolvarea acestor im
portante probleme ale prezentului 
și la statornicirea unui climat fa- 
forabil soluționării lor atît în zona 
geografică de care aparține cît și 
în lumea întreagă.

Consiliului № Slat
încă din 1957 Republica Popu

lară Romînă a propus realizarea 
unei înțelegeri balcanice. Transfor
marea Balcanilor într-o zonă a pă
cii și colaborării, fără arme nu
cleare și rachete ar fi în intere
sul tuturor popoarelor din această 
regiune geografică și ar reprezenta 
un aport însemnat la destinderea 
internațională.

Cerințele de bază ale vieții in
ternaționale actuale impun mai 
mult ca oricînd ca relațiile dintre 
state să fie întemeiate pe princi
piile coexistenței pașnice, cooperă
rii reciproc avantajoase și priete
niei între popoare. In acest sens, 
contactele personale și vizitele în
tre conducătorii diferitelor state 
joacă un rol de seamă.

îmi amintesc cu 
vizita pe care am i 
trecut într-o serie 
sia, printre care 
patria oaspetelui 
Am avut prilejul 
mai îndeaproape harnicul 
tatul popor birman, de 
porul romîn, în ciuda 
geografice mari este legat 
lății de sinceră prietenie 
borare multilaterală.

satisfacție de 
întreprins-o anul 
de state Bin A- 
și în 

nostru 
de a

Birmania, 
U Tharit. 
cunoaște 
și talen- 
care po- 
distanței 
prin re- 
și cola-

Excelentă,

Unite 
contri-

Organizația Națiunilor 
este chemată să aducă o 

realizarea ce- 
umanitătii, la 

materiale ale 
energiei crea-

buție însemnată la 
rințelor vitale ale 
folosirea resurselor 
planetei noastre și a

(Continuare in pag. 3-a)

Comunistul Cizmaș Ambrozie conduce o echipă de muncitori 
harnici din secția confecții metalice a I.P.I.P, Livezeni. Avînd ca 
sarcină de producție confecționarea de balustrăzi pentru scările 
blocurilor, echipa sa a , muncit în luna aprilie cu o productivi
tate sporită și astfel a obținut o depășire de plan de 32 la sută.

IN CLIȘEU : Membrii echipei antrenați într-o discuție ani
mată despre buna organizare a muncii.

>
>

In sprijinul muncii preparatorilor
Pentru a ușura și mai mult ac

tivitatea muncitorilor, la prepara
ția Lupeni recent a fost schimbat 
ciurul nr. 3, 
uzate de la 
petiție, s-au 
nizat o serie
vechi. De asemenea, 
crările de reînnoire la secțiile ca
zane, atelier, de zețaj și casa pom
pelor de circulație.

s-au înlocuit cupele 
elevatoarele de re- 

modernizat și meca- 
de instalații mai 

continuă lu-

o

Acțiunea de colectare a fierului 
vechi continuă să 
cu intensitate în 
Văii Jiului.

Numai în luna
expediate oțelăriilor din tară prin 
I.C.M. Petroșani aproape 1000 tone 
de fier vechi, fontă și 
neferoase.

Cele mai bune rezultate
lectarea metalelor le-au 
colectivele exploatărilor 
Petrila, Lonea, Lupeni și Uzina de 
reparat utilaj minier Petroșani.

metale

în co- 
obținut 
miniere

Domnule președinte, 
Excelentele voastre,

Consider un mare privilegiu pen
tru mine invitația da 
ceasta frumoasă țară, 
faptul că mi se acordă

a vizita a-
Romînia, și
o ospitalita-

te atît de caldă. întotdeauna voi 
păstra o amintire plăcută a șederii 
mele în acest frumos oraș.

Pe bună dreptate, Excelența 
voastră ati arătat diferitele funcții 
ale Organizației Națiunilor Unite. • 
Principalele funcții ale O.N.U. sînt 
arătate in Cartă. Prima luncție a 
Națiunilor Unite este de a feri ge
nerațiile viitoare de calamitățile 
războiului. Națiunile Unite s-au 
născut imediat după încheierea celui 
de-al doilea război mondial. Fireș
te, principala idee a stat dor fon
datoare ale O.N.U. a fost aceea de 
a realiza împiedecarea r<izb 
Carta subliniază în mod explicit 
că această organizație mondială 
trebuie să facă tot ce-i stă în pu
tință pentru a împiedica războiul 
și promova pacea, să devină un in
strument eficient pentru conciliere 
și întelegers internațională. In ceea 
ce mă privește, sînt recunoscător 
că eu am fost numit în fucția de 
secretar general, pe baza acordului 
unanim al membrilor organizației.

Cu acest prilej vreau să vă a- 
sigur că atîta timp cît voi înde
plini funcția de secretar general al 
O.N.U. efortul meu permanent va 
urmări susținerea și apărarea prin
cipiilor stabilite în Cartă.

A doua funcție a O.N.U., după 
cum prea bine știu Excelențele 
voastre, este dezvoltarea condi
țiilor economice ale oamenilor. Nu 
poate exista o pace durabilă atît 
timp cît unele popoara sînt sărace.

SCROBOTA ILIE
corespondent

Echipele conduse de tovarășii 
David Alexandru, Buican loan, 
Molnar Anton, Dinu loan, și mun
citorii Szirmay. Eugen, Sipoș Lu
dovic, Purcaru Dumitru se eviden
țiază în efectuarea lucrărilor de 
modernizare, reînnoire și înfrumu
sețare a secțiilor uzinei.

CEFERIȘTI HARNICI
Luna 

bogată 
stația 
Colectivul
s-a străduit 
vizioneze 
condițiuni 
și alte

aprilie a fost 
în realizări la 
C.F.R. Lupeni. 

de aici 
să apro- 

în bune 
preparația 

întreprinderi
cu vagoane goale, să 
expedieze la timp 
aărbunele, lemnul și 
alte produse ale di

feritelor unități eco
nomice din Lupeni.

Ca urmare a 
daniilor depuse, 
dele activității 
riștilor lupeneni 
fost frumoase, 
luna trecută, ei 
expediat peste 
17 715 tone 
mărfuri —
echivalentă cu

stră- 
roa- 

cefe- 
au 
In
au 

pian 
diferite 

cantitate
17

trenuri a cîte 50 va
goane. La indicele 
osii expediate, planul 
a fost depășit cu 10 
la sută, media de 
staționare a vagoane
lor a fost redusă cu 
5,5 la sută, iar 
creșterea sarcinii 
tice (a încărcării 
vagon) cu 1,8 la
s-a făcut o economie 
de 108 vagoane marfă-

prin 
ste
pe 

sută

Buna funcționare a locomotivelor subterane constituie factor
important în desfășurarea normală a transportului pe galerii. Con
știent! de aceasta, șefii de garaje subterane Nițaru Petru, Enache Va- 
sile și Sabin Constantin din sectorul VI transport al minei Aninoasa, 
dovedesc o permanentă 
din garajele lor.

Clișeul alăturat îi
sectorului de transport

preocupare pentru întreținerea locomotivelor

înfățișează pe acești trei muncitori fruntași ai 
de la mina Aninoasa. (Continuare in pag. 3-a)



2 STEAGUL ROST’

MECI INTERNAȚIONAL LA LUPENI

Joc frumos — victorie meritata
Acțiunile frumoase, combative, 
create de ei fac ca după numai 11 
minute de joc scorul să le aparțină 
cu 3—0. Primul gal cade în minu
tul 4. Szenes execută o lovitură li
beră de la aproximativ 20 m. de 
poarta adversă, mingea ajunge la 
Comșa și de la acesta la Cotroază, 
care o expediază puternic în plasă. 
După acest gol, minerii atacă dez
lănțuit, inițiază atac după atac și 
in minutul 9 Mihăilă ridică scorul 
la 2—0, printr-o lovitură cu capul 
după ce primise o pasă excelentă 
de la Ion C.
minerilor est a 
minutul 11, în 
combinații cu 
țiu. Surprinși de evoluția 
fotbaliștii maghiari contraatacă pe
riculos și în minutul 14 reușeșc 
să reducă din handicap prin Nagv 
care luînd pe cont propriu o ac
țiune, pătrunde în careu și înscrie 
pe lingă Sziklai. După acest gol, 
minerit forțează majorarea scorului, 
inițiază atacuri susținuta dar nu 
reușesc să marcheze, Incit repriza 
se' termină cu rezultatul de 3—1 
pentru echipa din Lupeni. In pau
ză... satisfacții în tribune. Se discu
ta aprins. „Dacă băieții noștri ar 
juca tot așa și în campionat — re-

©------------ --------

CAMPIONATUL REO1ONA .

Lupeni ora 16,45.
Teren: bun pentru joc, In ciuda 

faptului că a plouat mult în cursul 
nopții.

Timp; ideal pentru fotbal.
Scor: 3—2 pentru Minerul Eu- 

peni.
Au înscris: Cotroază, Mlhăiia, 

Sima pentru gazde și Nagy, Orosz 
pentru oaspeți.

întâlnirea internațională de fot
bal dintre echipele de categoria A, 
Minerul Lupeni și Vasas Gy6r din 
R.P. Ungară a suscitat un deosebit 
interes pentru amatorii de fotbal 
din Valea Jiului, cars au umplut 
plnă la refuz tribunele stadionului 
din localitate. Și n-au avut ce re
greta. Partida a' plăcut prin dina
mismul cu care s-a jucat, prin dis
puta pentru balon și mai ales, prin 
evoluția scorului. La reușita spec
tacolului fotbalistic și-au adue con
tribuția ambele echipe. Cei 22 de 
jucători care au evoluat au mani
festat o bună dispoziție de joc. s-aU 
mișcat mult pe 
țiuni frumoase, 
să mulțumească 
tatori.

Chiar dz la 
localnicii preiau inițiativa, presînd 
continuu poarta apărată de Barna.

Ion. Ultimul gol al 
înscris de 
urma unei 
Ion C. Ion

Sima in 
frumoase 
și Bălu- 
scorului,

teren, au creat ac- 
palpitant ?, reușind 
pe deplin pe spec-

începutul partidei,

Minerul Aninoasa Minerul 6helar 3-1
Etapa de duminică a returului 

campionatului regional de fotbal a 
pus tață-n fața echipa minerilor 
din Aninoasa și cea a minerilor 
din Ghelar. Încă din primele minute 
ale întâlnirii, se văd intențiile di
ferite ale celor două echipe. Inten
ției localnicilor de a cîștiga la scor 
i se opune hotărîrea ghelărenilor 
de a face un joc strict de apărare, 
lai speranța că vor „smulge" unul 
din punctele puse in joc.

Timp de 60 de minute, deși ca
racterizate printr-o hărțuială con
tinuă între înaintarea aninoseană 
și apărarea echipei din Ghelar, 
scorul nu poate fi deschis. Aceas
ta, ca urmare a nervozității și pri
pelii în fața porții dovedite de a 
tacanții aninoseni, la cere se mal 
adaugă și faptul că oaspeții s-au 
apărat în majoritatea timpului în 
6 și 10 oameni. In 
dă de joc gazdele 
înscrie cu... carul, 
ținem pe cea din
Broască ratează copilărește de la
I m„ pe cea din min. 44 cînd Buf
nea trage alături o lovitură de la
II m. și același Fu mea, în min. 46, 
trage de la 2 m. pe lingă poartă.

Lupă atîtea ratări, care aduc în- 
tr-o stare de nemulțumire profundă 
pe cei peste 700 de spectatori pre- 
zenți la stadion. „ghiața" este 
spartă de... fundașul Golgoțiu C. In 
min. 60 de joc, după o cursă în 
viteză pe extremă, acesta șutează 
puternic de la 16 m. Mingea se lo
vește de piciorul unui apărător

ghelărean și intră In plasă. Zece 
minute mai târziu, la o centrare pe 
sus, Ștoeher (tot din apărare) șu- 
tează ou capul rîdicînd scorul la 
2—0 în favoarea gazdelor. Al trei
lea gol este înscris ki min. 80 de 
Butca care fructifică o centrare 
precisă a lui Broască. Văzîndu-și 
nereușita intenției, oaspeții trec la 
atac și în min, 81 de joc, la o bîl 
bîială a 
duc den 
ia sfîrșit 
favoarea
corners 15—1

apărătorilor aninoseni re- 
handioap, astfel că jocul 
eu rezultatul 
anlnosenilor.

pentru

de 3—1 în 
Raport de 

antnoseni.

această perioa- 
au ocazii de a 
dintre care re- 
min. 35 cind

Alte rezultate : Minerul Deva — 
SIderurgistul Hunedoara 2—0; Re
tezatul Hațeg — Victoria Călan 
1—1; Constructorul Hunedoara — 
Dinatno Barza 2-1; C.F.R. Simeria 
— Parîngul Lonea 1—0,- Dacia G>- 
răștie — Minerul Vulcan 1—0; Se-, 
beșul Sebeș — Deeia Alba Iulta 
3—1; C.F.R. Teiuș — Jiul II Pe- 
țrlla 5—0.

marca cineva, nu ne-ar mai da bă
taie de cap. Oricum, astăzi facem 
scor mare. Băieții sînt în vervă 
de joc".

par n-a fost tocmai așa. Mulțu
miți de rezultat, minerii nu mai 
atacă cu atîta insistență, treptat 
slăbesc ritmul de joc și inițiativa 
trece de partea oaspeților. Conduși 
cu 3—1, aceștia luptă cu deose
bită vigoare, deciși să modifice re
zultatul. întețind ritmul de joc, fot
baliștii maghiari reușesc să înscrie 
în minutul 65 prin Orosz, care ri
dică balonul peste Sziklai, ieșit nrult 
din poartă, stabilind în felul acesta 
scorul la 3-—2, cu care se va în
cheia și partida.
i Văzîndu-se la un pas de egalare, 

minerii întețesc și ei jocul. Fazele 
se succed cu repeziciune de la o 
poartă la alta. Minerii au câteva 
ocazii bune de a înscrie, dar sînt 
ratate da Băluțiu, Cotroază și Si
ma. De altfel, în ultimele minute 
de joc, Nicolau a mai înscris un 
gol pentru echipa sa dar, din păca
te dintr-p clară poziție de ofseid. 
Privind aspectul general al jocului, 
se poate afirma că minerii au lup
tat mai mult, au combinat mai fru
mos și au fost mai periculoși în 
fața porții. Ei au obținut pe merit 
a victorie la care și-a adus apor
tul fiecare jucător. Mai mult au 
muncit întreaga apărare precum șl 
Mihăilă, Ion C. Ion, Sima și Că
rare. .

Fotbaliștii maghiari, buni tacti
cieni, au prestat un joc de cîmp 
frumos, cu pase precise, în adîn- 
cime pe extreme. Ei s-au apărat 
organizat și au știut să iasă întot
deauna foarte bine din apărare în 
atac, unde au fost destul de peri
culoși. S-au remarcat Nagy, Glaser, 
Grosz și Szamiel. Brigada de arbitri 
în frunte cp V. Dobrin a prestat un 
arbitraj corect, autoritar. Au jucat 
formațiile: MINERUL LUPENI :
Sziklai, Staudt — Dan II, Izghirea- 
nu, Szen?-ș — Sima II, Cotroază — 
Comșa (Ion C. Ion min. 46) — Mi
hăilă — Băluțiu (Nicolau min. 80). 
— Ion C. Ion (Cărare min. 46). 
VASAS GYOR : Barna, Koncz — 
Szamiel — Tamas, Kiss — Hor- 
wath, Glaser (Keglevici min. 65) — 
Morvai (Grosz min. 46) — Nagy — 
Szalbo (Glaser natal. 65) — Odrigan,

In deschidere, în cadrul campio
natului R.P.R. de juniori, întâlnirea 
dintre echipele Minerul Lupeni șl 
Metalul Reșița s-a încheiat cu un 
scor alb : 0—-0.

D. GHIONEA

Meciul de rugbi dintre Știința Petroșani și Dinamo București a 
dat ciștig de cauză oaspeților. Ei s-au dovedit mai buni în toate com
partimentele. In clișeu o fază din întâlnire.
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„Cupa Speranțelor" la atletism
In ziua de 5 mai, s-a desfășurat, 

pe stadionul din localitate, con
cursul de atletism rezervat copii
lor de 12—14 ani din orașul regio
nal Petroșani. Deși în ajun, ploaia 
a înmuiat pista, totuși, datorită e- 
fortului depus de organizatori, 
concursul s-a putut desfășura în 
condiții optime. La întreceri au 
luat parte elevii școlilor de 8 ani 
din localitățile Lupeni, Vulcan, A- 
ninoasa, Petroșani, Petriia, Lonea 
și Cimpa.

Redăm mai jos rezultatele teh
nice :

60 m. PLAT BĂIEȚI: Simaschie- 
viei Horia — Școala nr. 1 Petro
șani; Moldovan Nicolae — Școa
la nr.. 1 Petroșani; Mihăilă An
drei — Școala nr. І Petriia. FETE: 
Huch Rodlca — Școala nr. 2 Lu
peni; Surd Ileana — Școala nr. 4 
Petroșani; Munteanu Silvia — Școa
la nr. 1 Petroșani. 200 m. PLAT 
BĂIEȚI: Sălăjean loan — Școala 
nr. 1 Petroșani,- Rusu Adrian — 
Școala de 8 ani Petriia; Știrb Cris
tian — Școala nr. 1 Petroșani. 300 
m. PLAT FETE: Mariaș luliana 
Școala nr. 2 Lupeni; Gîrjoabă Mi- 
haiela — Școala nr. 1 Vulcan,- Pîr- 
vu Gabriela —- Școala nr. 1 Petro
șani. 500 m. PLAT BĂIEȚI : Coman 
Constantin — Școala nr. 1 Petro
șani; Mihăilă Constantin — Școala 
de 8 ani Petriia; Ardelean Emil — 
Școala nr. 1 Vulcan. ȘTAFETA 
4X60 m. BĂIEȚI : Școala nr. 1 Pe- 
trkta; Școala nr. 1 Aninoasa,- Școa
la nr. 1 Vulcan. FETE: Școala nr. 
1 Petriia; Școala nr. 1 Petroșani și 
Școala nr. 4 Petroșani. ARUNCAREA 
GREUTĂȚII BĂIEȚI: Sălăjean loan 
•— Școala nr. 1 Petroșani; Paveliu 
Nicolae —• Școala пт. 4 Petroșani; 
Dan Emil — Școala de 8 ani Pe
triia. FETE: Petruș Viorica — 
Școala de 8 ani Petriia,- Kelt Lidia 
— Școala nr. 1 Vulcan; Roman So
fia — Școala nr. 1 Petroșani. ÎNĂL
ȚIME BĂIEȚI: Paveliu Nicolae — 
Școala nr. 4 Petroșani; Cucu Eu
gen — Școala nr. 1 Petroșani; Pop 
Vasile — Școala de 8 ani Petriia. 
FETE: Flotea Cristina — Școala

Etapa viitoare: C.F.R. Stanerla •— 
Sebeșul Sebeș; Parîngul Lenea — 
Minerul Aninoasa, Minerul Ghelar 
— Minerul Deva; Siderurgistul Hu
nedoara — C.F.R. Teiuș; Jiul II 
Petriia — Dacia Orăștie, Minerul 
Vulcan — Retezatul Hațeg; Vie- 
torta Călan — Constructorul Hu
nedoara; Dinamo Barza — Dacia 
Alba lulia.

■ - -

CLASA M li N T u L
1. Victoria Călan 22 14 e 2 46:14 34
2. Minerul Deva 22 14 2 6 52:2? 30
3. Siderurgistul Hunedoara 22 11 5 6 29:21 27
4, Minerul Vulcan 22 13 0 9 46:32 26
5. Minerul Aninoasa 22 9 5 8 33:31 23
6. Parîngul Lonea 22 9 4 9 38:36 22
7. Dinamo Barza 21 9 3 9 39:24 21
8. Dacia Alba Iulie 22 9 3 10 '26:42 21
9. C.F.R. Simeria 22 10 0 12 39:38 20

10. Sebeșul Sebeș 22 9 2 11 34:36 20
11. Constructorul Hunedoara 22 7 6 9 28:40 20
12. Jiul II Petriia 22 7 5 10 25:35 19
13. Minerul Ghelar 22 7 4 11 34:38 16
14. Dacia Orăștie 22 7 3 12 31:42 1?
15. C.F.R. Teiuș 21 6 4 11 29:3? 16
16. Retezatul Hațeg 22 5 6 11 28:54 16

de 8 ani Petriia,- Pop Lucia —. 
Școala nr. 1 Petroșani; Huch Rodi- 
ca — Școala nr. 2 Lupeni. LUNGI
ME BĂIEȚI: Drumuș Iosif — Școa
la nr. 1 Petroșani; Boureanu Con
stantin — Școala nr. 5 Petroșani; 
Coman Constantin — Școala nr. 1 
Petroșani. FETE: Florea Cristina 
— Școala de 8 ani Petriia,- Sicht 
Ana — Școala nr. 2 Lupeni; Plrvu 
Gabriela — Școala nr. 1 Petroșani.

Deși comisia orășenească <je 
atletism a trimis invitații tuturor 
școlilor din Valea Jiului, totuși, 
unele conduceri de școli ca : Ba
nița, Iscroni, Școala de 8 ani nr. 1 
Lupeni, Școala elementară din U- 
ricani etc. nu și-au trimis concu- 
renții la această întrecere rezerva
tă copiilor.

Merită să evidențiem comporta
rea tinerilor elevi Simaschievici 
Horia, Moldovan Nicolae, Sălăjean 
loan, Mariaș luliana, Coman Con
stantin, Florea Cristina și alții ca
re în acest concurs au dovedit reale 
calități pentru ramura atletism. Re
mine ca profesorii de educație fi
zică din școlile respective să acorde 
o mai mare atenție acestor ele
mente talentate.

ANGHER ANDREI 
președintele comisiei de atletism 

CursurdTmoto 

vor începe în curînd
Peste puțin timp, iubitorii spor

tului cu motor și posesorii de mo
tociclete și mașini vor avea pri
lejul să urmeze cursurile da auto- 
tnoto ce se vor deschid; pe lingă 
Clubul sportiv orășenesc Petroșani. 
Candidații pentru gradul I vor ur
ma un curs de 2 luni, iar pentru 
gradul II de 6 luni. De menționat 
că cursurile vor începe cu grupe de 
60 solicitanți separat pentru gra
dul I și separat pentru gradul II. 
Pentru cunoașterea îndeplinirii for
malităților necesare, fiecare solici
tant va trebui să treacă pe Ia se
diul C.S.O. pentru lămuriri.

Fără îndoială că prin terminarea 
acestor cursuri, pe lîngă celelalte 
ramuri sportive existente în Va
lea Jiului și sportul cu motor va 
cunoaște o largă dezvoltare.
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IWGBI 

Minerul Lupeni 
învingător la scor

In cadrul campionatului de ca« 
lificare, echipa Minerul Lupeni a 
întâlnit pe teren propriu echipa Mi
nerul Vulcan. Superiori în toate 
compartiment sie, gazdele au obți
nut o meritată victorie cu scorul 
de 23—0 (10—0).

-■=©•----
HANDBAL IN 1

S.S.E. învingătoare 
în deplasare

Dinamismul și execuțiile tehnice variate, fac din handbalul, în 7 
unul din cele mea spectaculoase și atractive sporturi. Demonstrația 
handbalistelor de la Știința Timișoara în întâlnirea cu cele de la S.S.E. 
Petroșani a ineîntat pe spectatori. După cum se vede și din clișeu, 
elevele s-au străduit să se ridice la nivelul redutabilelor lor parte
nere, dar pînă la urmă, superioritatea ttmișorencelor ?î-a spus cuvîntul.

In campionatul categoriei A de 
handbal feminin, echipa S.S.E. Pe
troșani a jucat lâ Timișoara în com
pania echipei „Constructorul" ș! a 
învins cu scorul de 9—6. Au în
scris Eizler 4, Nemeș 2, Kellner 2 
și Sughițchi. S-au evidențiat Dun* 
cea Lia, Nemeș Magdalena, EiZlet 
Clara șl Kellner Aurelia.



StEăGul roșU -«3' /

Pe șantierul de construcții: 0 muncă politică cuprinzătoare, Ѵіжііа secretarului general a! O.N.U,, D Thant

strîns legată
însuși faptul că darea în folo

sință a unul nou bloc de locuințe 
a devenit un fapt aproape cotidian, 
că noile cartiere cresc continuu în 
întindere și frumusețe, constituie 
o mărtuție a muncii rodnice a 
constructorilor șantierului din Pe
troșani. Organizația de partid, cons
tructorii comuniști, militează Cu 
perseverență pentru Înfăptuirea ci
frelor de plan, cifre a căror rea
lizare înseamnă sute și sute de a- 
partemente noi, confortabile, pen
tru oamenii muncii. Multe brigăzi 
de constructori, între care cele con
duse de membrii de partid Rădu-’ 
lescu Marin, Roșu Dumitru, Arșoi 
Anghel sînt in primele rindurl ale 
întrecerii ce se desfășoară pe baza 
a trei obiective importantares 
peclarea termenelor de dare în fo
losință, lucrări da calitate, reduce
rea prețului de cost. Se poate spu
ne că în prezent, pe șantierul de 
construcții din Petroșani, există 
condiții pentru recuperarea grabni
că a rămtnerii în urmă în ce pri
vește darea în folosință a unor o- 
biective cauzată de timpul nefavo
rabil din primul trimestru și din 
alte neajunsuri, pentru îndeplinirea 
integrală și la timp a programului 
de lucrări.

Intr-adevăr, în această perioadă 
se poate face mult pentru îmbună
tățirea muncii pe întregul șantier. 
Blocurile В 4, В 5 și В 6 din car
tierul Livezeni care trebuiau pre
date pînă acum, pot șt trebuie să 
fie predate în cursul lunii mai. 
Trebuie insistat pentru întărirea 
răspunderii fiecărei brigăzi, fiecă
rui constructor, pentru calitatea 
lucrărilor, trebuie întărită grija 
pentru buna gospodărire a mate
rialelor, pentru înlăturarea risipei. 
Organizația de, partid de pe șan- 
tier e chemată să se situeze în 
fruntea acestei lupte desfășurînd
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NOTA

Este stație sau nu?
...Ora 14,45, în ziua de 3 mai. 

La întretăierea șoselei naționale cu 
drumul de Aninoasa, acolo unde 
pe un stîlp atîrnă tăblița cu ins
cripția „l.C.O. — Stație autobuz", 
stă un grup de cetățeni. Iată că a- 
pare autobuzul de la Aninoasa în 
drum spre Petroșani. Insă autobu
zul nr. 50 S43 nu se oprește în 
stație și trece mai departe — cu 6 
călători în el I

...In dreptul spitalului din Lupeni 
așteaptă doi bătrîni, rezemați în 
baston. Vine autobuzul local. Cu 
toate semnele disperate ale bătrî- 
nilor, șoferul nu oprește ci trece 
ca vîntul pînă la piață I

Este stație sau nu este ? — iată 
întrebări care preocupă pe călăto
rii care așteaptă în dreptul spita
lului Lupeni și la întretăierea șo
selei cu drumul Aninoasei unde 
sînt tăblițe care indica stație dă 
autobuz.

Dispecerii de transport ai l.C.O. 
stau în birou la Petroșani. De ce 
nu se deplasează ei și pe teren ? 
Ar vedea atunci că la stațiile de 
cap Livezeni, Bărbăteni, Paroșeni 
sau la cele de tranzit din Vulcan, 
Iscroni nu sînt tăblițe cu orele da 
sosire — plecare a autobuzelor, iar 
în unele locuri nu sînt lămurite 
stațiile și obligativitatea de oprire. 
Și cîte asemenea probleme, pen
tru bunul mers al transportului ur
ban nu ar putea rezolva dispecerii 
1C.O.

de cele mai importante sarcini
în r îndoi întregului colectiv de 
constructori al șantierului o mun
că politică concretă, operativă și 
cuprinzătoare.

Este adevărat, organizația de par
tid de pe șantier a făcut progrese 
în acest domeniu, Primind în rln- 
dul candidaților și a noilor membri 
de partid un număr sporit de cons
tructori în comparație cu perioada 
precedentă, repartizînd sarcini con
crete mai multor comuniști în legă
tură cu îmbunătățirea organizării 
muncii la punctele de lucru, organi
zația de bază' își îndeplinește cu 
mai mult succes rolul de conducă
tor politic al luptei pentru înfăp
tuirea obiectivelor ce stau in fața 
constructorilor șantierului. E de a- 
semenea meritoriu faptul că a fost 
formată o brigadă artistică de agi
tație care de la primul său pro
gram s-a bucurat de apreciere ațît 
datorită contribuției aduse la popu
larizarea experienței și realizărilor 
constructorilor fruntași, cit și da
torită combativității față de lipsurile 
care mai frînează munca pe șan
tier.

Cert este însă că organizația de 
bază nu folosește din plin posi
bilitățile de care dispune in ve
derea intensificării muncii politice 
pe șantier. Așa cum de altfel se 
poate vedea pe șantiere, agitația 
vizuală continuă șă rămină în ur
ma cerințelor. Lipsesc panourile 
care să cheme muncitorii la re • 
cuperarea răminerii în urmă pe u- 
nele loturi, la respectarea riguroa
să a termenelor de execuție a di
feritelor faze de lucrări. Chiar în 
acele locuri unde s-au confecționat 
asemenea panouri, ele nu sînt des
tul de clare, sau sînt așezate la 
înălțimi prea mari și nu pot fi ci
tite. Tovarășii de pe șantier au 
posibilitatea să confecționeze pa
nouri și lozinci care să atragă a- 
tențla muncitorilor spre sarcinile 
cele mai actuale, să-l mobilizeze 

, la folosirea din plin a timpului de 
lucru.

Nici colectivul de agitatori nu a 
fost antrenat de biroul organizației 
de bază să Sprijine munca pe șan
tier. Trebuie arătat de la început 
că numărul agitatorilor care figu
rează în evidența organizației de 
bază e mult prea mic, mai mic 
chiar de cît numărul echipelor și 
brigăzilor. Nu poate fi considerată 
întemeiată justificarea invocată de 
tovarășul Dobrică Marin, locțiito
rul secretarului organizației de 
bază că nu există posibilități de

IRIANUL DE
La 1 mai 1963 Indonezia a pre

luat exercitarea întregii suverani
tăți asupra Irianului de vest, du
pă ce la 1 octombrie 1962 domi
nația colonială olandeză a încetat 
oficial în această țară. Astfel a 
fost lichidat un focar de criză și 
încordare în Asia de sud-est, s-a 
încheiat încă un capitol al domi
nației coloniale olandeze.

Irianul de vest cuprinde partea 
apuseană a Insulei cunoscute sub 
numele de Noua Guinee (partea 
răsăriteană este un teritoriu sub 
tutela Australiei). Locuitorii Iria
nului de vest se ocupă cu pescui
tul sau Inserează pe plantații de 
arbori de cauciuc, de ceai, de ar
bori de chinină, aflate toate în mîi- 
nile capitaliștilor străini. Bogățiile 
acestei regiuni au atras de mult 
pe colonialiști. Aici gilgîie petro
lul, iar subsolul este bogat în aur, 
fier, cărbune, nichel,, platină pre
cum șl în minereu de uraniu. Prin 
porturile Manakwari și Hollandia 
se scurgeau avuțiile ce aparținea* 
pe drept poporului indonezian și 
erați transportate nestingherite spre 
Europa cu vasele colonialiștilor o- 
fandezi.

Locuitorii din Irianul de vest au 
poate cel mai scăzut nivel de trai 
din lumea capitalistă. Munca for
țată a papuașilor este folosită mai 
ales la extracția minereurilor. Ma
joritatea locuitorilor sînt . unalfa- 
beți, nu știu ce înseamnă un me
dic sau un spital. Colonialismul 
și-a pus aici amprenta distrugătoa
re. Împotriva populației care se 
revolta lot mai des a fost dezlăn
țuită o sălbatică teroare. Mtilți pa- 

mărire a numărului agitatorilor.. In 
condițiile cînd pe șantier lucrează 
peste 100 membri și candidați de 
partid, cînd organizația de bază 
dispune de un activ fără de partid 
din, care fac parte peste 60 da to
varăși, ne putem oare mulțumi cu 
un număr de 60 de agitatori ? Lip
sa de preocupare față de activiza
rea agitatorilor reiese și din faptul 
că în afară de instructajul făcut 
în legătură cu sărbătorirea zilei 
de 1 Mai, biroul n-a organizat In 
acest an instruirea agitatorilor. To
varășul Bălan Dumitru, secretarul 
organizației de bază, arăta că agi
tatorii nu pot fi strlnși de cit cu 
mare greutate, deoarece șantierul- 
are puncte de lucru îndepărtate. 
Aceasta este Intr-adevăr o greu
tate, dar biroul organizației de ba
ză poate lua măsuri de instruire a 
agitatorilor pe grupuri, pe loturi 
ale șantierului. Chiar este necesar 
ca in perioada care urmează, biroul 
organizației de bază să ia măsuri 
de instruire a agitatorilor privind 
modul în care ei să militeze pentru 
recuperarea rămînerll în urmă, 
gospodărirea materialelor, îmbună
tățirea calității lucrărilor și folosi
rea din plin a timpului de lucru.

Organizația de bază trebuie, de 
asemenea, folosindu-se de dreptul 
de control asupra conducerii șan
tierului, să insiste pentru îmbună
tățirea muncii cadrelor tehnice. Se 
bucură de multă prețuire acei in
gineri care sînt în permanență în 
mijlocul constructorilor, asigurîn- 
du-le o îndrumare tehnică compe
tentă și operativă. Se cere însă ca 
și șeful șantierului, inginerul șef 
și inginerul șef adjunct să-și orga
nizeze munca în așa fel incit să fie 
mai puțin ocupați cu hîrtiile și mai 
mult cu lucrările de pe șantiere, cu 
problemele de care depinde organiza
rea muncii. înfăptuirea planului, 
respectarea termenelor de dare în 
folosință.

In cursul lunii mai, șantierul din 
Petroșani poate lichida cu rămînerea 
în urma în ce privește darea în 
folosință a unor obiective, poate 
face progrese mari în asigurarea 
îndeplinirii planului ps acest an în 
condiții bune. Șantierul dispune de 
cadrele necesare, de experiență. 
Prin desfășurarea unei munci po
litice operative, concrete, cuprinză
toare, întregul colectiv de cons
tructori trebuie mobilizat la folosi
rea din plin a acestor posibilități.

I. BRANEA

trioți au fost reprimați, iar închi
sorile erau arhipline.

După un război colonial care a 
durat 4 ani în decembrie 1949 la 
așa zisa „conferință a mesei ro
tunde" de la Haga, Olanda a fost 
nevoită să recunoască suveranita
tea Republicii Indonezia asupra 
fostei colonii „Indiile răsăritene 
olandeze".

Colonialismul olandez nu a vrut 
să renunțe cu nici un chip la Iria- 
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nul de vest, pentru a-și menține 
influența sa asupra Indoneziei. Așa 
se explică de ce nu s-a putut a- 
junge în decurs de un an la o în
țelegere între cele două state in 
vederea reglementării acestei pro
bleme pe bază de tratative.

Olanda a transformat prin cele 
60 de aerodromuri, baze navale și 
alte puncte militare, Irianul de 
vest într-un primejdios punct de 
sprijin al S.E.A.T.O. și N.A.T.O. 
Văzind încăpățînarea Olandei gu
vernul indoneziei a cerut în re
petate rînduri, începînd din 1954, 
la O.N.U. ca Olanda ‘Să fîe somată 
să restituie Irianul de vest. Dar 
și aceste încercări s-au dovedit 
zadarnice.

In această situație Indonezia s-a 
văzut în cele din urmă nevoită să 
anuleze în 1957 înțelegerile la ca
re se ajunsese la conferința cu 
privire la Irianul de vest. Astfel 
întreprinderile, plantațiile, societă- 

toare a omenirii, în scopul aeigu- 
rării păcii, libertății și prosperită
ții popoarelor.

Noi, în Romînia, urmărim eu in
teres eforturile îndreptate spre în
țelegere și colaborare internațio
nală, pe care dv. le depuneți în 
calitate de Secretar general el Or-

[nvlolal ucnlHilgi general al O.H„ II liaal
(Urmare din pag. l-a)

Așa că una din principalele func
ții ale O.N.U. este aceea de ridi
care a nivelului economic al po
poarelor.

A treia funcție a Națiunilor U- 
nite este de a elibera popoarele din 
robia colonială. Acasta a fost sco
pul instituirii Consiliului de tutelă, 
chiar în momentul elaborării Car
tei O.N.U. Sarcina de a lichida co
lonialismul va continua să răttlină 
una din funcțiile principale ale 
O.N.U.

In regiunea Ploiești
In cea de-a doua zi a vizitei sal? 

Oficiale în țara noastră, U Thant, 
secretarii- general al O.N.U., a fă
cut o călătorie în regiunea Ploiești. 
Oaspetele a fost însoțit de Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, șî de Mihail Ha- 
șeganu, reprezentantul permanent 
al R. P. Romîne la O.N.U.

Primul popas a fost făcut la U- 
zinele constructoare de utilaj pe
trolier „1 Mai", Pe fațada uzinelor 
зга înscrisă în limbile romînă și 
engleză urarea „Bine ați venit 1". 
Oaspetele a fost întîmpinat de Con
stantin Tuzu, ministrul metalurgiei 
șl construcțiilor de mașini, Gheor- 
ghe Stan, președintele jșfețUlițj po
pular regional, și Gheorghe Ma- 
rusi, președintele sfatului popular o- 
rășenesc, de conducători ai uzine
lor și de numeroși muncitori.

In sala de oaspeți, secretarul ge
neral al O.N.U. a fost informat pa 
larg de Nicolae Popa, directorul ge
neral al întreprinderii, asupra is
toricului dezvoltării uzinelor și a- 
supta actualei producții de utilaj 
petrolier. Cu prilejul convorbirii 
care a avut loc aici, cît și în tim
pul vizitării unor secții ale uzine
lor, oaspetele a manifestat Un in
teres deosebit pentru procesul de 

TV
țiie pe acțiuni olandeze bin Indo
nezia au fost naționalizate. In I960 
au fost rupte relațiile diplomatice 
eu Olanda.

Ѳіапйа a respins orice încerca
re de rezolvare pe cale pașnică 
a problemei Irianului de vest, con- 
siderînd chiar dorința de tratative 
a Indoneziei drept o slăbiciune. De 
aceea la 19 decembrie 1961, pre
ședintele Sukarno a „ordonat" să 
se purceadă la eliberarea Irianu
lui de vest. Acțiunile populare 
susținute de solidaritatea interna
țională au silit în cele din urmă 
guvernul olandez — pentru a e- 
vita repetarea eșecului politic și 
militar al Portugaliei în Goa — 
să înceapă tratativele. Astfel s-a 
ajuns la 15 august 1962 la semna
rea unui acord prin inter mediul 
O.N.U. O.N.U. a fost însărcinată 
să trimită unități în Irianul de 
vest să preia administrația în pe-- 
rioada de trecere și să suprave
gheze retragerea trupelor olande
ze și a personalului administrativ. 
Totodată guvernele Indoneziei și 
Olandei au căzut de acord să-și 
reia relațiile diplomatice.

La 31 decembrie în capitala 
Irianului de vest — Kota Baru (fost 
Hollandla) a avut loc ceremonia 
înălțării steagului indonezian ală
turi de steagul O.N.U. Steagul o- 
landez a fost coborit. Acest act 
solemn a marcat începutul acțiunii 
de preluare a administrației Iria
nului de vest de către autoritățile 
indoneziene acțiune care potrivit 
acordurilor încheiate în urmă cu 
cîteva luni sub egida O.N.U. a fost 
desăvîrșită la 1 mai 1963.

I

gânizației Națiunilor Unite. Misiu
nea dv. importantă și d$ mare răs
pundere se bucură de întreaga 
noastră atenție.

Vă propun să ridicăm un toast 
în cinstea înaltului nostru oaspete,1 
pentru sănătatea sa personală și 
a familiei Sale, pentru succese înj 
activitatea sa de mare răspundere 
pe care o desfășoară. "

Pentru pace în întreaga lume!

Sînt fericit să constat că dele
gația Romînă la O.N.U., guvernul; 
romîn, au ajutat foarte mult la ai 
tingerea acestui obiectiv fundament 
tal. De asemenea, doresc să remarc; 
aici cu mare satisfacție contribuția 
importantă a Romîniel la fondul ’de 
asistență tehnică. Anul acesta gu« 
verriul romîn a dublat contribuția 
la acest fond în comparație cu anul 
trecut.

Permiieți-mi să propun un toMt 
pentru sănătatea Excelenței ѵрн- 
tre, pentru guvernul și poporul ro* 
mîn.

producție, pentru condițiile de lu
cru și de viață ale muncitorilor I 
el a pus numeroase întrebări Г a- 
feritoare la felul cum sînt rezol
vate unele problema tehnice, cura 
se asigură pregătirea cadrelor și 
creșterea calificării acestora. In 
continuare, oaspetelui i-au fost a- 
ratate spitalul, creșa și grădinița 
de copii, clubul, cinematograful și 
alte construcții social-culturale. 
Apoi, pe platoul general de montaj, 
specialiștii uzinelor au făcut o de
monstrație de ridicare a instalației 
de foraj 4 LD, operație care a fost 
urmărită cu vie atenție.

In cartea de onoare a uzinelor, 
t У Thant,, ș Jnscjis cuminte de mul

țumire pentru amabilitatea condu
cătorilor și muncitorilor uzinei cars 
i-au arătat multe lucruri intere
sante și pline de învățăminte în 
legătură cu activitatea lor, urîndu- 
le totodată noi succese în muncă.

In amintirea acestei vizite, secre
tarului general al O.N.U. i-a fost 
oferită în dar macheta instalației 
de foraj 4 LD.
' Apoi, într-o mașină deschisă, 

oaspetele a trecut prin centrul ora
șului Ploiești, unde a schimbat sa
luturi prietenești cu sutele de plo- 
ieșteni care l-au întîmpinat cor
dial pe întregul parcurs. Aceeași 
primire plină de simpatie i-a fost 
făcută în satele, prin care a trecut, 
în drum spre Valea Călugărească, 
numeroși locuitori ieșindu-i în în- 
tîmpinare cu flori..

La stațiunea experimentală de cer
cetări horti-viticole de la Valea 
Călugărească, oaspetele a fost sa
lutat de Eugen Alexe, vicepreșe
dinte al Consiliului Superior al A- 
griculturii, președintele Comitetului 
național F.A.O. (organizație specia
lizată a O.N.U.), și de Constantin 
Marin, președintele Consiliului agri
col regional-Ploiești. Directorul sta
țiunii, Iuliu Laszlo, a dat ampla 
explicații asupra activității de cer
cetare și da producție a vinului, 
asupra soiurilor de struguri ce se 
cultivă la Valea Călugărească, după 
care a fost vizitat combinatul de 
vinificație.

Coloana mașinilor oficiale s-a în- 
dreptat apoi spre Buftea.

-- ------------

Lucrări de întreținere 
și refacere 

a patrimoniului forestier
In acest an în Valea Jiu

lui au fost efectuate lucrări 
de îngrijire a arboretului tînăr 
pe o suprafață de aproape 
700 de ha., iar 120 de ha. au fost 
plantate cu puieți de molid. Pe 
alte 320 de ha. s-au făcut lucrările 
pregătitoare pentru plantarea de 
puieți în care scop s-au deschis 
15 șantiere, aprovizionate cu ma
terialul săditor necesar.

Din pepinierele Ocoalelor silvi
ce din Valea Jiului au fost recol
tați în acest an aproape 7 000 000 
de puieți de molid din care pește 
2 500 000 au fost livrați altor o- 
coale silvice <lin țară și regiune.
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Vizita lai Fidel Castro Ia Moscova A gravare a crizei dintre Halii
MOSCOVA 6 (Agerpres). TASS 

transmite :
, Fidel Casțro, prim-secretar al 
Conducerii naționale a Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste, prim- 
fninistru al Republicii Cuba, și 
N. S. Hrușciov, prim-secretar al

Comitetului Central al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., s-au odihnit timp 
de trei zile în regiunea Moscovei.

In seara zilei de 5 mai. Fidel 
Castro și N. S. Hrușeiov s-au îna
poiat la Moscova.

©------------

Rezoluțiile conferinței de la Paris 
pentru amnistierea deținuților și emigranților 

politici spanioli
și-a în- 
specială 
publice

PARIS 6 (Agerpres).
Duminică seara, la Paris 

chei-at lucrările conferința 
a reprezentanților opiniei
din țările Europei occidentale, pen
tru amnistierea deținuților politici 
și a emigranților politici spanioli. 
Participanții la conferință au adop
tat patru rezoluții. In rezoluții de
legații protestează împotriva ajuto
rului economic, militar și financiar 
acordat Spaniei franchiste de către 
alte țări, iau atitudine împotriva 
planurilor de înglobare a Spaniei 
in diferite grupări din Europa oc
cidentală de felul Pieței comune, 
cer includerea pe ordinea de zi a

privire la repre-
Spania franchis- 
la
Julian

închidere 
participat

executarea 
Grimau. 
a con- 
Angela

I

Adunării generale ordinare a O.N.U. 
a problemei situației din Spania.

Rezoluțiile cheamă, de aseme
nea, pe toți oamenii de bunăcre- 
dință la acțiuni comune hotărîte 
pentru curmarea represiunilor, pen
tru triumful democrației și drep
turilor omului în Spania. Confe
rința a hotărît să dea publicității 
o „Carte Albă" cu 
siunile politice din 
tă și cu privire 
eroului comunist 
La ședința de 
ferinței a
Grimau, văduva gloriosului patriot 
spaniol.

©------------

Poporul angolez este hotărît să lupte 
pînă la cîștigarea libertății

ale N.A.T.O, în reprimarea mișcă
rii de eliberare din Angola.

Netto a arătat că circa 50 000 de 
soldați și polițiști portughezi au a- 
tacat numeroase localități omorînd 
mii de bărbați, femei și copii ne
vinovat! „numai pentru faptul că 
am cerut să ni se acorde dreptul 
la autodeterminare".

Numeroși patrioți angolezi, a 
spus în continuare Netto, au fost 
nevoiți să se refugieze în junglă 
pentru a scăpa de represiuni dar 
și acolo ei sînt atacați și uciși de 
unități ale armatei portugheze. 
Fără ajutorul N.A.T.O., Portugalia 
nu ar putea reprima mișcarea de 
eliberare națională din Angola. El 
a cerut țărilor membre ale N.A.T.O. 
să înceteze să mai ajute Portu
galia și să respecte rezoluțiile 
O.N.U. cu privire Ia Angola.

„Poporul nostru, a spus Netto, 
este hotărît să lupte pentru a-și 
cîștiga libertatea în ciuda oricăror 
măsuri represive ale autorităților 
portugheze.

Vom cere celorlalte țări afri
cane să ne acorde ajutor în lupta 
noastră pentru dobîndirea indepen
denței căci numai uniți ne putem 
elibera de sub ofilonialism și neo
colonialism".

ACCRA 6 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat agenției 

ghaneze de presă Agostino Netto, 
lider al partidului Mișcarea popu
lară pentru eliberarea Angolei a 
condamnat represiunile și atrocită
țile săvîrșite de autoritățile portu
gheze împotriva patrioților ango
lezi precum și ajutorul acordat 
Portugaliei de către țările membre

_=©,=_ ----------

Continuă căutarea 
epavei submarinului 
nuclear „Thresher"
NEW YORK 6 (Agerpres).
Nave militare americane conti

nuă căutarea epavei submarinului 
nuclear „Thresher" care s-a scu
fundat la 10 aprilie în Oceanul 
Atlantic avînd 129 de persoane Ia 
bord. Cercetările nu au dus însă 
pînă în prezent la nici un rezul
tat. Agenția France Presse rela
tează în legătură cu 
Intențiile autorităților 
й determina cauzele 
ajutorul batiscafului 
trebuit să sufere o
ce epava submarinului 
va putea fi găsită.

Batiscaful „Trieste" a sosit la 5 
mai în portul Boston, după ce a 
efectuat o coborîre de 67 minute 
la o adîncime de 215 m. într-o re
giune a oceanului situată la 100 
km. distanță de Boston. După cum 
a declarat căpitanul de covertă 
Donald Keach, comandantul lui' 
„Trieste", această coborîre a avut 
drept scop verificarea bunei func
ționări a batiscafului.

-----=©=-----

$i Republica
SANTO DOMINGO 6 (Agerpres). 
O nouă agravare a crizei dintre 

Haiti și Republica Dominicană s-a 
produs la 5 mai o dată cu anun
țarea 
trup? 
Haiti 
tente 
invadări a Republicii Haiti 
tre trupele dominicane. Potrivit re
latărilor agențiilor occidentale de 
presă, în lot cursul zilei de 5 mai, 
forțe dominicane, în rîndul cărora 
se află tancuri, artilerie grea și 
avioane au ocupat poziții cheie în 
apropierea frontierei cu Haiti. A- 
ceste unități aflate în stare de alar
mă, transmite agenția Reuter, se 
găsesc în prezent în apropierea o- 
rașului Jirrran și la Elias Pina la 
cîțiva kilometri de Haiti.

Tensiunea dintre cele două țări, 
transmite agenția Reuter, a sporit 
duminică ca urmare a unui mesaj 
adus la Santo Domingo de însăr
cinatul cu afaceri dominican în 
Republica Haiti din partea celor 22 
de refugiați haitieni la ambasada 
Republicii Dominicane din Port au- 
Prince în care aceștia cer „acor
darea fără întîrziere a protecției 
armate în fața intențiilor președin
telui haitian Duvalier 
șina". In același timp 
cidentale relatează că 
dominican Juan Bosch 
vertismentul său adresat guvernului 
haitian în care arată că forțele do
minicane vor pătrunde în țară dacă 
refugiații politici de la > ambasada 
Republicii Dominicane nu vor primi 
permisiunea să părăsească imediat 
Haiti. Bosch a declarat unui cores
pondent al agenției U.P.I. că este 
dispus să pună foițele dominicane 
la dispoziția Organizației Statelor 
Americane pentru ceea ce a numit 
„eliberarea poporului haitian de sub 
tirania lui Duvalier și stabilirea or- 
dinei la Port-au-Prince". Bosch și-a 
exprimat în același timp speranța 
că „Venezuela și alte țări vor con
tribui cu trupe la restabilirea or
dinai în Haiti".

Intre timp, potrivit știrilor sosite 
din 
itian

unor concentrări masive de 
dominicana la frontiera cu 

și a știrilor tot mai persis- 
privitoare la iminența unei 

de că-

de a-i asa- 
aganțiile oc- 
președintele 
a reînoit a-

Port-au-Prince guvernul ha- 
a ordonat expulzarea din țară

- = © = -

Dominicană
a patru ziariști nord-americani. „La 
intrarea în reședința președintelui 
Duvalier, relatează agenția Reuter, 
a apărut acum anunțul: „nici un 
ofițer din armată nu are permisiu
nea să intre la președinte avînd 
arme asupra lui". Acest lucru co
mentează agenția, este un nou semn 
că Duvalier se teme tot mai mult 
de o încercare de asasinare din 
partea forțelor armate care ar in
tenționa să preia puterea.

Răspunzînd acuzațiilor regimului 
dominican, guvernul haitian a dat 
publicității un comunicat în care 
denunță la rîndul său „asasinarea 
unor cetățeni haitieni în Republica 
Dominicană, și transformarea de 
către guvernul dominican a acestei 
țări într-un cap de pod pentru răs
turnarea regimului din Haiti".

La Washington, relevă agenția 
France Presse, organizația Statelor 
Americane se va întruni din nou 
luni într-o ședință extraordinară 
pentru a lua cunoștință de raportul 
prezentat de comisia de anchetă 
care a vizitat Haiti și Republica 
Dominicană. Președintele Consiliu
lui O.S.A, Gonzalo Facio (Costa 
Rica), a declarat duminică că „si
tuația este încordată și știrile so
site din Santo Domingo permit’ să 
se creadă că Republica Dominicană 
intenționează să invadeze Haiti".

3 000 de mineri 
paraguayeni concediafi

ASUNCION 6 (Agerpres).
După cum transmite agenția Pren- 

sa Latina, societatea minieră „Em- 
presa Minera" din Puerto-Sastra 
(Paraguay) a declarat un lock-out 
împotriva minerilor, cărora nu le-a 
plătit salariul de cîteva luni. So
cietatea a concediat 3 000 de mun
citori, care au rămas fără mijloace 
de subzistență.

Răspunzînd la lock-out, minerii 
au ocupat diferite obiective apar- 
ținînd societății.

- = © = -

A 22-a aniversare 
a eliberării Etiopiei

ADDIS ABEBA 6 (Agerpres).
La 5 mai poporul etiopian a săr

bătorit cea de-a 22-a aniversara a 
eliberării tării de sub jugul cotro
pitorilor fasciști.

Cu acest prilej, la Addis Abeba 
a avut loc o paradă militară.

— -- O =a—
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Declarația comună 
chino-cambodgiană

aceasta 
americane 
catastrofei 
„Trieste"
amînare pînă 

„Thresher"

că 
de 
cu 
au

Demonstrație antirasistă 
în fafa Casei Albe

WASHINGTON 6 (Agerpres).
La 5 mai peste 500 de negri din 

Washington au organizat o de
monstrație în fața Casei Albe în 
semn de protest împotriva acțiuni
lor represive ale poliției din ora
șul Birmingham. Demonstranții care 
au cerut intervenția autorităților 
federale în statul Alabama, purtau 
pancarte pe care era scris: „Puneți 
capăt terorii la Birmingham", „Re- 
trageți clinii polițiști din Alaba
ma", „Vom obține integrarea ra-, 
sială".

In același . timp, potrivit rela
tărilor aqeniței France Presse, ra
siștii din statul Mississippi au a* 
runcat în aer locuința din orașul 
Clarksdale aparținînd lui Aaron 
Henry, președintele Asociației pen
tru propășirea populației de cu
loare.

(Agerpres). 
răspunzînd invitației

Urho Kekkonen 
a sosit la Belgrad

BELGRAD 6
La 5 mai,

președintelui Iugoslaviei, I. B. Tito, 
a sosit la Belgrad, într-o vizită o- 
ficială de 7 zile președintele Fin
landei, Hrho Kekkonen.

--------- . «atea-- ■==---------

Sărbătorirea zilei de 1 Mai 
în Anglia

LONDRA 6 (Agerpres).
Mii de oameni ai muncii 

'Londra și din alte orașe ale 
ieșit la 5 mai la demonstrațiile

■ 1 Mai, care, conform tradiției, 
loc în Anglia în prima dumini- 
de după 1 Mai.

La Hyde Park din Londra a a- 
vut loc, sub auspiciile Partidului 
Comunist din Marea Britanie, un 
miting la care au participat 8 000 
de persoane. Participanții la mi
ting au lansat chemări la intensi
ficarea luptei pentru pace și de
zarmare, la întărirea unității rîn-

din 
țării

I

au 
de 
au 
că

durilor clasei muncitoare din An
glia în lupta împotriva conserva
torilor și politicii acestora, pentru 
asigurarea înfrîngerii cercurilor 
guvernante la apropiatele alegeri 
municipale și parlamentare. John 
Gollan, secretarul general al P. G 
din Marea Britanie, care a luat 
cuvîntul la miting, a scos în evi
dență marile succese obținute în 
anul care a trecut de mișcarea co
munistă și muncitorească, expri- 
mîndu-și convingerea că pe viitor 
lagărul păcii și socialismului va 
obține realizări și mai remarcabile.

G>

Tratative americano-iugoslave
BELGRAD 6 (Agerpres).
După cum anunță agenția Ta- 

niug, la 4 mai președintele Tito 
a primit pe Dean Rusk, secretar 
de stat al S.U.A., aflat într-o vi
zită oficială în Iugoslavia. Rusk a 
înmînat președintelui Tito un me
saj din partea președintelui S.U.A., 
J. Kennedy.

In comunicatul cu privire la vi
zita lui D. Rusk în Iugoslavia, dat 
publicității Ia Belgrad, se Spune că 
tratativele oficiale duse la secre-

tariatul de stat pentru afacerile 
externe „a dat ambelor părți po
sibilitatea de a-și expune părerile 
în problemele mondiale curente, 
precum și în problemele relațiilor 
iugoslavo-americane. Ambele părți 
au fost de acord eu necesitatea 
târârii relațiilor dintre R.S.F.I. 
Statele Unite și a dezvoltării
viitor a unei baze trainice pentru 
contacte și schimburi de orice fel, 
în special în domeniul comerțului".

in
și 

pe
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PNOM PENH 6 (Agerpres).
La Pnom Penh a fost dată publi

cității declarația comună chino- 
cambodgiană în legătură cu vizita 
pe care a făcut-o în această țară 
Liu Șao-ți, președintele R. P. Chi
neze. După cum anunță agenția 
China Nouă, în declarația semnată 
de Liu Șao-ți și de prințul Norodom 
Sîanuk, șeful statului cambodgian 
se subliniază importanța colaborării 
strînse între cele două țări în do
meniile politic, economic, tehnic 
și cultural. Ambele părți au decla
rat că sînt hotărîte să consolideze 
aceste relații pe baza celor cinci 
principii ale coexistenței pașnice 
și a celor zece principii 
ferinței de la Bandung.

Cele două părți și-au 
îngrijorarea în legătură
varea în ultimul timp a situației din 
Laos și au declarat că independen
ța, pacea și neutralitatea Laosului 
pot fi menținute numai pe calea 
respectării riguroase a prevederi
lor acordurilor de la Geneva pen
tru Laos din 1962 de către toate 
țările semnatare.

R. P. Chineză și Cambodgia își 
reafirmă hoțărîrea 
forturi în vederea 
rii internaționale, 
solidarității dintre
Asiei și apărarea păcii în întreaga 
lume.

ale Con-

exprimat
cu agra-

de a depune e- 
slăbirii încordă- 
pentru întărirea 
țările Africii și

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,08 Muzică distractivă ro
manească, 8,30 Muzică din opere, 
9,25 Muzică populară, 10,00 Teatru 
la microfon: „Marele fluviu își a- 
dună apele".. Scenariu radiofonic 
de Dan Tărciiilă, 11,19 Muzică u- 
șoară, 11,40 Program de cîntece, 
12,00 Melodii de estradă interpre
tate de orchestre de coarde, 12,30 
Scene din opere, 14,00 Concert de 
prînz, 15,00 Cîntece și jocuri de 
pe plaiurile patriei, 15,30 Pagini 
orchestrale, coruri și scene din, o- 
perete interpretate de ansambluri 
romîneșți, 16,15 Vorbește Mosco
va I 17,30 Prietena noastră cartea, 
18,00 Lucrări ale compozitorilor 
noștri inspirate din frumusețile pa
triei, 18,30 Lecția de limba engle
ză, 19,15 Program muzical pentru 
fruntași in producție din industrie,

participat la răscoală sînt 
sub pază. Guvernul con- 
anunțat că conducătorii 
vor fi judecați, iar cea

tonala politiei Iii Leopoldville 
a (ost înăbajită

LEOPOLDVILLE 6 (Agerpres).
Agențiile occidentala de presă 

relatează că răscoala poliției din 
Leopoldville a fost înăbușită. Ar
mata a preluat îndeplinirea atri
buțiilor poliției, în timp ce 1 700 
de membri ai unităților de poliție 
care au 
deținuți 
golez a 
răscoalei
mai mare parte dintre polițiști vor 
fi concediați și obligați să se re
întoarcă în satele de unde provin. 
Totodată a fost hotărîtă efectuarea 
unei anchete pentru a determina 
cauzele răscoalei. Agenția Associa
ted Press relevă că autoritățile 
cred că revolta poliției are „cauze 
mai adinei decît revendicarea unor 
salarii mai mari".

=e

„Alianța pentru 
progres" — un plan 

discriminatoriu

urma unei discuții furtu-

în Brazilia, Lincoln Gordon, 
Pernambuco,

RIO DE JANEIRO 6 (Agerpres).
Agenția Prensa Latina: transmite 

că în 
noase cu ambasadorul Statelor U- 
nite
guvernatorul statului 
Miguel Arrais, a declarat nule toate 
acordurile încheiate între acest stat 
și reprezentanții planului nord- 
american „Alianța pentru progres". 
Intr-o declarație făcută presei, gu
vernatorul Arrais a arătat că „A- 
lianța pentru progres" este un 
plan discriminatoriu, care acordă 
privilegii întreprinderilor nord- 
americane și stabilește un regim 
fiscal umilitor pentru cetățenii ță
rilor latino-americane.

D E RADIO
mai

20.15 Muzică ușoară interpretată de 
Dorina Drăghici, Rodica Paliu, Luigi 
Ionescu, Constantin Drăghici, 20,40 
Melodii populare cerute de ascul
tători, 21,40 Arii din opere. PRO
GRAMUL II. 10,10 Muzică ușoară,
11.15 Universitatea tehnică radio,
11.30 Muzică populară, 12,05 Arii 
și duete din operetele compozito
rilor romîni, 12,30 „Mîndria cea 
mare" — Poeții noștri cîntă parti
dul, 12,45 Din viața de concert a 
Capitalei, 14,10 „Partidului slavă" 
program de cîntece, 14,35 Melodii 
populare din Oltenia și Muntenia, 
15,00 Cîntă soprana Lia Hubic și 
basul Traian Popescu, 16,30 Muzică 
populară, 17,00 Arii și scene din 
operete, 19,00 Muzică de estradă,
19.30 Lecția de limba rusă (pentru 
avansați), 20,15 Școală
21.30 Tribuna radio, 21,40 
de muzieă ușoară.

Tiparul : „6 August"

și viața. 
Interpret!

Petroșani


