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NOASTRE

Aproape 20000 tone 
de cărbune peste plan

Luna aprilie a fost bogată în 
realizări pentru toate colectivele 
exploatărilor miniere -din Valea 
Jiului. Fiecare dintre exploatările 
miniere a reușit să-și realizeze rit
mic sarcinile de plan, să extragă 
însemnate cantități de cărbune pes
te sarcinile de producție. Pe în
tregul bazin s-au extras în aprilie 
19 776 tone cărbune energetic 
cocsificabil peste plan.

Cel mai frumos spor de produc
ție ă fost obținut de către minerii 
din Lonea, care au trimis la ziuă 
7 590 tone cărbune peste plan, ur
mați de colectivul minei Lupeni cu 
5136 tone cărbune în afara sarci
nilor de producție. Pe locurile ur
mătoare se situează 
Uricani, cu 4180 
peste plan, cei din Aninoasa, Pe- 
tril£

In Valea Jiului, bravii noștri mi
neri- se întrec cu pasiune pentru a 
da viață angajamentelor de între
cere luate în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării patriei. 
Alături de virstnici, în această în
trecere entuziastă sint avîntați mii 
de tineri care au îndrăgit mine
ritul.

Incepind de la Lonea și pină la 
Uricani, Ia fiecare exploatare mi
nieră intilnim tineri inimoși, plini 
de viață, care se întrec pentru o 
producție sporită. Eforturile munci
torilor virstnici și ale tinerilor din 
sectoarele exploatărilor miniere se 
concretizează prin cele 45 000 tone 
cărbune extrase peste plan in peri
oada trecută din anul 1964. Acest 
succes reliefează elanul deosebit 
cu care vîrstnicii, tinerii din exploa
tările miniere muncesc pentru în
florirea socialistă a patriei noastre. 
Pe graficele de producție ale mi
nelor din Valea Jiului se află scri
se nume de brigăzi conduse de ti
neri care și-au cîștigat un bine me
ritat prestigiu pentru munca însu
flețită depusă în subteran. Brigăzi 
cum sint cele
Baciu Ioan, Gherase Mihai și Chl- 
riac Ioan de la mina Lonea, Dorof- 
tei Mihai, Gothard Ioan și Rotaru 
Gheorghe de la mina Lupeni, Dum- 
brăveanu Mihai de la Petrila, Urjan 
Mihai de la 
Victor de la 
tuie exemple 
lupta pentru

muncă
700 de tineri au fost dis- 
insigna de fruntaș în in- 
socialistă pe anul 1963,

conduse de tinerii

minerii din 
tone cărbune

Echipele conduse de electricia nul Knebel lăcătușii
Colda Petru și Martineli Ioan, de la sectorul I al minei Lonea, prin 
munca depusă au meritat titlul de fruntaș în întrecerea socialistă,

In clișeu, cei trei șefi de echipă purtători ai insignei hărniciei.trei șefi de echipă purtători ai insignei hărniciei.
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DE LA 150 LA 500 MW.

zilele de 1 și 2 mai majorita- 
din sectorul VIII 

au fost chemați la 
efectuarea unor

în bune condițiuni
In

tea meseriașilor
al minei Petrila 
serviciu pentru 
importante lucrări electrice și me
canice care nu puteau fi realizate 
în timpul procesului de producție. 
Asemenea lucrări de reparații au 
avui loc la mașinile puțurilor de 
extracție, la casa cazanelor, stațiile 
de pompe, ventilatoare, ele.

In hala puțului centru o echipă 
de meseriași condusă de maistrul 
Gaiță Ioan a revizuit majoritatea 
instalațiilor de aici. Printre altele 
echipa a înlocuit în timp record 
culbutorul principal din circuitul 
puțului care rostogolește vagone- 
tele cu cărbune pe banda de cau
ciuc ce duce producția la prepa- 
rație. Această lucrare pentru care 
s-au prevăzut două suturi a fost 
realizată în bune condițiuni și nu
mai în 12 ore. Din echipa maistru
lui Gaiță loan s-au evidențiat în 
mod deosebit fierarii Toma loan. 
Pantea Teodor, lăcătușii Vereș Ca
rol și Cămărășan Aurel, sudorul 
autogen Sțepanek Victor, precum 
și alți meseriași.

In aceste zile, 
roșeni se lucrează 
predarea la timp a noului grup e- 
nergetic de 150 MW. Sute de mun
citori, maiștri, ingineri, cadre de 
specialiști își înzecesc eforturile 
pentru montarea, verificarea și pu- 
nerea în funcțiune a ultimelor agre
gate, utilaje și ansamble ale aces
tui mare grup energetic.

Lîngă clădirea mai veche a ter
mocentralei Paroșeni s-a mai adău
gat un mare și impunător corp ca
re adăpostește noul grup de 150 
MW, cel mai mare de acest gen 
din tară. In interiorul corpului, 
zeci de instalații, mii de metri de 
conducte, peste 180 km de cabluri, 
nenumărate aparate, agregate au
xiliare, alături de uriașa turbină 
și uriașul cazan de 140 atmosfere 
dau un aspect 
ciu al forței.

Lucrările de 
a noului grup
pr.opie de sfîrșit. Nu de mult s-au 
terminat toate circuitele de con
ducte necesare spălării cazanului, 
apei ,de alimentare, circuitelor de

pe șantierul Pa- 
intens pentru

măreț acestui edifi-

punere în funcțiune 
sînt avansate, se a-

cotă și: pânci'de lucru 
cu sîrg. Cu fiecare zi 
apropie tot- mai mult 
focul va fi aprins în

Aninoasa, Circiumaru 
mina Uricani. consti- 
demne de urmat 

mai mult cărbune, 
ireproșabilă

în

înPentru 
subteran, 
tinși cu 
trecerea
iar un număr de aproximativ 2000 
de tineri sînt declarați eVidențiați 
în întrecerea socialistă pe luna tre
cută. Crinu Gheorghe, Kuti Iosif, 
Asandi Gheorghe, Oprîș Zaharia de 
la mina Lupeni, Iuga Tiberiu, Var
ga Ioan de la mina Lonea sint nu
mai cițiva dintre tinerii fruntași în 
întrecerea socialistă pe anul trecut 
Zeci de tineri fruntași în intrece- 
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rea socialistă sînt și in celelalte u- 
nități economice din Valea Jiului. 
La U.R.U.M. Petroșani sînt 45 ti
neri fruntași. Tînărul Ambruș Mar
tin este unul dintre cei mai vred
nici strungari ai uzinei, care în fie
care lună își depășește cu pină la 
40 la sută sarcinile de producție. 
Cuvinte de laudă se pot spune și 
despre metalurgiștii Măciucă Flo- 
rea, Marica Gheorghe, Tomescu 
Dumitru din secțiile uzinei, cefe
riștii Popa Gheorghe, Сорта Ioan 
și Geamănu Iulian, filatoarele 
Meszaroș Ioana și Martonoși Imola, 
forestierii Pahonțu Constantin, 
Săbău Alexandru și Boiciuc Gheor
ghe, constructorii Ursan Alexandru 
și Ilie Mihai precum și despre alți 
tineri entuziaști ai zilelor noastre. 

Cu multă însuflețire participă ti
nerii Văii Jiului și la acțiunile pa
triotice pe care le inițiază organi
zațiile U.T.M. Numai în luna apri
lie circa 10 000 de tineri din între
prinderile economice, instituții și 
școli au participat Ia diferite ac
țiuni de bună gospodărire și înfru
musețare a localităților noastre mi
niere. Prin munca însuflețită a ti
nerilor s-au amenajat zone și spa
ții verzi pe o suprafață de 5 000 
m p, au fost plantați 2 500 pomi 
fructiferi și arbori ornamentali și au 
fost împădurite în sectorul fores
tier două hectare teren. Mulți ti
neri au luat parte activă și la co
lectarea fierului vechi. De la înce
putul anului tinerii Văii Jiului au 
strins aproximativ 300 tone fier 
vechi pe care I-au trimis oțelăriilor 
patriei. Pentru munca depusă în 
acțiunile patriotice, unui număr de 
740 tineri le-a fost acordată insig
na de „Fruntaș al muncii 
triotice".

Despre munca tinerilor Văii 
lui se pot spune multe lucruri 
moașe. Peste tot, tinerii își pun 
nul și puterea lor de muncă
slujba cauzei construcției socialis
te, muncesc cu însuflețire pentru a 
cinsti cea de-a XX-a aniversare a 
eliberării patriei noastre.
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Ne-ащ obișnuit ca la deschide
rea unui nou sezon de vară să 
găsim de fiecare dală litoralul 
mai întinerit, mai frumos, înzes
trat cu noi clădiri, parcuri, tere
nuri sportive. Nici anul acesta 
așteptările nu ne .vot ii înșelate. 
Ne-o arată printre altele modei - 
nul cazino-bar ce se ailă în fi
nisare la Mamaia, construcția 
noii vile cu 330 de locuri de la 

8 Eforîe-Sud. a restaurantulifi-terasă 
g cu 900 de locuri de pe malul mă-' 
8 riî, la Constanța...
8 ,,Ne pregătim febril. Punem la 
8 punct detalii. Căutăm sa rășpun- 
8 dem exigentelor sporite ale vi- 
8 legiaturiști’or, renumelui pe care 
8 Și l-a cîștigat stațiunea noastră. 
8 adevărat oraș balnear ultramo- 
8 dern". Cuvintele acestei, ni le-a 

spus tov: Ion Cazacu, directorul 
Întreprinderii de hoteluri și res
taurante Mamaia, ■ iniormîndu-ne 
că se extinde capacitatea restau
rantului „Pelican" cu încă două 
săli, î'nsumînd 300 de locuri, s-ft 
amenajează un restaurant de more 
capacitate pe malul- lacului Slut- 
ghiol, cu bucătărie specific romî- 

. Si

cont or-

și în 
noută-

pentru a crea vizitatorilor 
tul-dorit. '

Exlinzînd investigațiile 
celăllilte stațiuni, la șirul
ților ar mai li de adăugat com
plexele comerciale cu 12 maga
zine ce se construiesc la Eiorie- 
Sud ..și.. Mangalia, reamera tarea 
și modernizarea celor existente, 
ampla acțiune ce ,se întreprinde 
în aceste zile în toate stațiunile 
pentru revizuirea, repararea, zi’-. 
grăvirea si vopsirea interioarelor, 
și exterioarelor vileior, caselor 
de odihnă. cahtinelor și pavilioa
nelor de băi etc. Horticultorii își 
aduc și ei contribuția ia acțiu
nea de înnoire a litoralului, țesînd 
o ttiantie îhcîntătoare de tranda
firi? crini garoafe, petunii și alte 
flori de mărimi, forme și culori 
diferite...

Conduși de tov. C. Șerbănescu, 
vicepreședintele Sfatului popular 
al orașului Constanta, gospodar 
al lit-orolului, să facem prin sta
țiunile de pe malul mării o scur
tă călătorie de anticipație

Poposim pe litoral o d td cu 
prima serie, de oameni ai muncii

8

8
8

aburi. S-a efectuat, de asemenea, 
spălarea cu apă tehnică a circui
tului de abur și a cazanului. E ter
minată deja înzidirea cazanului și 
s-au pus în funcțiune două -mari 
stații de pompe. In- prezent se lu
crează intens la instalația de , cen
tralizare a gazelor arse evacuate 
la coș.

La fiecare 
se tnuncește 
ce .trece se 
timpul cînd
cazan și cînd turbina va fi rotită 
de forța și presiunea aburilor. La 
acest proces, de terminare și pu
nere în funcțiune a noului grup, 
iau parte zeci de muncitori, ingi
neri și maiștri din cadrul termo
centralei Paroșeni, care vor răs
punde de exploatarea .lui în bune 
condițiuni. Ei studiază temeinic 
caracteristicile noului grup, rn ului 
lui de funcționare, înalta tehnici
tate a acestuia. E și necesar acest 
lucru. El este cel mai mare și mai 
modern din tară. Aici sînt montate 
primele cazane cu circulație for
țată, toate instalațiile sînt înzes
trate cu aparatură electrică.

In curînd noul grup de 150 MW 
va intra în funcțiune. Prin aceasta 
puterea instalată a termocentralei 
Paroșeni se va dubla, ajjmgînd la 
300 MW. In curînd pe liniile ae
riene de forță, ce străbat dealuri 
și munți va vibra energia electri
că produsă de noul grup, luînd 
drumul spre zeci de uzine și fa
brici de pe întinsul patriei.

А В N E Q A
Piraiele dezlănțuite porniră să 

măture totul din calea lor: noap
tea pe la ora două un copac mare 
a fost smuls din rădăcini și arun
cat peste traseul Telefonic C.F.P., 
aplecînd stîlpii și ■ sîrmele. O lo
comotivă care trecea pe acolo, a- 
găță sîrmele disțrugîndu-le pe o 
distanță de peste 400 m.

Imediat ce a fost' înștiințat des
pre acest lucru, tov. Mihuț Emil, 
șeful sectorului T T.R. Petroșani

I E
porni cu liniorii Sorop Ioan, Dră- 
ghiceanu Petre și lonescu Traian 
la înlăturarea stricăciunii. Prin 
ploaie, teren desfundat, ei lucrau 
cu abnegație descurcînd firele, plan- 

-tînd stîlpii, întinzînd
După o muncă intensă de peste 5 
ore, în care timp au plantat nu
meroși stîlpi și au întins peste 6 000 
m. liniari sîrmă, ei au refăcut toa
te circuitele, învingînd stihia dez
lănțuită.

sîrme noi.

o
ZI DE MUNCĂ PATRIOTICĂ
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° neașcă. Principalele hoteluri. $. 
o restaurante se dotează cu mobilier 

no • covoare, perdele, scaurle ve, 
setă etc., precum st 
guri, umbrele, saltele pneumatice 
de plajă, cu ceea ce e riecesar
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(Continuare in pag. 3-a)

N. SIMION
, corespondent Agerpres 

pentru regiunea Dobrogea

ȘT. L'KART
• • »

I

Muncitorii din sec
torul electromecanic 
al minei Aninoasa, au 
organizat recent o zi 
de muncă patriotică. 
Cu acest prilej, par- 
ticipanții la acțiune, 
în număr de peste 
200, au executat sub 
îndrumarea specialiș
tilor, lucrări de con
solidare pe rampele 
puțurilor de extrac
ție, revizia și bran-

șarea recipienților de 
la compresoare, repa
rarea culbutorului, re
pararea și sudarea 
cazanului de la baia 
muncitorilor 
asemenea, 
de 
de 
tru 
lor 
Iui
marcat prin

etc. 
s-au 

la haldă 12 
zgură roșie 
amenajarea 
din fața 
mecanic.

De 
adus 
m c
pen
alei- 

atelieru- 
S-au re- 
hărnicie

tovarășii 
Banda 

Gheor- 
Vasile, 

Toma

Iosif,
Dancu
Coteț
Aurel,

Copil Fran-

și calitatea lucrărilor 
executate
Toma
Blaj,
ghe,
Iancu
Tiberiu, 
cisc, Păstrăveanu loan,
Svîgnea Nicolae, Dia- 
conescu Anton, Puncșl 
Iosif și alții.

IOAN TOT ,
corespondent

In cartier nbus — magazin nou.
Iată un aspect dîri> ihteriorul magazinului textil nr. 28 situat în cvartalul Viscoza-Lupeni.



Zile de sărbătoare
LA DATORIE

Ziua de t Mal e găsit'la termo
centrala Paroșeni o vie activitate. 
Se racordează turnul de răcire nr. 
4 ia circuitul hidrotehnic. Schimbul 
condus de Dragotnlr Gheorghe, me
canicul Abraham Stefan și ingine
rul Truică loan, șeful secției tur
bine, nu au nici 0 clipă de odihnă. 
Se montează tuburi, se asamblează 
piese» se taie șl se Sudează. A doua 
Zi constructorii de la electromonțaj 
vor putea trece fără întîrziere ia 
finisarea definitivă a lucrării. In
tr-o altă secție, specialiștii so

lN СІNT Șl VESELIE
Parcurile, grădina de vară din 

Lupeni au devenit gazde primitoa
re cu acest prilej.

Minerul pensionar Damian Tra
ian ii soarbe din priviri pe mieii 
artiști amatori — elevi ai claselor 
VI șl Vil, de la Școala generală 
de 8 ani nr. 2, din localitate, care 
s-au avlntat intr-o cazaceastâ dem
nă de admirație.

Iată o fetiță cu ochi ca doi căr
buni aprinși. E Zoi a Mătăsăreanu. 
Dar și elevii artiști amatori Rad 
Minerva, Ghidan Maria, Maszaak 
Anton și ceilalți dansatori se află 
printre cei buni la Învățătură.

După micii artiști amatori pe

Cu noi succese în
Zorii Zilei de 1 Mai i-a găsit pe 

Aproape toți ceferiștii din com
plexul Petroșani îmbrăcați în haine 
de sărbătoare pentru a lua pane 
la demonstrația oamenilor muncii. 
O parte însă dintre ceferiști au 
sărbătorit ziua de 1 Mai la locurile 
lor de muncă. In stafia Petroșani, 
Ia depoul de locomotive, la теѵі- 
zia de vagoane, la regulatorul do 
circulație și la celelalte unități din 
complexul C.F.R. Petroșani s-a 
muncit Încă din primele ore ale 
dimineții zilei de 1 Mai cu elan. 
Mecanicii de locomotivă Racman 
Constantin si Ungur loslf au re
morcat trenul 2539 cu un tonaj 
sporit cu 170 tone, adăugind un 
nou succes la cele obținute pînă

-----©«-

Petrecere cîmpenească
Văile și dealurile au început să 

răsune de chiot și bucurie, de 
Cint și voie bună. E 1 Mai I La 
Uricani, pe platoul de lingă cine
matograful 7 Noiembrie serbarea 
cîmpenească a început odată cu 
întoarcerea celor care au demons
trat la Petroșani. Pe estradă tara
ful clubului atacă cele dinții melo
dii. In jurul meselor cu bunătăți 
petrec harnicii mineri din Uricani. 
Printre ei se găsesc brigadierii Teo- 
dorescu Stancu, Cîrciumaru Victor, 
Năsăleanu Miron, maeștri adevărati 
ai randamentelor înalte, inginerii 
Săbău loan, Teslici Nicolae, nu
meroși invitați din alte localități. 
Se ciocnesc pahare, se discută des.

serat petrecerea continuă. Ё doer 
primăvară și e sărbătoare.

pre viată si realizări, se încing jo-
curi.

Rid și se bucură vîrstnicii, rîd
și se bucură tinerii. Deși s-a în-

VOIOȘIE, ENTUZIASM...
Abia trecuseră citeva ore de ia 

demonstrația oamenilor muncii din 
orașul Petroșani și grupuri de mi
neri, Împreună cu familiile lor, se 
Îndreptau spre dealurile înverzite 
ce înconjoară orașul Petrila pentru 
a petrece o după-amiază plăcută. 
Minerii din Petrila au ținut să-și 
petreacă după-amiaza zilei de 1 
Mal la serbarea cimperieascâ orga
nizată la ștrandul din localitate, iar 
cei din Lonea la serbarea cîmpe
nească care a avut loc pe poiana 
dfn apropierea minei Cimpa 11.

Atlt la Petrila cit șl la Lanea 
minerii erau plini de voioșie, le- 

' , riciți că au intîmpinat ziua de 1

vietici ajută inginerului tingureanu 
Constantin, șefului de bloc Ene 
Stelian și mecanicului Florian Cons
tantin, să verifice circuitul abur- 
âpă. Transmise de megafoane și a- 
parat'e de radio ovațiile oamenilor 
muncii care demonstrează în ca
pitală, se amestecă cu cîntecul cio. 
canelor, cu șuierul aburilor și ex
clamațiile de satisfacție ale celor 
care lucrează. Sărbătorind 1 Mai 
prin tnuncâ endrgeticienii de la 
termocentrala PafOșeni au cîștigat 
în procesul de producție o nouă 
bătălie.

©—- ----

Cu titlcu la demonstrație.

In apartamente noi

estrada improvizată au urcat cei 
mari: formația de dansuri a clu
bului. Spectatorii, dintre care ₽e- 
cheanu Vaslle, maistrul miner Me- 
iuș Emilian, deputata Bidea Ecate- 
rlna, lăcătușul Tlgoianu Florea, 
gospodina Brașoveanu Elena și alții 
Ii aplaudă pentru execuția dansu
rilor „Făgărașul" și „Năsăudeanul", 

Inserarea cuprinde Încet orașul.
Tot mai multe becuri se aprind 
și In casele din Lupeni. Petrece
rea de afară se mută în case. Aici 
în clnt și veselie minerii și fami
liile lor își petrec de sărbătoarea 
oamenilor muncii. .

M. MICA
©-----------------

тцпса
în prezent. Trenul 2673 a avut , și 
el un tonaj sporit de 275 tone și 
a lost remorcat de mecanicii Stan
ciu Emilian, Oprea Ioan I și... din 
nou Ungur Iosif. In stația Petroșani 
tura condusă de impiegatul de 
mișcare Stanca Emil s-a străduit 
ca toate vagoanele să fie introduse 
la descărcare în cel mai scurt' 
timp, iar cele gata de expediere 
să fie expediate cu primele tre
nuri.

1. CRISAN 
impiegat R.C.

Dfntr-o uriașă colivie, sute de porumbei și-au luat zborul spre 
Înalt. Micuții spectatori din fotografie ii urmăresc cu încordare și... 
seriozitate;

Mai cu noi tealizăti in lupta pen
tru mai mult cărbune. La iarbă ver
de, în jurul meselor bogate, mine
rii din brigăzile conduse de iov. 
Baciu loan, Molnar Traian, Danciu 
Moise, Petrie Simian, Blrluf Cle
ment de la mlna Lonea, Neagu 
Gheorghe, Laszlo Ștelan, Pleșcari 
Constantin, Piroiu loan din sectoa
rele minei Petrila discutau cu en
tuziasm despre rodul muncii lor. $1 
pe bună dreptate cu totil aveau ce 
discuta. Atlt minerii pettilenl cit 
și cei din Lonea au obținut suc
cese irumaase in Întrecerea pentru 
sporirea producției de cărbune. Go- 
jectivele ambelor exploatări au ex

Din noul cartier ai orașului Pe
troșani -— Livezeni — cu blocuri 
moderne, ronduri do tlori și spații 
Verzi se revarsă spre oraș șirul de 
demonstranți — numeroși mineri. 
Printre ei se află minerii Feșiiș Io
sif, Berculeanu Mafiei și Costa 
Mihai, șefi de brigadă, împreună cu 
ortacii lor, minerii Lupii loan. Bo- 
loga Gheorghe, Farkas Mihai cu 
toții deschizători de drumuri în 
adîncuri.

...Demonstrația de 1 Mai a luat 
Sfîrșit. Brigadierul Feșitș losif și 
Berculeanu Maltei împreună cu 
familiile lor și-au petrecut sărbă
toarea în apartamente noi. Mulți 
dintre locatarii cartierului Livezeni 
au sărbătorit 1 Mai în apartamente 
noi, închinînd cu ortacii lor cite, 
un pahar de vin pentru noi slic 
cese în producție, potrivit tradiției 
minerești.

MOISE VASS 
corespondent

tras in cinstea zilei de 1 Mai a- 
proximaliv 19 000 tone cărbune 
peste plan și au obținut însem
nate economii la prețui de cost.

Despre rodiii muncii lor discutau 
cu entuziasm și preparatorii, cons
tructorii, lucrătorii din comer1,, 
muncitorii din unitățile I.L.L. și 
I.C.O. șt alfi oameni ai muncii care 
au ținut să tie prezenți la serbările 
cîmpenești organizate de sindicate. 
De pe scenele improvizate, artiști 
amatori, soliști vocali acompaniați 
de orchestrele de muzică populară 
și ușoară au distrat pfnă seara tîr- 
zlu pe oamenii muncii din orașul 
Petrila.

Amurgul se lăsase de-a blneleo 
peste întreg orașul, dat melodice 
vesele ale fanfarelor se auzeau 
pfnă departe.

întreceri cultural-sportive 
la Lupeui

Saia Palatului cultural a devenit 
gazdă ospitalieră pentru participan
ts la adunarea festivă consacrata 
Zilei tineretului din R.P.R. Confe
rința a fost expusă de iov Berna 
Constantin, secretar el comitetului 
orășenesc U.T.M. Lupeni, Sute de 
tineri au umplut sala. Sute de ti
neri au participat și la manifesta
țiile cultnral-srilștlce și sportive 
care au avut loc cu acest prilej

De la orele 10 șl oină la orele 
14, baza sportiva din parc a fost 
martora elanului tineresc in des
fășurarea concursului de handbal 
băieți șl fete, pe clnd stadionul Mi
nerul a găzduit atletii și gitnnaștii 
Grupului școlar minier din locali
tate. Atletism, gimnastică ritmice 
fxecutll de piramide, box și nelip
situl joc de fotbal au ștîrhit aplau
ze din pai tea spectatorilor.

FOTBAL

Minerul a atacat mult, dar
Lupenenii, suporteri înflăcărați 

ai echipei lor sint, pe drept cu- 
vînt, nemulțumiți.

Spre deosebire de celelalte me
ciuri pe teren propriu, ultimul, cel 
de slmbăta trecută a lăsat să se 
întrevadă un regres în felul cum 
evoluează echipa Minerul.

In prima repriză jucătorii echi
pei gazde atacă insistent și dețin 
inițiativa. Atacurile sint destrăma
te însă de apărarea oaspeților, da
torită greșelilor săvlrșite de înain
tașii de la Minerul.. .Astfel că frec
vența șuturilor la poartă oaspeților 
a fost destul de redusă.

Jucătorii timișoreni se apără 
BUpranumeric cu intenția vădită de 
a realiza un meci nul., Ei contra
atacă însă periculos, mai ales pe 
extrema dreaptă, unde Gergely 
are cîteva țîșniri spectaculoase 
spre poarta gazdelor. La o astfel 
de țîșnire extrema dreaptă a timi
șorenilor, cu cîteva minute înainte 
de sfîrșitul reprizei, depășește a-, 
pararea echipei Minerul, centrează 
frumos unui coechipier, care din 
poziție de ofsaid, marchează un 
gol. Golul nu a fost acordat de co
lectivul de arbitri, în mod evident 
just.

începutul reprizei secunde a- 
parține tot gazdelor care luptă cu 
ardoare, atacă insistent, dar dato
rită unor greșeli ale jucătorilor 
înaintași ratează numeroase ocazii 
de gol, Ія minutul 47 Staudt exe
cută din careu o lovitură cu capul 
peste poarta timișorenilor. Apoi în

----------0_--------
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Jliiola Pelioiaoi — Sliinla (lui 11-0 (3-0)
Localnicii au făcut cel mai bun 

joc al lor din actualul campionat 
și au întrecut cu un scor conclu
dent pe colegii lor din Cluj.

Aaest 11—0 este cel mai mare 
scor realizat de petroșăneni în ul
timii 2 ani. O . victorie meritată, 
muncită care a adus în sfîrșit sa
tisfacție in rîndul suporterilor.

Studenții mineri s-au instalat 
încă de la început în terenul oas
peților. In minutul 3 Iliescu ratea
ză inexplisabil o lovitură de pe
deapsă de la aproximativ ÎS m pe 
centru. II revanșează însă Galdea 
care transformă Impecabil o lovi
tură de la 22 m din unghi dificil. 
Deci 3—0.

Urmează apoi o perioadă de că
dere a gazdelor, dar atacurile oas
peților sint respinse de fiecare 
dată.

Repriza a dona, începută cu o 
perioadă de acalmie, continuă eu 
atacuri ale gazdelor care obligă 
apărarea oespeților Să cedeZe de 
două ori.

După întreceri sportive au urmat 
adevărate întreceri in grație si 
măiestrie ale artiștilor amatori din 
localitate și elevii școlilor medie 
și profesională șl artiști amatori 
ai clubului sindicatelor din Lupeni.

Prin muzică, cîntece și dansuri 
tinerii artiști amatori ai Lupenit’.lui 
au exprimat bucuria vieții hol, pe 
care o trăiesc.

Cînd inserarea a cuprins cu ari
pile sale împrejurimile orașului, pe 
cărările de munte coborau spre 
club tineri care au petrecut de Ziua 
tineretului la cabanele Straja și. 
Gimpu Iul Neag. Veneau să parti
cipe la carnavalul lor. al tinere
tului.

M. AVRAM 
corespondent

ineficace
minutele 48, 50 gazdele ratează 
iar. După alte două minute Cofflșa, 
complet demarcat, primește c cen
trare bună de pe extremă și trage 
de la aproximativ 12 metri peste 
poarta oaspeților. Prin înlocuirea 
lui Comșa, în minutul 64, ritmul 
de joc al gazdelor scade. Jucătorii 
de la Timișoara preiau inițiativa, 
atacă periculos prin deschideri 
lungi pe extreme și dau dovadă 
de o ușoară superioritate tehnică 
în acțiuni. Contraatacurile echipei 
lupenene sint sporadice și inefica
ce. astfel că meciul se termina cu 
un scor alb1: 0—0.

Considerăm că n-ar fi rău dacă 
antrenorii echipei Minerul ar căuta 
să pună un accent mai mare pe 
exersarea trasului la poartă șl pre
gătirea tehnică în general a îna
intașilor. Din experiența joeuriloi 
disputate pînă în prezent s-a con
statat că fotbaliștii înaintași de la 
Minerul se comportă sub nivelul 
posibilităților lor reale, ratează o- 
cazii clare de gol, fapt care scade 
moralul întregii echipe.

Arbitrul Dumitrescu Vasile (Bu
curești) a condus corect echipele: 

MINERUL: Mihalache, Stanciu, 
Staudt, Dan, Sima, Cotroază,
Comșa (Aruncuteanu) Turean,
Drăgoi, Cărare.

C.F.R. TIMISOARA : Șugar, Fe- 
neaț, Mafa, Tolpol, Codreanu, 
Samson (Muschici), Dragoș, Ger
gely, Șețu, Lang, Florescu.

V. STRAVț

Ureche, bine deschis de Geor
gescu, reușește un frumos drop- 
gol astfel că scorul devine 6—0.

In ultimile minute Iliescu în
scrie la colț și Galdea (în formă) 
transformă încercarea fixînd scorul 
partidei : 11—0.

Ieri localnicii au deschis mai 
mult linia de treisferturi și aceas
ta a făcut ca jocul să fie mai 
Spectaculos. De remarcat evoluția 
jucătorilor de la deschidere : Geor
gescu și Ureche și revenirea de 
formă a fundașului Galdea.

Grămada a muncit mult, s-a bă
tut pentru fiecare minge însă a 
pierdut numeroase baloane în tușe 
și grămezi organizate, care puteau 
fi fruetificate.

Oaspeții, cu o echipă tinără. au 
luptat mult și au practicat un joc 
deschis. Foarte bun arbitrajul IUI 
Stanciu (Constanta)

N. TAUTU 
eorespoodent
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Cu fata spre sole mai importante 
probleme din școală

in țara noastră școala este che
mată să educe tineretul da la 
vîrsta cea mai fragedă — In spi* 
ritul moralei tlâi, socialiste, să Ins
truiască și să pregătească pentru 
muncă, pentru viață, tînăra gene
rație. La Îndeplinirea acestei mi
siuni de Înaltă răspundere organi
zațiile dfe partid aduc o prețioasă 
contribuție De pildă, organizația 
de bază din școala medie Lonea 
se Străduiește să ajute Conducerea 
Scolii îtl buna desfășurare a pro
cesului instructiv-educativ. Sâ in
tervină pentru ’ridicarea continuă 
a nivelului muncii pedagogice.

Periodic în adunările generala 
ale Comuniștilor se analizează di
ferite probleme chele, a căror re
zolvare necesită sprijinul Organi
zației de partid. Astfel, îhlr-una 
din adunările generale ale organi
zației de bază, tovarășul Cherciu 
Nicolae, directorul școlii, a prezen
tat un referat privind activitatea 
desfășurata de învățători și profe
sori pentru asigurarea conținutului 
științific al lecțiilor. Din referat 
a reieșit că pe lingă cadrele di
dactice care se pregătesc temeinic 
pentru fiecare lecție în parte, mai 
sînt unele cadre didactice care nu 
dau atenția cuvenită acestei im
portante probleme, întocmesc lec
ții la repezeală, nu folosesc în su
ficientă măsură materialul intuitiv.

baza referatului s-au purtat dis
cuții vii, interesante. In același timp 
s-au făcut numeroase propuneri. 
Intre altele s-a arătat că este ne
cesar să se organizeze cît mai mul
te interasistențe la ore și lecții 
model pe discipline, care să con
tribuie la ridicarea nivelului calita
tiv al lecțiilor. Adunarea generală 
a hotărît ca profesorii și învățăto
rii cu o bogată experiență peda
gogică, să asiste la anumite lecții 
și împreună cu profesorii și în
vățătorii respectivi să stabilească 
metodele și formele cele mei efi
cace de predare a disciplinelor, să 
analizeze felul cum tși Însușesc e- 
levii Cunoștințele. De pildă, lecțiile 
deschise ținute de tovarășele În
vățătoare Mihu Angela, secretară 
organizației de bază, Sutană Elena, 
Cazma Adela. Mladin Aritina, Belu 

'.Ecaterina au constituit exemple 
<• convingătoare de pregătire temei

nică, de măiestrie pedagogică pen
tru cadrele mai tinere. Ele au con
tribuit la înlăturarea unor defi
ciențe în activitatea cadrelor ti
nere, la generalizarea experien
ței pozitive în practica pedago
gică.

Organizația de partid acordă un 
sprijin prețios conducerii școlii în 
ce privește ajutorarea elevilor ră
mași în urmă la Învățătură, Intă-

LITORAL в 4.
(Urmare din pag. l-a)

din (ard și turiști străini. La Cons- 
targa, Eiotie-Nord, Eforle-Sud, Te- 
chirghioi și Mangalia trenurile — 
puse în circulație pentru sezon 
in număr sporit — revarsă pe pe
roanele gărilor oameni în costu
me ușoare, о гите gălăgioasă, 
vorbind fel de lei de graiuri. O 
mare familie „de sezon", hotărîtă 
sâ dea uitării orice alte preocu
pări, nerăbdătoare să cunoască 
mai mult, să admite, sâ se bu
cure de soare. Plajele sînt asalta
te. Cu nestdpinită aviditate de 
soare îți începe mal fiecare con
cediul fa mare. AȘa Și Începe H- 
toraiul viața obișnuită în fiecare 
nou sezon...

Față de cum ii știam anul tre
cut, bătrînul Gallatis, noua Man
galie, ne intimpină mai proaspăt, 
mai impunător. Plaja întinsă nu 
s-a umplut încă. E abia Început 
de sezon. Revedem faleza Cu clă
dirile sanatoria,'e, cazinoul și vi<- 
lele, casa de cultură cu fațada 
acoperită de uriașa frescă tn mo
zaic a lui Julies Pe rol. Im trecem 
de sediul sfatului popular si de 
ultimele blocuri și, orlntr-o ade
vărată alee de flori, ne deschi
dem cale spre nord.

Pe șosea pină ia Etorie-Sud, un 
neîntrerupt du-te-vlno de mașini: 

ririi disciplinei în rîndurile elevi
lor. De exemplu, îfi primul trimes
tru al anului școlar o parte dintre 
elevii clasei a X-a A nu obțineau 
notele dorite la învățătură. Aceas
tă clasa era și cea mai îndlsclpli- 
nată pe școală. Se impunea schim
barea imediată a acestei Situații. 
Biroul organizației de bază a stal 
în această privință ne vorbă cu 
profesorul Blendea loan, dirigintele 
clasei, afâtlhdu-i că prin compor
tarea lor elevii clasei a X-a A nu 
aduc cinste școlii. Pe de altă par
te biroul a propus conducerii șco
lii să organizeze o ședință pe cla
să la care să participe toți părinții 
elevilor și profesorii, In ședință 
s-a arătat situația la Învățătură și 
disciplină a fiecărui elev. Au fost 
dati ca exemple negative finer.i 
Ottlci Mircea, Petrie loan ți alții.

Pe baza celor stabilite în ședință, 
organizația de bază a Sugerat con
ducerii școlii ca de această clasă să 
răspundă tov. Mihu Angela, se
cretara organizației de partid. To
varășa Mihu s-a ocup.1t îndeaproa
pe de această clasă, a participat 
cu regularitate la ședințele cu pă
rinții, le-a vorbit elevilor în pre
zența dirigintelui, despre proble
mele de viață, despre rolul elevului 
de tjp nou în școala’ noastră. La 
propunerea tovarășei Mihu. orga
nizația U.T.M. a convocat o adu
nare cu elevii pe clasă și a discu
tat cu ei Situația la învățătură, 
stabilind totodată mături menite 
să înlăture lipsurile semnalate, să 
ducă la îmbunătățirea continuă a 
procesului de fnvățămînt. Ca ur
mare a măsurilor luate, situația 
s-a schimbat foarte mult în bine. 
Numărul elevilor promovați a 
crescut de la 72 la sută. Cît era 
în primul trimestru la 82 la șută 
la sfîrșitul celui de-m doilea tri
mestru. Totodată a scăzuf numărul 
celor cu note mici. De remarcat 
este faptul că elevii acestei clase 
au chemat la întrecere clasa « X-a 
В atît Ia învățătură cît și la dis
ciplină.

Am căutat să înfățișăm pe scurt 
cîteva aspecte din experiența or
ganizației de partid din școala me
die Lonea. Organizația de bază 
însă nu se mulțumește cit rezulta
tele dobîndite pfnă acum. Ea și-a 
propus să mai rezolve unele pro
bleme în ce privește notarea corec
tă a elevilor, ridicarea nivelului 
de predare, strîngerea legăturilor 
dintre școală șî familie, ridicarea 
nivelului ideologic al cadrelor di
dactice și a răspunderii lor pentru 
nobila misiune de a forma pe ce
tățeanul de mline al patriei noastre.

Z. ȘUȘTAC

autobuze, limuzine, motociclete. 
fntUriim un ștt autocare ale
O.N.T. Grupați, bi . luriști străini, 
pentru care sînt organizate Cu re
gularitate „turul litoralului", Vi
zitarea muzeelor, monumentelor și 
lăcașurilor de cultură și artă din 
Constanța, a cetăților ți monumen
telor istorice din interiorul bo- 
brogei și din țară.

Pe dreapta, o plăcuță cu vițiul 
săgeții îndreptat spre răsărit, in
dică Castlneștiul. Stațiune studen
țească, cu поив sa tabără de cor
turi. instalată intr-un loc pitoresc, 
în mijlocul unei plantații tinere 
și a zonelot verzi, Costineștiul iți 
așteaptă oaspeții.

Peste tot de-a lungul șoselei — 
flori. Ne oprim la Elorie-Sud. De 
sus. de la „Capul turcului", pla
ja apare ca un uriaș colier colo
rat. Pestrițul costumelor de baie 
pe nisipul alb-strâlucitor in bătaia 
razelor contrastează 
malului taluzat, cu 
duitor al mării. Au 
tate schelele ultimei vile din ca
drul complexului cu 1 500 de lo
curi construit pe faleză. Aici se 
instalează acum mobilierul și per
delele. La pavilionul de băi reci 
„negrii artificiali'* toc haz unul de 
altui de înfățișarea oe cate le-a 
dat-o nămolul curativ cu cate s-au 
uns. La Clubul centred și punctele

Pe urmele materialelor

Publicate

„ Răsplată “
Șoferul Vraja Teodor s-a apucat 

intr-o bună zi să transforme în 
stropitoare mașina basculantă pe 
care o conducea, împroscltid pie
tonii din Lupeni cit jeturi de apă | 
și noroi. Ca Urmare a articolului 
publicat în coloanele ziarului, în ' 
răspunsul trimis redacției „Steagul 
roșu", de către conducerea I.P.I.P 
Livezeni, se arată că : „In ședință 
cu toți conducătorii auto dih Ca
drul coloanei de transporturi auto 
Lupeni, șoferul Vraja Teodor, pen
tru fapta sa a fost dat Ca exemplu 
de nerOsperlore e legilor circula- 
tlei, iar pe linie administrativă a 
fost sancționat cu mustrare sert»’

„Contorul 
nti mai e buclucaș"

In numărul 4480 al ziarului nos
tru a apărut nota intitulată: „Con
torul buclucaș". In articol s-a se
sizat faptul că Ia repetatele cereri 
ale cetățeanului Baczai Ladlslau 
din Petroșani i s-a instalat un 
contor... buclucaș, cate nu înregis
tra consumul de curent electric.

Insttțitidti-și critica primită prin 
articolul publicat, secția rețele din 
Valea Jiului a I.R.E.H. Deva s-a 
îngrijit de înlocuirea contorului 
defect cu unul bun, care înregis
trează normal consumul de curent 
electric. Deci contorul nu mai este 
.buclucaș".

Două sugestii
La rubrica „Ar fi bine dacă..." 

din Ziarul „Steagul roșu" fir. 4499, 
, publicat în 4 aprilie a. c., au apă

rut două sugestii ; Prima sugestie 
era făcută la adresa oficiului i
P.T.T.R. Petroșani secția exploatări ' 
T.T.R. Se arăta necesitatea insta
lării unui telefon public in cvar
talul de locuințe Vtscoza-Lupenl, 
în scopul realizării legăturii tele
fonice cu restul orașului. De ase
menea, se sugera ideea instalării 
de coșuri de hîrtle în stațiile de 
urcare-coborîre ale autobuzelor 
l.CO.

Ambele sugestii au fost bine pri
mite de către organele competente 
șl atît secția exploatări T.T.R. a 
oficiului P.T.T.R. Petroșani cît și 
conducerea LC.O. Petroșani au luat 
măsuri de aplicare a lor. Astfel 
întreprinderea comunală orășeneas
că Petroșani a lansat comanda 
pentru confecționarea coțuriior- 
repiciente, iar secția exploatări 
T.T.R. a început pregătirile nece
sare pentru instalarea telefonului 
public la cofetăria „Crinul", si
tuată în cvartalul Vișcoza Lupeni.

culturale s-ou afișat programele : 
conferințe, simpozioane, seri lileta- 
te, drumeții pe hartă, intîinlr! in
tre oaspeți din diferite regiuni. A- 
fișe man, răspîndlte pretutindeni, 
anunță noile filme, vltlig unor un
salable și teatre dih Constanța, 
București și din alte orașe din ța
ră și de peste hotare, ale unor for
mații artistice locale de amatori.

La PJorle-Noră ne intimpină 
noul parc din jurul lacului artifi
cial „Belofia", cu păduricea deasă 
de copaci stufoși, crescuți parcă a- 
co/o de veacuri, mozaicul multi
color al peluzelor înflorite. O 
deosebită impresie iac numeroasele 
noi lucrări de artă monumentală 
— statui in piatră și bronz, baso
reliefuri, compoziții murale — exe 
cutate de cei mai cunoscuțt sculp
tori ai țării.

La intrarea în orașul Constanța 
automobilul nu mai pierde timp la 
bariera C.F.R. Pasajul larg și as- 
onctuos, dat recent în folosință 
peste liniile de cale ferată, dă 
posibilitatea menținerii unei Cir
culații continue pe șoseaua de ie- 

cu verdele 
uibastrui un- 
fost îrdepăr- gâtură dintre Constanța ți sudul

litoralului. Admirăm zecile de blo
curi cu cite 4, 8, 10 ți 12 etaje 
ale complexului de locuințe din zo
na gara nouă — gata veche, ter
minat In primăvara aceasta, ne 
oprim o clipă la acvariul constân 
fean și admirăm noua secție pentru 
creșterea păsărilor si peștilor exo
tici, salutăm plecarea uhi.il hidro-

Aspect cotidian din Lupeni cartierul V iscata și-a înoit înfățișa
rea. -----------0_----------

Bilanț de bogate înfăptuiri
Cifre grăitoare...

Entuziaste acțiune patriotică în
treprinsă pentru înfrumusețarea lo
calităților Văii Jiului In această 
primăvară a adus aproape două 
milioane lei eCOnomit. in fruntea 
acțiunilor au stat comuniștii, depu- 
tații, dintte Care remarcăm pe 
Caragea Poffiplliu, Barbu Maria, 
Cotoți Iosif, Sipoș Ludovic, Mo- 
goș Simion. Vinga Maria, Frunză 
Alexandru, Marctt Lttcreția.

Graiui cifrelor exprimă cu pu 
tere bogatele înfăptuit! care au 
transformat viața oamenilor muncii 
din Valea Jiului, înirutnusețind-o. 
Un oraș minieresc pe locui colibe
lor de păstori din UriCani, nume
roase cartiere noi do-a lungul fi
rului celor două Jluti, cu locuințe 
iutninoase și confortabile, școli noi 
și cinematografe, cluburi muncito
rești și cămine culturale, două gru
puri școlare miniere, un institut 
minier, peste 200 000 de Cârti în 
bibliotecile cluburilor muncitorești 
Si așezămintelor culturale... Numai 
în trimestrul 1 al anului 1964 su
mele cheltuite pentru protecția 
muncii în cadrul exploatărilor mi
niere ale Văii Jiului se ridică la’ 
в 249 000 iei, iar fondurile de asi
gurări sociale alocate pentru pen
sii, pe primele patru luni ale a- 
nttliil depășesc Stima de 22 840 000 
lei Numărul medicilor și a per
sonalului mediu sanitar a crescut 
în anii noștri de peste 12 ori, tar tot 
al doilea salariat are libret de de
punător la C.E.C., peste i 500 slnt 
posesori de motociclete.»

...și alte mărturii
Bogăția vieții noastre noi se ex

primă și prin alte fapte. Prin su- 

buz din portul turistic Tomis, cu 
iubitori de croaziere pe triate. Nu 
ne hotorfm încă ui.de sd ne oprim 
pentru a bea o bere rece sau a 
servi o înghețată. însoțitorul nos
tru ne vorbește despre 72 de uni
tăți de acest fel pe litoral, plus 
alte 35 de tonele pentru vinzarea 
înghețatei. Dat ne recomandă te
rasa de pe malui mării a noului 
restaurant de mare capacitate des
chis de curînd.,.

Rămîn în urmă construcțiile pri
mului mictoraion de pe bulevardul 
Tomis și aleea ‘trandafirilor de pe 
Bulevardul Lenin. Mamaia se con
turează ia orizont. Este așa cum 
ле-am așteptat s-o găsim cum o 
descriu lapidat cuvintele In zeci 
de graiuri din cărțile de impresii 
ale hotelurilor sale: „măreață", 
„minunată", , înclntătoare", „de
neuitat".

Ni-i drag litoralul ți urmărim cu 
interes și mlndrle flecare nouă 
realizare tntăptuită nici, l-am în
drăgit om/ele însorite și unduirea 
valurilor în bătaia brizei marine, 
măreția construcțiilor sale intr-o 
athltecton od îndrăzneață frumuse
țea parcurilor și peluzelot pline de 
flori. Ne gîtidim cu admirație la 
oamenii Care au valorificat daru
rile naturii, dîndu-i viață nouă, pli
nă de armonie și ineîntare > ne gin- 
dim la toți acei care vin aici să se 
odihnească, să se distreze în mij
locul naturii $1 al civilizației... 

tele de biblioteci personale, prin 
desfacerea de tot' mai multe pro
duse industriale și alimentare, pHw 
creșterea continuă a nivelului de 

ț trai al celor ce muncesc. In cele
232 magazine O.C.L. din localită
țile Văii Jiului în perioada SCUIsă 
din acest an s-ali vîndut mărfuri 
îtl valoare de peste 161 milioane 
lei, cu aproape 14 milioane lei mai 
mult ca în perioada corespunză
toare a anului trecut.

Prim-maistrul minier Simion Ale
xandru, de la sectorul III al minei 
Lupeni și ca el minerul Mihai Ște
fan, de la mina Petrila și alțî Oa
meni ai muncii au devenit pose
sori de autoturisme.

Bilanțul înfăptuirilor noastre es
te bogat. Dar ne oprim aici cu în
șiruirea cifrelor și a faptelor grăi
toare despre drumul pe care 1-em - 
parcurs.

6 mai
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 9,01 Tineri interpret! ai 
Teatrului de stat de operetă din 
București, 10,03 Teatru la micro
fon : „Cum vă place?" de William 
Shakespeare, 12,15 Lecția de limba 
franceză. Ciclul II (reluarea emi
siunii din 5 tnaij, 13,00 Fragmente 
din opera „Trâviata" de Giuseppe 
Verdi, 14,30 Roza vânturilor, 16,00 
Dih folclorul muzical al popoare
lor, 16,10 Muzică ușoaiă ro'mitieas- 
Că, 17,30 Vă prezentăm romanul: 
„Un om între oameni" de Camil 
Petrescu. (Autorul prezentării: Li- 
viu Călin), 18,30 Program muzical 
pentru fruntași și evidential în 
întrecerea socialistă, 19,25 Săptă- 
mina culturii cehoslovase, 20,10 
Melodii populare cerute de ascul
tători, 20,40 Lecția de limba rusă. 
Ciclul II, 21,15 Pagini din operate. 
PROGRAMUL II. 8,30 Sumarul pre
sei centrale, 9,03 Melodii populare,
9.30 Muzică ușoară, 10,30 Muzică 
din operete, 11,30 Cîntece și jocuri 
populare, 12,00 Muzică de estradă 
interpretată de soliști vocali, 12,30 
De toate pentru toți (relușro), 
13,40 Muzică ușoară și de estradă 
de Mauriciu Vescan, 14,00 Cînță- 
r«ți romîni de operă, 14,30 Melodii 
populare din diferite regiuni ale 
tării, 15,05 „Cîntecul tinereții" — 
muzică ușoară, 15,30 Din operetele 
lui Emeric Kâlmân, 16,30 Din cele 
mai cunoscute melodii populare,
18.30 Lectură dramatizata, 19,30 
Lecția de limba engleză. Ciclul I, 
19,45 „Am îndrăgit o melodie" —» 
emisiune de muzică ușoară rotnî- 
nească, 20,15 Școala șî viața, 21,10 
„Actualitatea muzicală", 21,55 Mu
zică de dans.

PETROȘANI ~ 7 NOIEMBRIE: 
Germanie, steluțele tale; REPUBLL 
CA: îndrăgostitul; VULCAN: Re- 
gina stației de benzină. (Cinemato
grafele din Petrila, Lonea, Ani- 
noasa, Livezeni, Lupeni, Bărbă- 
teni și Uricani nu au trimis pro
gramarea filmelor).
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Cuvlntarea rostită de N. S. Hrușciov 
la prinzuî oferit de 1 Mai ia Kremlin
MOSCOVA 3 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la prînzul ofe

rit la Kremlin, N. S. Hrușciov, prinr- 
secretar al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., a caracterizat demonstra
ția și parada militară de 1 Mai ca 
o confirmare a marilor înfăptuiri 
ale poporului sovietic, care cons
truiește comunismul.

Felicitîndu-1 pe președintele Al
geriei, Ahmed Ben Bella, cu pri
lejul decernării titlului de Erou al 
Uniunii Sovietice, vorbitorul a 
spus: Iii anii războiului de elibe
rare îndelungat și șîngeros al po
porului algerian împotriva colonia
liștilor, poporul sovietic a admirat 
în mod sincer curajul și spiritul lui 
de sacrificiu, a ajutat prin toate 
mijloacele accesibile la apropierea 
ceasului victoriei. Lupta din Al
geria a fost o luptă a întregului 
popor. Ea ț fost sprijinită de toate 
țările socialiste, de mișcarea co
munistă și muncitorească interna
țională, de mișcarea de eliberare 
națională din toate continentele.

Poporul algerian și guvernul său, 
condus de Ahmed Ben Bella, au și 
stabilit calea de dezvoltare a țării 
lor. Această cale a fost stabilită 
la recentul congres al partidului 
Frontul de Eliberare Națională — 
aceasta este construirea socialis
mului. Oamenii sovietici privesc 
cucerirea independenței de către 
Algeria și realizările în construi
rea unei Algerii noi ca o mare 
victorie a forțelor progresului so
cial asupra forțelor reacțiunii și 
Imperialismului.

Luptăm și vom lupta în conti
nuare — a spus vorbitorul — pen-

—0—

Glasuri lucide
MANILA 4 (Agerpres).
Actuala politică a Filipinelor fa

ța de țările socialiste „aduce de 
fapt prejudicii Intereselor naționale 
ale Filipinelor", subliniază ziarul 
„Manila Times" într-un articol re
feritor la necesitatea: normalizării 
relațiilor acestei țări cu țările so
cialiste. Ziarul se pronunță pentru 
efectuarea unor schimburi culturale 
largi cu țările socialiste, precum 
și pentru anularea interdicțiilor pri
vind călătoriile cetățenilor filipî- 
nezi în țările socialiste.

Recent, ministrul afacerilor exter. 
ne al Filipinelor, Salvador Lopez. 
Itiînd cuvîntul în orașul Keson- 
City a recunoscut necesitatea revi
zuirii politicii Filipinelor față de 
țările socialiste. Referindu-se la a- 
ceeași problemă, vicepreședintele 
Filipinelor, Emanuel Pelaez, a pro
pus „discutarea acestei probleme 
pe plan național".

---- = ©=-

ALEGERI PRELIMINARE 
ÎN STATUL TEXAS

DALLAS 4 (Agerpres).
La 2 mai, în statul Texas s-au 

desfășurat alegeri preliminare. Cel 
mai mare' număr de voturi pe lis
tele candidaților republicani la pre
ședinția S.U.A. a fost obținut de 
senatorul Barry Goldwater, cunos
cut pentru vederile sale de extre
mă dreaptă. El a fost urmat de 
ambasadorul S.U.A. în Vietnamul 
de sud, Henry Cabot Lodge, de 
Nelson Rockefeller și Harold Stas
sen.

In alegerile preliminare ale parti
dului democrat, care s-au referit 
numai Ia posturile de guvernatori 
și senatori din partea statului 
Texas, actualul guvernator. John 
Сопйаіу, a obținut peste un mi
lion de voturi, lăsînd în urmă cu 
600 000 voturi pe alt candidat. Don 
Yarborough. După cum se știe 
Connally s-a aflat în automobil 
alături de președintele Kennedy 
atunci cînd acesta a fost asasinat 
la Dallas, fiind la rîndul lui rănit 
de un glonte.

tru coexistența pașnică între state 
cu orînduiri sociale diferite, pentru 
consolidarea păcii. Dar aceste e- 
forturi ale Uniunii Sovietice vor 
ii eficiente cu condiția ca și cea
laltă parte, de care depinde, de 
asemenea, asigurarea coexistenței 
pașnice și a păcii, să dea dova
dă de o înțelegere reală a faptului 
că toate popoarele de pe' globul 
pămîntesc trebuie să se bucure de 
binefacerile coexistenței pașnice, 
de rezultatul ei final — pacea pe 
planeta noastră.

Dacă unii oameni de stat și oa
meni politici presupun că, pe baza 
asigurării păcii numai între ma
rile țări, se pot epuiza principiile 
coexistenței pașnice, iar țările mici 
pot fi, ca să spunem așa, batjo
corite, amenințate, să nu li se res
pecte suveranitatea, independența, 
să se permită amestecul în tre
burile lor interne, ei se înșeală’ 
profund. Uniunea Sovietică nu va 
fi niciodată de acord cu o aseme
nea interpretare a principiilor co
existenței pașnice și va lupta ener
gic împotriva forțelor care promo
vează o asemenea politică agre
sivă.

Arătînd că, la ora actuală, în 
Statele Unite ale Americii se face 
o mare zarvă în problema pătrun
derii unor avioane americane de 
recunoaștere în spațiul aerian al 
Cubei și se afirmă că între Statele 
Unite și Uniunea Sovietică ar exis
ta o oarecare înțelegere în această 
problemă, șeful guvernului sovietic 
a spus : o asemenea, înțelegere nu 
numai că nu a existat, dar nici nu 
poate exista. Uniunea Sovietică nu 
va accepta niciodată o înțelegere 
cu alte, state, în detrimentul unei 
terțe țări, indiferent dacă aceasta 
este mare sau mică. Noi am spus 
totdeauna și declarăm încă o dată 
că amenințările la adresa Cubei, 
continuarea încălcării suveranității 
ei, incursiunile în spațiu] aerian 
cuban pot avea: urmări catastrpfale. 
Aceasta va fi, în primul rînd. o 
catastrofă pentru aceia care duc 
o politică de provocări și agresiu
ne împotriva Cubei.

In încheierea cuvîntării, N. S. 
Hrușciov a relevat avîntul forțelor 
revoluționare ale contemporanei
tății, care luptă împotriva capita
lismului, a colonialismului și a mo
nopolurilor imperialiste, pentru țe
lurile comune ale făuririi unui 
viitor nou, luminos pentru întrea
ga omenire.

Interviul acordat de Couve de Murville
LONDRA 4 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al 

Franței, Maurice Couve de Murville, 
a acordat un interviu postului de 
televiziune British Broadcasting 
Company, consacrat aproape în în
tregime politicii externe a Franței 
Referindu-se la politica Franței d< 
creare a forțelor nucleare națio 
nale, Couve de Murville a declara: 
că nu vede nici un motiv pentru 
care Franța să nu dispună de ar
mament nuclear. EI a justificat re
centa holărîre a Franței de a-și 
retrage unitățile ei navale din 
N.A.T.O., arătind că flecare tară 
este sfcăpînă pe propriile sale ar
me. Couve de Murville. arată agen
ția France Presse, și-a exprimat 
speranța că „unitatea politică" a 
Europei va permite crearea unei

și. în
forte

cofisecin-
nucleare

Franța: Miting 
al partizanilor păcii

se

întrebări, 
a declarat' 
în nici un 
în lume și 
străduiește

pentru conflictele 
din Vietnam, pen- 
propune o formulă

alte
ca 
iei 
că,
să

.unități militare", 
ță, crearea unei 
europene.

Răspunzînd la 
Couve de Murville 
ranța nu încearcă 
:ă creeze încordare 
împotrivă, ea 
ropună soluții 

ictuale, ca cel 
ru care Franța
oncretă. neutralizarea.
In ce privește dezarmarea, minis- 

rul de externe al Franței a afir
mat că „la Geneva nu se desfă
șoară o discuție adevărată asupri 
dezarmării". Dacă vor începe con
vorbiri reale asupra dezarmării, a 
spus el, firește că Franța nu se 
va abține de la participarea la a- 
ceste convorbiri.

PARIS 4 (Agerpres).
Partizanii păcii din Franța au 

organizat în orașul Braconn un mi
ting în memoria celor cîteva sute 
de patrioți francezi împușcați de 
ocupanții fasciști în timpul celui 
de-al doilea război mondial.

Participanții la miting au 
clarat că 
împotriva 
și pentru 
adoptat o
damnă politica de creare a „for
țelor nucleare franceze" și cer 
vernului francez să participe la 
tativele pentru dezarmare.

de- 
sînt hotărîți să lupte 
pericolului unui război 
apărarea păcii. Ei au 
rezoluție în care con-
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gu- 
tra-
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Situația din

VIENTIANE 4 (Agerpres).
Primul ministru al guvernului de 

coaliție națională al haosului, prin
țul Suvanna Fumma, a făcut cunos
cut luni celor doi copreședinți ai 
conferinței de la Geneva pentru 
Laos, că gruparea politică de dreap. 
ta a 'generalului Fumi Nosavan s-a 
dizolvat, alăturîndu-se grupării po
litice neutraliste și acceptînd con
ducerea prințului Suvanna Fumma.

Generalul Fumi Nosavan a de
clarat apoi, într-o conferință de 
presă, că a hotărîț trecerea trupe
lor sale sub comanda lui Suvanna 
Fumma. Corespondentul agenției 
Associated Press relatează că, din 
surse sigure, s-a aflat că la tra
tativele de la Khang Kai, prințul 
Suvanna Fumma îi va cere prin
țului Sufanuvong să consimtă la 
cerea trupelor Neo Lao Haksat 
comanda primului ministru.

Fumi Vongvicit, ministru al
formațiilor, publicității și turismu
lui în guvernul de coaliție din par
tea partidului Neo Lao Haksat, 
precizat într-un 
zat la postul de 
sului că partidul 
căror schimbări
coaliție. Transferindu-i 
Suvanna Fumma funcția de minis
tru al apărării, precum și aceea 
de lider politic, a declarat Vong
vicit, Fumi Nosavan încearcă de 
fapt să convingă poporul de „bună
voința sa". In realitate se urmă
rește punerea în aplicare a hotă- 
rîrii așa-zisului comitet alcătuit din 
autorii recentei lovituri de stat de

von
R.F.

>

tre
stii)

in-

a 
interviu radiodifu- 
radio Vocea Lao- 
său se opune ori- 
în guvernul de 

prințului
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BUDAPESTA. La 3 mai, Istvan 

Dobi, președintele Consiliului Pre
zidențial al R.P. Ungare, a înmînat 
pilotului cosmonaut sovietic, loco
tenent colonel A. Nikolaev, ordi
nul „Drapelul Republicii Populare 
Ungare", clasa I cu briliante, pen
tru merite deosebite în cucerirea 
Cosmosului,

TEL AVIV. 1 500 de surori din 
instituțiile medicale dih Tel Aviv 
au declarat o grevă de 24 de ore. 
Grevistele cer sporirea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

MARSILIA. In portul Marsilia a 
ancorat nava cubartă „Las Villas" 
care va transporta spre Havana 
autocamioane și produse chimice 
franceze „făcind, după cum scrie 
United Press International, o nouă 
breșă in embargoul inițiat de Sta
tele Unite împotriva Cubei".

„Las Villas" este prima navă din 
Cuba sosită într-un port francez 
după revoluția cubană.

BONN. Uniunea producătorilor de 
vinuri diu R.F. Germană a dat pu 
blicității o declarație în care cere 
guvernului federal să respingă 
proiectul prezentat .ie Comisia 
C.E.E. din Bruxelles privitor la re
glementarea producției de vinuri în 
tarile Pieței comune. In declara

tie se spune că proiectul nu ține 
seama de condițiile producției de 
vinuri din Germania occidentală și 
că Comisia a refuzat să revizuias
că prevederile proiectului care sînt 
dezavantajoase pentru producătorii 
vest-germani.

ROMA. După cum anunță agenția 
France Presse, președintele Adună 
iii consultative a Consiliului euro
pean, Pierre Pîlimlin, a sosit într-o 
vizită oficială la Roma. Cu acest 
prilej el a avut întrevederi cu 
Emiua Colombo, ministru trezorier, 
Giuseppe Saragat, ministrul afaceri
lor externe al Italiei și cu Antonio 
Segr.i, președintele Republicii Ita
lia.

LONDRA. Greva celor 3 000 de 
muncitori de la Uzinele de mașini 
de spălat din orașul Merter-Tidfiel. 
declarată în semn de protest împo
triva concedierilor și în sprijinul 
satisfacerii revendicărilor privind 
îmbunătățirea situației materiale și 
a condițiilor de muncă, s-a încheiat 
cu victoria greviștilor. Administra
ția uzinelor a fost nevoită să re
primească la lucru pe muncitorii 
concediat!

DAMAȘC. Președintele „Consiliu
lui național al comandamentului 
revoluției" din Siria, generalul Ha- 
fez, a comutat sentința capitală pro
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a „remania și extinde"' guvernul 
de coaliție națională, astfel incit 
elementele de stingă să se afle 
în inferioritate. Partidul Neo Lao 
Haksat, a precizat Vongvicit, se 
menține la părerea că actuala si
tuație din Laos trebuie să fie re
zolvată numai prin negocieri paș
nice. Trebuie dizolvat imediat așa- 
zisul comitet revoluționar, pedep
siți autorii loviturii de stat . și să 
se reinstaureze la Vientiane situa
ția dinaintea ultimei întîlniri tri
partite din Valea Ulcioarelor.

Prințul Sufanuvong, vicepremie- 
rul guvernului de coaliție naționa
lă și președintele Partidului Neo 
Lao Haksat, a adresat miniștrilor 
de externe ai țărilor participante 
la conferința de la Geneva din 
1962 cu privire la Laos o scrisoa
re, în care condamnă încercările 
conducătorilor loviturii de stat din 
Laos de a schimba componenta gu
vernului. Partidul Neo Lao Haksat, 
se spune în scrisoare, nu va re
cunoaște nici o schimbare în gu
vern și va lupta pentru un Laos 
pașnic, neutru, independent, unit 
și prosper.

I

ішіі іппэ-ѵиі-дешао
ANKARA 4 (Agerpres).
Agenția D.P.A, anunță că 

Hassel, ministru) apărării al
Germane, care se află în vizită în 
Turcia, a semnat cu guvernul turc 
un acord privitor la livrarea de e- 
chipanrent militar Turciei în valoa
re de 50 milioane mărci.

Intr-un comunicat oficial se spu
ne că acest acord este rezulta-ui 
negocierilor începute în anul 1962.

0

Acțiune a pafriofilor 
venezueleni

CARACAS 4 (Agerpres).
Un grup de tineri venezueîem, 

membri ai Forțelor armate de; eli
berare națională, au ocupat timp 
de trei ore localitatea El Real, si
tuată la 25 kilometri de Barinas, 
capitala statului cu același nume 
într-o acțiune curajoasă de pro
test împotriva actualului regim din 
Venezuela. Tinerii au închis în ce
lulele închisorii locale pe șeful po
liției, adjunctul acestuia și patru 
polițiști și au înscris pe pereții 
clădirilor lozinci antiguvernamen
tale. I 
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Divergențe în sînul partidului 
de guvernă mînt din Izrael

TEL-AVIV 4 (Agerpres)
In sinul partidului de guvernă- 

mint Mapai din Izrael a izbucnit 
o criză care este considerată de 
observatori deosebit de gravă. A- 
ceaștă criză constituie o urmare a

nunțată împotriva a 21 de persoa
ne, considerate răspunzătoare pen
tru tulburările care au avut loc 
recent în orașul Haina, în închi
soare pe viată.

KAMPALA. Opt soldați și un 
ofițer ai armatei ugandeze au fost 
deferiți tribunalului, fiind acuzați 
de, participare la revolta care s-a 
produs în unele unități în luna 
ianuarie. După cum se știe, aceas
tă revoltă a avut drept urmare dis
locarea unor trupe britanice în 
Uganda.

BRUXELLES. „Ziarul „Le Drapeau 
Rouge", organul Partidului Comu
nist din Belgia, relatează că cu
noscuta activistă pe tărîm obștesc 
din Belgia, Isabelle Blum, laureată 
a Premiului internațional Lenin 
..Pentru întărirea păcii între po
noare" și membru ai Biroului Con
siliului Mondial al Păcii, a intrat 
în rîndurile Partidului Comunist 
din Belgia.

ADEN. In Aden au fost aduse pe 
calea aerului noi întăriri britanice 
cu un efectiv de 700 de militari. 
Noile unități se alătură celor deja 
existente în Federația Arabiei de 
sud. care numără 4 000 de oameni. 
Autoritățile britanice au anunțat 
că intenționează să lanseze o ofen
sivă împotriva triburijor răsculate 
din provincia Radfan, care și-au in
tensificat acțiunile împotriva domi
nației coloniale.

unor divergențe ascuțite 
verse fracțiuni ale partidului, ma
nifestate mai de multă vreme și 
care și-au găsit expresia cea mai 
evidentă în așanumita „afacere La
von". Cu trei ani în urmă, ca ur
mare a unor divergențe între Ben- 
Gurion, pe atunci prim-ministru al 
Izraelului, și Pinhas Lavon, fost 
ministru al apărării, conducerea 
partidului Mapai a adoptat sanc
țiuni severe împotriva lui Lavon și 
a grupului său. Criza a evoluat, 
pentru a se ajunge zilele trecute 
în fața iminentei unei scindări a 
partidului. Pentru a evita o ase
menea eventualitate, actualul lider 
al partidului Mapai și prim-minis
tru al Izraelului, Levi Eșkol, a a- 
dresat 
care îi
anulate sancțiunile amintite.

între di-

o scrisoare lui Lavon în 
face cunoscut că au fost
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Declarat»a lui H. Foot
NEW YORK 4 (Agerpres).

. Intr-un interviu acordat dumini
că posturilor de televiziune ame
ricane, fostul guvernator englez al 
insulei Jamaica și apoi al Ciprului 
Hugh Foot, care deține în prezent 
funcția de consilier al secretarului 
general al O.N.U. pentru problema 
Republicii Sud-Africane a declarat 
că „dacă guvernul sud-african nu-și 
va modifica politica sa de apar
theid este posibil să se declanșeze 
un război rasial în această țară". 
El și-a exprimat părerea că „Sta
tele Unite și Marea Britanie tre
buie să exercite presiuni econo
mice asupra guvernului Africii de 
Sud pentru ca acesta să-și schimbe 
actuala sa politică rasistă".
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