
analiză a muncii depuse de 
din această exploataffe în 
producției de cărbune pre- 
posibilităților de îndeplinire în

Шадші miorilor 
dia lopeiii

In sala de apel a minei din Lu
peni a avut loc ieri consfătuirea de 
producție pe primul trimestru al aces
tui an. Cu această ocazie s-a făcut 
o amplă 
minerii 
sporirea 
cum și a 
continuare a sarcinilor de plan și a 
angajamentelor luate în întrecerea so
cialistă. Din abatajele acestei mine 
au fost extrase în primele 3 luni 
373 de tone de cărbune peste preve
derile de plan iar randamentul pe 
exploatare a sporit la 1,270 tone pe 
nost

Aptitudini

Teatru-
s-a wn-

școlilor 
și pro- 

din Pe- 
tînerii artiști amatori

Duminică dimineața, sala 
lui de stat din Petroșani 
plut pînă la refuz. Elevi, părinți și 
cadre didactice, veniseră să urmăreas
că faza raională a concursului cultu
ral-artistic al elevilor din școlile 
medii și profesionale. S-au perindat 
în ordine, pe scenă, 
formațiile școlilor 
prpfesională și me
die din Lupeni, ce
le ale Școlii me
dii, ale 
comercială 
fesională 
troșani, 
Școlii medii din Petrila.

Cu toții s-au străduit, și au reu
șit în bună măsură, să prezinte cît 
mai bine programele pregătite, să 
se încadreze în criteriile de prezen
tare la concurs și, desigur, 
țină un loc cît 
adus pe scenă 
școlile în care 
evidență faptele 
ficat în același 
glijarea învățăturii și unele abateri 
de la disciplina școlară.

Elevii prezenți la concurs au dove
dit, prin forma de prezentare a pro
gramelor, prin ținuta lor artistică pe 
scenă, prin calm și disciplină, că 
s-au pregătit cu conștiinciozitate și 
pasiune. Alături de elevi, cadrele di
dactice au dus o muncă susținută 
pentru întocmirea și pregătirea pro
gramelor. Deci cu toții merită, în ega
lă măsură, aprecieri.

Au existat desigur și unele defi
ciențe în întocmirea programelor, în 
prezentarea lor pe scena, în ținuta

Pe marginea concursului 
cultural-artistic al elevilor 

din școlile medii și 
profesionale - faza raională

aî

ob- 
au 

din 
în 

c ri
ne -

să 
mai onorabil. Ei 
diferite aspecte 
învață, au scos 
pozitive, dar au 
timp, cu tărie,

Analizîndu-și posibilitățile, minerii 
din Lupeni s-au angajat ca în cin
stea celui de-al IV-lea Congres al 
partidului să, extragă peste prevede
rile de plan 3 000 de tone de căr
bune, să depășească productivitatea 
muncii planificate cu 5 kg cărbune 
pe post și să obțină 200 000 de 
economii suplimentare la prețul 
cost al producției.

lei 
de

îi-a« iiipettal tiiilntiil
Cu depășirea realizată pînă azi 

mineață, colectivul sectorului IV 
la mina Vulcan a îndeplinit angaja
mentul luat în cinstea celui de-al 
IV-lea Congres al partidului — de a 
extrage peste sarcinile de plan 6 000 
tone cărbune.

di-
de

Coroești 
căutător 
al nou-

Lăcătușul Gref 
Carol de la secția 
întreținere a pre- 
parației 
este un 
neobosit 
lui. Stanța pentru 
confecționat ronde
lele de șuruburi 
Ia care lucrează, 
e creată de el.

+ pasiune = 
rezultate bune

a unor elevi. Unele 
au fost slab în
alte formații mișcarea 

fost greoaie, iar uneori 
fost date cu întîrzîere.

artistică 
programe 
tocmite, la 
în scenă a 
replicile au
Unii elevi au fost prea fimizi — lu
cru explicabil dacă ne gîndim că 

erau la prima lor 
apariție în fața pu
blicului. Dar aces
te lipsuri mărunte 
nu au umbrit păr
țile pozitive, com
portarea bună a 
formațiilor.

Mențiuni speciale se cuvin Școlii 
medii Petroșani, care a prezentat cea 
mai bună brigadă artistică de agi
tație, cel mai unit cor și cei mai 
buni recitatori.

Cuvinte bune se pot spune și1 des
pre brigada artistică de agitație Și 
recitatorii de la Școala medie Lupeni, 
despre orchestra de muzică ușoară a 
Școlii profesionale din Petroșani, des
pre orchestra de muzică populară a 
Școlii profesionale din Lupeni și 
despre corul și brigada artistică de 
agitație ale Școlii comerciale din 
Petroșani, care, fără a fi pregătite și 
îndrumate de profesori de specialita
te, s-au comportat bine.

Un program de brigadă artistică 
de agitație bine închegat, axat 
cele

Pe 
mai autentice fapte din școala.

DORINA VILCEANU 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M.
Petroșani

(Continuăre în pag. 3-a)

Succesul colectivului își găsește 
explicația în asigurarea liniei de front 
corespunzătoare, buna aprovizionare 
cu materiale a abata^lor și a pre
gătirilor, asistență tehnică calificată 
ceea ce a avut drept rezultat înde
plinirea și depășirea ritmica â sar
cinilor de plan, atît la producție cît 
și la pregătiri. Aplicarea armării me
talice la un abataj frontal și sus
ținerea mixtă la maț multe abataje 
cameră, organizarea superioară a 
muncii au dus la depășirea, lună de 
lună, a randamentului planificat și 
economisirea unei însemnate cantități 
de material lemnos. Economiile la 
prețul de cost obținute de sectorul 
IV de la mina Vulcan, se cifrează 
de la începutul anului, la 
110 000 lei.

peste

din
Du nou moi la Petrila

Pe șantierul de construcții 
Petrila a început ieri turnarea în co- 
fraj glisant a celui de-al 2-lea bloc 
cu 10 etaje însumînd 40 de aparta
mente. Pentru prima dată în Valea 
Jiului, la construcțiile de locuințe o 
dată cu glisarea se execută și lu
crările de finisaj exterior. Prin apli
carea acestui nou procedeu, terme
nul de execuție a unui bloc glisat se 
reduce cu 45 de zile.

Actualitatea
♦ Mîine la ora 17 (și ora 20), 

Teairul de stat Ploiești — formația 
de estradă prezintă în sala Tea
trului de stat din Petroșani co
media muzicală în trei acte „O 
fată răsfățată" de Virgil Stoenescu.

ф La clubul muncitoresc al sin
dicatelor din Petrila este progra
mat azi, la ora 19, o seară dis
tractivă pentru tineretul din loca
litate. Printre noile jocuri care vor 
fi prezentate invitaților cităm: 
,,Numărătoarea rapidă", „Fuga cu 
mireasa", „Ghicește dacă știi".

ф Mîine la ora 13, la Clubul 
din Lupeni se va ține conferința 
tehnică intitulată: „Ridicarea cali
ficării muncitorilor la nivelul teh
nicii avansate".

CARNET

In circuitul puțului 7 Noiembrie 
de la mina Vulcan, la cola 480. 
vagonetele goale parcurg același 
drum cu vagonetele încărcate cu 
materiale și utilaje; motiv pentru 
care circulația goalelor este de
seori stinjenită de vagonete încăr
cate cu ciment, armături etc. Pen
tru a se Înlătura acest inconvenient, 
în urmă cu cîteva luni, conduce
rea exploatării a luat hotărîrea ca 
aici să fie săpată o galerie nouă 
în prelungirea galeriei de ocol e- 
xistente, pe care să se dirijeze 
vagonetele cu materiale. Sarcina a 
fost încredințată brigăzii conduse 
de un miner destoinic. Zimbru 
Ioan. In luna martie, brigada lui 
Zimbru a început lucrarea minieră.

S-a lucrat aici în condiții vitre
ge. Galeria a străbătut strate de 
mare duritate, formate din gresie. 
Ba de la un timp a început să a- 
pară în front și apă, provenită 
la o galerie săpată în urmă cu 
de ani. Vin găurile de probă 
țîșnit apă și gaze. Dar oamenii
s-au dat bătuți; și-au organizat 
bine munca, găurile pentru pușca- 
re le-au perforat cu burghie arma
te cu 
odată 
cat.

La sfirșitul lunii aprilie,' cu o-

de
30 
au 
nu

plăcuțe vidia. Le-a venit tot- 
în ajutor o mașină de încăr-

înapoierea de la Moscova a delegației 
de partid și guvernamentală

a R. P Române
Luni după-amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Moscova, de
legația de partid și guvernamentală 
condusă de tovarășul Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte 
Jiului de Miniștri, care a 
la sărbătorirea celei de-a 
versuri a victoriei asupia 
hitleriste.

Din delegație au făcut parte tova
rășii Constantin Pîrvulescu, preșe
dintele Comisiei centrale de revizie 
a C.C. ai P.M.R., Petre Lupu, mem
bru al C.C. al PjM.R., Mihai Gere,

al Consi- 
participat 
20-a ani- 
Germaniei

★ ★
Pe aeroportul „Vnukovo-2“, delega

ția a fost condusă de D. S. Pole- 
anski, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., N. A. Muraviova, pre
ședintele Comisiei centrale 
zie a C.C. al P.C.U.S., I. 
tonov. membru al C.C. al

de revi- 
V. Kapi- 
P.C.U.S.,

★
Cu același avion а sosit de la 

Moscova delegația Ministerului For
țelor Armate a R. P. Române, con
dusă de general-colonel Ion Ioniță,

Pentru imbunâtâlirca 
calității Șirelor

Colectivul Fabricii de fire artifi
ciale „Viscoza" din Lupeni a muncit 
cu însuflețire în acest an. In primele 
patru luni ale anului, muncitorii 
fabricii au depășit sarcinile de plan 
cu 8 600 kg fire de mătase, cu 8,3 
tone sulfura de carbon și a obținut 
57000 lei economii la prețul de cost.

Rezultatele, obținute pînă .acum a- 
rată că unele sarcini ale planului de 
producție au fost îndeplinite și chiar 
depășite. Totuși, în activitatea colec
tivului fabricii există obiective care 
n-au fost realizate. Așa este spre 
exemplu indicatorul de calitate. In 
cursul acestui an la conducerea fa
bricii au sosit mai multe adrese din 
partea unor beneficiari ca : întreprin
derea „6 Martie" din Sighișoara, Fa
brica „Flamura roșie" din Bucu
rești și altele care reclamau că li s-au 
expediat, de mai multe ori, fire de 
mătase de calitate necorespunzătoa
re. Unde trebuia acționat pentru îm
bunătățirea calității firelor de mă
tase ?

Sortarea este ultima operație prin 
care trec firele de viscoză înainte 
de a fi ambalate. De aceea, activi
tatea subsecțiej sortare are o impor
tanță hotărîtoare pentru calitatea fi-

cazia preluării lucrului, to pograful 
a avut o surpriză plăcută: la lo
cul de muncă al brigăzii lui Zim
bru a fost obligat să întindă ru
leta de două ori. Minerii acestei

brigăzi au săpat în luna trecută 
73 metri liniari de galerie dublă, 
cu profil de 8 metri pătrați și au 
expediat la ziuă 584 metri cubi de 
piatră. Este avansarea cea mai ma
re realizată în sector (și una din 
cele mai mari de la mina Vulcan). 
Randamentul planificat a fost și el 
depășit cu 0,38 m c pe post.

Paul
Rădoi, membri al C.C. al 
ai guvernului, activiști de

președintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Mureș- 
Autonomă Maghiară, și Nicolae Găi
nă, membru al C.C. al P.M.R., am
basadorul R. Р. Române la Moscova.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
au fost prezenți tovarășii Alexandru 
Bîrlădeanu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe 
P.M.R. și 
partid.

Au fost 
basadorul 
Română și membrii ambasadei.

de față I. K. Jegalin, atn- 
Uniunii Sovietice în R.P.

★
șef de secție la C.C., L. N. Tolku- 
nov, șef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
de al ți activiști ai C.C. al P.C.U.S. 
și funcționari superiori ai Ministe
rului Afacerilor Externe al U.R.S.S 
Au fost prezenți, 
brii Ambasadei 
Moscova.

asemenea, mem-
P, Române la

de
R.

★
C.C. al P.M.R.,almembru supleant 

adjunct al ministrului forțelor armate.

(Agerpres)

de mătase
relor. In ultimele luni s-a observat 
însă că tocmai la această operație 
finală — sortarea firelor — se lu
crează neglijent. Sculurile și bobi
nele venite din procesul de fabrica
ție nu sînt corespunzător sortate.

Cunoscînd situația, comitetul sin
dicatului și-a propus să analizeze 
problema sortării firelor de mătase. 
In acest scop, а convocat o ședinț? 
de comitet lărgită la care au fost 
invitați lucrători din toate secțitie 
fabricii. Referatul întocmit de ing; 
Borangîc Silvia și Martonossy Ftaa- 
cisc a fost amplu și bine documen
tat, servind ca punct de plecare pen
tru discuții.

Discuțiile au scos în evidență că 
sortarea necorespunzătoare a firelor 
de mătase a permis să se expedieze 
beneficiarilor bobine cu mătase infe
rioară, purtînd specificația mătăsii 
de calitate superioară. In lăzi s-au 
strecurat denieri de 150 matt ameste
cați cu cei de 300 conus-biconus etc. 
Aceste „greșeli" sînt cu atît mai gra
ve cu cit se știe că în această sub-

м. CHIOREANU

(Continuare in pag. 3-a)

In realizarea acestui succes, un 
merit deosebit îi revine șefului bri
găzii — lui Zimbru Ioan. El a 
știut să dirijeze cu competență 
munca celor trei schimburi.

Păcurar Emil (cel din fotogra
fie) este unul din șefii de schimb 
cei mai buni. împreună cu vago
netarul Prisecaru Ioan au făcut, 
parte din brigada care a stabilit, 
în urmă cu doi ani. recordul Văii 
Jiului la înaintări realizînd 341 m l 
la săparea galeriei de legătură 
dintre puțul nr. 8 și puțul 7 vest. 
Păcurar și Prisăcaru trec în bri
gadă drept printre cei mai experi
mentați muncitori. Șeful sectorului, 
inginerul Hărățiu, ne spunea des
pre Păcurar: „In mîinile lui, ma
șina de încărcat parcă-i o jucărie".

Pentru cei care au pus umărul 
la succesul brigăzii mai trebuie să 
amintim pe ajutorii de mineri Co- 
dreanu Ioan și Popescu Nicolae. 
pe vagonetarii Păcurar Lioiu, Mol
dovan Gheorghe și Dabelea loan.

L-am întrebat pe Păcurar (se 
pregătea să intre în mină) ce au 
de gînd să facă în această lună?

— Să lucrăm cu grijă. Doar 
trecem prin galeria aceea părăsi
tă. Probabil plină cu apă și... să 
nu rămînem de rușine nici cu a- 
vansarea.

S-ar putea ca la sfirșitul lunii 
mai, topograful sectorului să aibă 
iar vreo surpriză...

FR. VETRO J
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După meciul Jiul — Sătmăreana: optimism și... deziluzie
La sfîrșitul meciului de fotbal din

tre Jiul și Sătmăreana în cabinele 
jucătorilor am întîlnit două stări de 
spirit diferite: entuziasm și voie bu
na la jiulîști, amărăciune și deziluzie 
la oaspeți. Doar în cabina arbitrilor 
exista un calm desăvârșit. In această 
-atmosferă am solicitat șl noi părerea 
despre meci antrenorilor celor două 
echipe, arbitrului de centru și... a 
doi suporteri de ia Jiul și Sătmărea- 
na. lată ce ne-au declarat:

V. Lazăr, antrenorul Jiului: 
• „fără 'S3 strălucească, băieții au 
mișcat mai bine de astă dată. Aia.

Atee ia poarta echipei Sătmăreana, ratat de Casandra. Foto:

sul, altădată — punctul nevralgic al 
echipei — s-a descurcat mai bine, a 
combinat subtil și... a reușit să și 
înscrie ană goluri. Dană prima re
priză, putem spune Că ne-a aparținui 
in întregime, în cea de-a doua, jocul 
a fost mai echilibrat. Asta datorită 
și faptului că jucătorii noștri n-au 
mai insistat cu atîta vigoare ca la 
început, mulțumindu-se cu „zestrea" 
de goluri înscrise in prima parte. 
De ta noi mi-a plăcut in mod deose
bii Fork aș (in revenire de formă), 
Casandra, Martinovici, Pop și Șer- 
ban. Oaspeții au jucat tot timpul 
deschis, au făcut un joc, in general 
frumos in cimp. dar ineficace in față 
porții

V. Avasilichioae, antrenorul de la

Campionatul regional

Piihgil lom — Sliiiia Peiiojani 0-] (0-1)
Gștigînd duminică și la Lonea, 

Știința Petroșani a făcut dovadă că 
nu îutîmplător ocupă primul loc în 
campionatul regional, mărindu-și ast
fel șansele de a participa la barajul 
pentru calificare în categoria C. In 
această partidă, studenții au mani- 
fesiat voință și dorință de a învinge.

Prima parte a partidei a fost fru
moasă, constituind o adevărată de
monstrație de fotbal. Ca turnare a 
jocului foarte bun ai mijlocașilor 
Bulbucau și Munteanu, care au ali
mentat atacul, inteligent condus de 
Răsădeanu, cu mingi utile. Știința 
își creează faze clare de gol încă 
din primele minute ale partidei, dar 
păcat că Lică, Bulbucau sau Miereu- 
reanu ratează.

Minutul 17 aduce primul gol ai 
studenților. Răsădeanu se infiltrează 
prlntTe apărătorii Paringului și tri
mite precis la Papură. Acesta mai 
face cîțiva pași și de la 6 metri șu
tează puternic în piasă. Lonenii sînt 
depășiți de ritmul extrem de rapid 
al jocului imprimat de studenți și 
pierd numeroase baloane chiar la 
centrul terenului unde Constantines- 
cu, foarte lent, dă dovadă de nesi
guranță.

Spre sfîrșitul primei reprize. Pai 
ringul îșî crează citeva ocazii de a 
egala dar Petcu și Pop ratează.

După pauză cei care înscriu sînt 
tot studenții. In minutul 48 Lică 
centrează ia Răsădeanu care trimite 
pe lingă portar în plasă, ridicîad 
acarul la 2—0.

Sătmăreana: „Echipa noastră nu a 
dat randamentul scontat, adică a ju
cat sub valoarea ei. Pierzînd ușor 
balonul, atacul a îngreunat foarte mult 
sarcina apărării care, solicitată din 
plin, a cedat în repetate rinduri. 
Echipa Jiul a meritat din plin vic
toria, chiar la acest scor. Felicit cu 
această ocazie pe antrenorii și ju
cătorii echipei gazde. Publicul din 
Petroșani — obiectiv".

St. Marinescu, suporter al Jiului: 
„Eh I Dacă cîștiga Jiul acasă toate 
meciurile și la asemenea scoruri 
aveam bagajele pregătite pentru A1

Aurel Dala.

Dac ce sâ-i faci 1 După un asemenea 
scor se mai uită însă amărăciunile 
trecutului. Băieții noștri au făcut un 
meci care ne-a mers la inimă. De 
data a£ta nu am mai plecat acasă 
cu dureri de cap. Cu soțiile noastre 
azi vom fi mai amabili. Nu vom mai 
fi nervoși. Și... ce bine ar fi dacă 
«i în viitor jucătorii noștri ne-аг crea 
aceeași armonie matrimonială. Ce zi
ceți, băieți ?".

M. Necula, suporter al Sătmărene!: 
„Ce să mai spun de echipa mea dacă 
a pierdut la un asemenea scor ? Mă 
reîntorc acasă cu multă amărăciune. 
Mai bine nu veneam. Și așa de mult 
aș fi dorit să ne întîlnim și la anui 
viitor cu Jiul. Ce păcat I Băieții noș- 

- tri parcă au avut plumb în picioare.

Oaspeții mulțumiți de rezultat nu 
mai insistă, permițînd gazdelor să 
preia inițiativa. Dar, în plină notă 
de dominare a lonenilor. Mîercurea- 
nu majorează scorul la 3—0.

După acest gol, ambele echipe se 
complac într-un joc la centrul tere
nului, lipsit de orizont.

S-au remarcai: Roman, Teieă, 
Petcu de la Parîngtd Lenea și Ră- 
sădeanu, Lică, Stănilă de la Știința 
Petroșani.

D. MIREANU
I. TEȘCAN 

corespondenți
ALTE REZULTATE: Unirfeă Ha- 

țeg-Preparatorul Petrila 5-0; Textila 
Sebeș-Minerul Aninoasa 3-1; Dacia 
Orâștie-C.F.R. Simeria 0-0; Construc
torul Hunedoara-Aurul Zlatna 2-1; 
Minerul Ghelar-Refractara Alba 2-0; 
Aurul Brad-Minerul Vulcan 3-1, 

CLASAME\TIL
1. Știința Petroșani 21 13 3 5 46:15 29
2. Aurul Brad 21 12 5 4 56:22 29
3. Textila Sebeș 21 li 4 6 54:31 26
4. Dacia Orăștie 21 9 8 4 27:24 26
5. Minerul Ghelar 21 11 2 8 36:29 24
6. Auriii Zlatna 21 li 1 9 37:37 2-3
7. Minerul Aninoasa 21 10 2 9 29:26 22
8. Minerul Vulcan 21 9 3 9 39:32 21
9. Pa ringul Lonea 21 8 4 9 29:32 20

10. Unirea Hațeg £1 6 6 10 27:40 i 17
11. Construct Huned. 21 7 3 11 24:36 17
12. Refractara Alba 21 4 V 10 19:37 - 15
13. C.F.R. Simeria 21 5 4 12 16:43' 14
14. Preparatorul Petrila 21 4 3 14 19:54 11

Singurul Tîron (11) a mai făcut 
cile ceva. Dar cu o floare... știți 
dv ce urinează ? Jiul mi-a plăcut".

V. Pădureanu, arbitrul principal 
al meciului: „Practic, pe teren, a 
existai doar o singură echipă și a- 
ceea a fost Jiul. Gazdele s-au dove
dit net superioare adversarului și au 
clștigat la un scor concludent. Des
pre oaspeți pot să spun. Că au avut 
doar cîieva sclipiri in repriza a doua 
cate, puteau să se soldeze cu un 
gol, două. Meciul nu mi-a dat de lu
cru, spectatorii de asemenea".

*
Considerăm că după declarațiile 

de mai sus comentariul nostru e de 
prisos. De aceea, nu ne vom rezuma 
decît la redarea fazelor care au dus 
la înscrierea celor cinci goluri. de 
către echipa Jiul.

In minutul 27, Farkaș pasează cu 
precizie la Libardi care șutează din 
apropiere în poartă: 1 -0. Un minut 
mai tîrziu, la o combinație frumoasă 
între Csutak, Libardi, Martinovici, 
ultimul înscrie nestingherit: 2-0. Sco
rul este majorat în minutul 37 prin 
Casandra. La 15 minute de la reliiare, 
Casandra driblează trei jucători, îi 
deschide pe Martinovici caruia nu-i 
rămîne altceva de făcut decît să in
troducă balonul în poartă. Ultimul 
gol este înscris de Casandra în mi
nutul 88. De remarcat că în minu
tul 64 Libardi a ratat o lovitură de 
la 11 m, iar două goluri au fost 
anulate de arbitru pe motiv de of
said. (N.R. primul credem că a fost 
valabil).

FORMAȚIILE: JIUL: Zamfir
(Gram) — Nicoară (Penzeș), Pop, 
Șerban, Cazan, Frank, Csutak, Mar
tinovici, Libardi, Casandra, Farkaș. 
SATMAREANA: Pop-Suciu, Borbely 
(Onochi), Savaniu, Kuki, Nagy, Teo- 
dosiu, Meszaros, Siilagvi, Marian, 

Tiron.
C. COTOȘPAN 
C. MATEESCU

Știința Galați 
s-a apărat cu în- 
dîrjire, dovadă a- 
cest nou fault co
mis pe semicerc 
Lovitura de la 7 
m va fi concreti
zată de Geta Puș
cașu.
Foto: Aurel Dula

ETAPA VIITOARE: Știința Petro- 
sani-Aurul Brad; Preparatorul Pe- 
trila-Parîngul Lonea; Minerul Vulcan- 
Minerul Ghelar; Refractara Alba-Con- 
structorul Hunedoara; Aurtd; Zlatna- 
Dacia Orăștie; C.F.R. Simeria-Tex- 
tila Sebeș; Minerul Aninoasa-Unirea 
Hațeg.

ATLET
Duminică dimineața, pe stadionul 

Jiul din Petroșani, a avut loc un 
concurs de atletism rezervat elevilor 
din școlile generale de 8 ani din 
Valea Jiului dotat cu „Cupa Speran
țelor". Au participat aproape 140 e- 
Ievi. lata clasamentul: 60 m fete:
l. Med-rea Florica — Lupeni; 41. 
Grigore Ecaterina — Petroșani; III. 
lord ache Ecaterina — Petroșani; 60
m. băieți: I. Obveger Ștefan — Pe
troșani; II. Ban Tiberiu — Lupeni; 
III. Gurtavenco Al. — Vulcan. 300 
rn fete: I. Grigore Elena — Lupeni;
II. Szabo Ida — Vulcan; 111. Pe
trescu Pompilia — Petroșani. 500 
in băieți: I. lorga Stefan — Vul
can; 11. Erdos Cara] — Petrila; III. 
Laser! Ioan — Petroșani. înălțime 
fete: I. Budai Aliz —* Petroșani; IL

Tenis de masă
Casa pionierilor din Petroșani a 

organizat duminică un concurs de 
tenis de masă dotat cu „Cupa 9 Mai". 
Au participat 14 concutetiți.

Iată primii doi clasați în grupele 
respective: Grupa incepători-băieți: 
I) Pali Alexandru II) Rusu Mircea;

Handbal
S.S.E. Petroșani a terminat

la egalitate pe teren propriu
După meciul bun practicat în de

plasare, la Timișoara, iubitorii de 
handbal din Petroșani se așteptau 
ca echipa S.S.E. să desfășoare și 
-acasă, în compania Științei Galați, 
o partidă frumoasă și ceea ce era 
mai principal să obțină victoria. 
Handbalistele din Petroșani însă 
n-au fost animate de aceeași dorință 
(deși aveau motive suficiente având 
în vedere locul precar din clasa
ment). După cum ne-a declarat ar
bitrul meciului. Gândi Iosif de Іа 
Timișoara, gazdele au jucat timorat, 
fără vlagă, încercînd rar și imprecis 
poarta adversă. Știința în Schimb a 
fost tot timpul în atac, a jucat mai 
rapid, a avut o bună circulație a 
mingii. De altfel oaspetele au deți
nut în permanență inițiativa, condu- 
cînd de fiecare dată. Puțin a lipsit 
ca ele să cîștige chiar partida.

In minutul 3 scocul este deschis 
de Munteanu de la Știința printr-un 
șut imparabil. S.S.E. egalează prin 
Pușcașu în minutul 10, care transfor
mă o lovitură de la 7 metri. Un mi
nut mai tîrziu, oaspetele iau condu
cerea prin Frumuzache, cu concursul

„Cupa Eliberării"
Timp de două zile, la Lupeni s-au 

desfășurat întrecerile de handbal în 
7 dotate cu „Cupa Eliberării'. La 
întrecere au luat parte reprezentati
vele școlilor generale de 8 ani din 
localitate atît la băieți cit și la fete.

întrecerile au fost viu disputate, 
fiecare echipă luptînd pentru obți
nerea victoriei. Cu această ocazie 
s-au remarcat o serie de elevi taien- 
tați printre care Mihăilă, Nagy, 
Horvath, Suciu, Uilecan la băieți și 
Vlad, Gyulai, Mihăiasa, Botici, Dealt 
la fete. Merită aprecieri pentru jo
cul prestat de echipele lor profesorii 
de educație fizică: Nițescu M. (Șc.
nr. 1), Ciortea loan (Șc. nr. 3), Col-
țan A. (Șc. nr. 2), Golgoțiu A. (Șc.
ar. 4), Corfiatis A. (Șc. nr. 3 Paro-
șeni).

Iată cîșHgătorii: La băieți: I.—II, 
Școala generală de 8 ani nr. 3 și

I S M
Zaides Irina — Vtdcari; III. Trenda* 
firescu llbana — Petrila. înălțime 
băieți; I. Gurtavenco Al. — Vulcan; 
ІІ. Felea Mircea — Petrila; III. La
zar Petru — Petroșani. Lungime 
fete: I. Pîrvu Gâbriela — Petroșani; 
II. Medrea Florica — Lupeni; HI 
Zaides Irina — Vulcan. Lungime 
băieți: I. Ban Tiberiu — Lupeni;
II. Gurtavenco Al. — Vulcan; HI. 
Tindtris Petru — Vulcan; Greutate 
fete: I. Crăciun Valeria — Petro
șani; II. Stan Gabriela — Petroșani;
III. Budai Ali-z — Petroșani. Greu
tate băieți: I. Mălai Vasile — Pe
troșani; 11. Șchiopu Nicolae — Vul
can; III. Pop Ovidiu — Vulcan.

A. ANGER 
corespondent

Grupa începători — fete: 1) Brîn- 
dușa Vahnovan II) EJîndoreaiiu Ro- 
dica. Grupa- avansați-băieți: I. Stoî- 
cescu Vladimir II) Tomuș Valentin. 
Grupa avansați — fete: I) DaspHu 
Măria II) Mitrâha Cornelia.

larg al portăriței Lăa Duncea (foar
te slabă în meciul de duminică). 
Minutul 17 aduce din nou egalitate 
pe tabela de marcaj. înscrie Bara- 
baș. Prima repriză ia sfîrșit cu sco
rul de 3—2 pentru Galați ca urinare 
a golului înscrie de către Munteahu

Și în repriza a ІІ-a cele care iau 
conducerea sînt oaspetele. Ele au un 
avans la tăi moment dat de două go
luri (4—2 și 6—4) pentru ca bl fi
nal, datorită unor eforturi mari, gaz
dele să egaleze la 6—6. scor cu ca
re ia sfîrșit partida.

In această parte a meciului au in
serts Munteanu (de două ori) și 
Frumuzache pentru Știința și Gar- 
ghezan, Pușcașu (de două ori) și 
Măndiță pentru S.S.E.

☆

In deschidere, s-a desfășurat frith* 
nirea de handbal din cadrul campio
natului regional băieți dintre S.S.E. 
Petroșani și Bucura Hațeg. Au câș
tigat gazdele cu scorul de 16—IS 
(6—7). S-au evidențiat în mod deo
sebit de Ia S.S.E., Anghel, Altei pi 
iflvedi.

Școala generală de 8 ani nr. 2; HI. 
Școala generală de 8 ani nr. 1. 
La fete: 1. Școala generală de 5 ani 
nr. 3; II. Școala generala de 8 ani 
nr. 1; fii. Școala generală de 8 ani 
nr. 2.

Au arbitrat: Crisnic Gh., Golgo- 
tiu A. si Dumitru loan.

☆

Duminică dimineața la Lupeni. în 
cadrul campionatului regional de 
handbal în 7, s-au înțîlnit echipele 
Straja din localitate și Metalul Hu
nedoara. Jocul a fost frumos, presă
rat cu faze spectaculoase. Victoria 
a fost obținută de gazde cu scorul 
de 33—8 (17—2).

I. COTESCU ș! 
GH. MOANȚA 

corespondenți
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Organizațiile de bază de cart ețp 
in fruntea acțiunilor

Natura s-a dovedit vitregă în <- 
ceasta primăvară.

toamnă, cad mereu 
ca de gospodărire 
a localităților Văii 
acestea, primăvara a sosit și pe me
leagurile noastre.
au dat în frunză, covorul de iarbă 
și miile de panseluțe de pe zonele 
verzi, cei peste 35000 de arbori și 
arbuști ornamentali plantați recent, 
ritmul trepidant al întrecerii de 
șantierele de construcții, totul e 
ton cu primăvara.

O dată cu venirea primăverii

Ploi reci, ca d« 
îngreunînd muu 
și înfrumusețare 
Jiului. Cu toate

Mugurii pomilor

Pe
în

a 
prins avînt și munca de gospodărire 
și înfrumusețare a localităților. La 
Vulcan, în unele cartiere ale orașe
lor Petroșani, Lupeni, Uricani și 
Petrila s-au făcut multe lucruri fru
moase. Mobilizați de deputați și co
mitetele de cetățeni, oamenii mun
cii au participat în număr mare Ia 
acțiunile patriotice, contribuind la 
traducerea în viață a obiectivelor 

și intru
de sfaturile popu-

contribuind 
a

planurilor de gospodărire 
musețare stabilite 
lare

in mobilizarea
• oameni ai muncii

înfrumusețarea localităților, o contri
buție deosebită au adus-o și o aduc 

■organizațiile de bază de cartier, 
grupele de partid de pe străzi și 
blocuri. Organizațiile de bază, îm
preună cu deputății și comitetele de 
cetățeni, au întocmit planuri de ac
țiune minuțioase, au fixat zilele și 
orele de muncă patriotică, apoi s-a 
făcut mobilizarea cetățenilor. La ac
țiunile gospodărești organizate au

r
maselor largi de 
la gospodărirea și

aproape toți locuitorii cârparticipat
fierului. Așa au muncit organizațiile 
de bază de cartier nr. 4, 5 și 6 «Jin 
Vulcan, secretari Raduii Laszlo, 
Oprea Petru și Fedor Petru. De alt
fel, majoritatea organizațiilor de 
bază de cartier din toate localitățile 
Văii Jiului se ocupă cu simț de răs
pundere de acțiunea de înfrumuseța
re. Mai sînt însă unele organizații 
de bază de cartier care au făcut 
prea puțin în această direcție. Ele

pe

po- 
deo- 

de

crea frumosul e un lucru 
a ști însă să-l păstrezi e 
de necesar. Organizațiile 
au sarcina de a desfășură o

Viața de partid

vor trebui să lichideze cît mai grab
nic cu delăsarea și să pornească la 
muncă.

In atragerea maselor largi de oa
meni ai muncii la înfrumusețarea 
cartierului în care locuiesc, un fac
tor mobilizator îl constituie exemplul 
personal al membrilor și candidaților 
de partid. Numărul membrilor și can
didaților «le partid care participă cu 
regularitate la toate acțiunile ob
ștești organizate se numără cu miile. 
Tudor an Ioan, Cioara Gheorghe, Da
vid Nicolae sînt doar cîțiva dintre 
aceștia. Oricît s-ar face însă în do
meniul gospodăresc și înfrumusețare 
a cartirelor noastre, totuși mai ră- 
mîn multe de rezolvat. Odată înde
plinite obiectivele fixate, planurile de 
acțiune pot fi îmbogățite țintadu-se 
seama de necesități, de propunerile 
cetățeniHor. Organizațiile de bază 
grupele de partid au datoria să ur-

mărească felul în care se îndeplinesc 
aceste propuneri, să mobilizeze 
toți locatarii la înfăptuirea lor.

A
zitiv, 
sebit 
bază
permanentă muncă educativă în a- 
ceastă direcție, să combată cu tărie 
pe toți acei ce, din neglijență sau. 
nepăsare, aduc prejudicii aspectului 
urbanistic al cartierului. Crearea 
unei opinii publice de masă împotri
va acestora trebuie să stea mereu în 
centrul atenției organizației de bază.j

Pentru a aduce o contribuție 
mai substanțială la rezolvarea pro
blemelor gospodărești din raza tor 
de activitate, organizațiile de bază 
de cartier își pot prevedea în planu
rile lor de muncă analizarea felului 
în care membrii și candidații de 
partid au contribuit la acțiunile pa
triotice de gospodărire și înfrumuse
țare a cartierului.

Desfășutînd o muncă temeinică șl 
permanentă, organizațiile de bază de 
cartier, grupele de partid se vor si
tua în fruntea acțiunilor gospodă
rești, își vor aduce din plin contri
buția la crearea frumosului, la păs
trarea lui.

D. CRIȘAN

Pentru îmbunătățirea 
firelor de mătase

(Urmare din pag. l-a)

I 
i
i

Aptitudini + pasiune ==

(Urmare din pag. l-a)

presărat cu multe poante satirice, a 
prezentat Școala medie din Lonea. 

j Din picate, membrii brigăzii artis- 
- tice de agitație a școlii n-au stă- 

pînit bine textul, «s-au prezentat pe 
scenă într-o ținută necorespunzătoa
re. Pentru aceste lipsuri se fac vi
novat! conducerea scolii si organizația 
U.T.M. pe școală care, în preziua con
cursului, au îngăduit elevilor să pre
zinte program artistic la clubul din 
Petrila pînă la ora 24, iar în dimi
neața zilei concursului să prezinte din 
nou același program la Petrila. Așa 
că ei au apărut pe scenă obosiți.

grav este însă făptui că Școa
la medie Vulcan nu s-a prezentat de
loc la concurs. Motivele: nepăsare, 
pasivitate, lipsă de răspundere și de 
respect față de o asemenea manifes
tare culturală. Intr-un cuvînt, dezin
teres pentru cultivarea aptitudinilor 
artistice ale elevilor. Se pare că, ca
drele didactice de la această școală, 

- în afara orelor de curs, nu desfă
șoară nici o altă formă de activi
tate culturală cu elevii, folosind ore
le afectate acestui resort de activi
tate în interese personale. Oare con
ducerea școlii și organizația U.T.M, 
din școală nu au nimic de spus ?! 
...Fapta lor este, oricum, regretabilă. 
Dar este apreciabilă munca, voința și 
perseverent^. celorlalte școli, care au 
prezentat formații bine puse la punct 
și care au ocupat locurile ce le me
ritau.

N.R. iată rezultatele înregistrate: 
COR : I. — Școala medie Petroșani; 
H. — Școala profesională Petroșani; 
III. — Școala comercială Petroșani 
și Școala profesională Lupeni. BRI
GĂZI ARTISTICE DE AGITAȚIE : I. 
— Școala medie Petroșani; II. — 
Școala medie Lupeni și Școala me
die Petrila; III. — Școala comer
cială Petroșani și Școala profesio
nală Lupeni. DANSURI: I. — So
list dansator Dudaș Gheorghe, Școa
la, profesională Petroșani; II. — Școa
la medie Lupeni. RECITATORI: I. 
— Pop Margareta și Branea Mioara, 
Școala medie Petroșani; II. — 
Loca EmanUeia și Brădiceanu Va
leria, Școala medie Lupeni; III. — 
Băculescu Olga și Pavel Elena, Școa
la comercială Petroșani. SOLIȘTI 
VOCALI: I. — Ni stor Gabriela,
Școala medie Petroșani și Mistrie 
Angela, Școala medie Lonea; II. Biltz 
Petru, Școala medie Lupeni și Pop 
loan, Școala profesională Petroșani; 
UI. Răgan Victoria, Școala me
die Lupeni și Boglea Maria, Școa-

rezultate bune
ia medie Lonea. MENȚIUNE: Dră- 
goi ioan, Școala profesională Lupeni 
și cuplul Kiss Ștefan — Girjoabă 
loan. Școala profesională Petroșani. 
SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI: ACOR
DEON : I. — Costin Francisc, Școa
la profesională Petroșani; II. Cîrpu 
Mariana,’Școala medie Petroșani; III.
— Petrie loan, Școala medie Lo
nea. CLARINET : 1. - Mihăilă loan, 
Școala profesională Petroșani, SAXO
FON : 1. — Chinezu loan, Școala 
profesională Lupeni. TROMPETA : 1.
— Țițu Constantin, Școala profe
sională Lupeni. FLUIER: 1. - Cră
ciun Alexandru; II. — Popa life; IU.
— Grămadă loan, toți de la Școala 
profesională Petroșani. MUZICUȚA: 
I. — Lațco Vasile, Școala profe
sională Petroșani CHITARĂ: 1. — 
Jurca Mîhăiță și Petrie loan, Școa
la (medie Lonea. ORCHESTRĂ DE 
MUZICA POPULARĂ: I. Școala pro
fesională Lupeni. ORCHESTRA DE 
MUZICĂ UȘOARA : I. — Școala pro
fesională Petroșani; II. — Școala 
medie Petroșani; Hi. — Școala medie 
Lonea. ORCHESTRA DE MUZICUȚE : 
I. — Școala profesională Petroșani. 
FANFARĂ: 1. Școala profesională Lu
peni.

PROGRAM
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PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 
5.06 Concert de dimineață; 5,40 Con
tinuarea concertului de dimineață; 
6.00 RADIOJURNAL. Buletin meteo
rologic; 6,10 Cîntăreții satelor; 6,30 
Recomandări din program; 6,35 Mu
zică ușoară; 6,45 Salut voios de pio
nier; 7,00 RADIOJURNAL; 7,30 Sfa
tul medicului: Mononucleoza infec- 
țioasă; 7,35 Anunțuri, muzică; 7,45 
Melodii distractive; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,06 Cîntece și jocuri popu
lare; 8,30 Muzică din operete; 9,00 
Variațiuni simfonice de Wilhelm 
Demian; 9,30 Melodii populare; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 Potpu
riuri de muzică ușoară; 10,30 Cu 
magnetofonul la Institutul de etno
grafie și folclor : Popas în lumea ba
ladei (emisiunea а Iii-a); 10,50 
Fragmente din opera „Bal mascat" 
de Verdi; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
12,03 Din înregistrările interpretului 
de muzică populată Vasile Cănănău; 
12,15 „Simfonia primăverii" de Mar
țian Negrea; 12,54 Recitai Wanda 
Mărculescu; arii din operete; 13,10 
Concert de prînz; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 14,05 Recomandări din

Fabrica de fire artificiale „Viscoza" din Lupeni primește mereu utilaje 
care vin în ajutorul procesului de producție. Recent fabrica a primit un 
circular de tăiat metale, lată în clișeu pe sudorul Ionici loan lucrînd cu 
noul circular.

calității

secție lucrează sortăreSe pricepute cu 
o vechime de 3—5 ani în fabrică, ca
lificate în această direcție care cu
nosc importanța sortării producției 
finite.

— Una din cauzele încurcării «te
merilor este determinată de spațiul 
restrîns al subsecțieî sortare — a 
spus în ședință sortăreasa Poena r 
Otilia. Acum se lucrează cu mai 
mulți dentari și aceasta eu consider 
că este o cauză care. înlesnește în
curcarea lor. Propun ca sortăresele 
să lucreze cu maximum doi denieri, 
astfel calitatea sortării se va îmbu
nătăți radical.

— încurcarea denierilor șe produ
ce uneori și din. cauza grabei — a 
sptis muncitoarea Turlea Elena carp 
lucrează la împachetarea sculurilor. 
Nu este asigurată ritmicitatea mun
cii noastre. Uneori nu prea avem ce 
face, iar alteori avem âșa «te itiulte 
scul uri de împachetat îneît, în gra
ba mare, mai greșim pachetele...

Atît tovarășa Farkaș Erna secre
tara comitetului de partid cît și 
maistrul Suciu Mihai, Măndoi Ipaii 
și alți vorbitori au subliniat că ne- 
ritniicitateă muncii, neglijența sînt 
principatele cauze că în subsecția sor
tare nu se lucrează la nivelul cerin
țelor. Participanții la ședința au cri
ticat cu asprime pe tovarășele Stă- 
nescu Fiorica, Crăiniceanu Eugenia, 
Gaizler Olga ș. a. care n-au muncit 
cu simț de răspundere.

Ședință a scos la ive&iă că nici 
controlul tehnic de calitate; (respon
sabil irig. H. Balabau și tehniciană 
L. Tărcuță) nu și-a făcut conștiincios 
datoria. Numai astfel se explică fap
tul că pe poarta fabricii au ieșit lăzi 
cu fire de mătase necorespurlzător 
sortate și ambalate, care au fost re
fuzate ulterior de beneficiari.

Pătrunși, de importanța probleme
lor discutate, participanții la ședință 
au făcut mai multe propuneri pen
tru ridicarea calității muticii la sor
tarea firelor. In planul de măsuri 
tehnicb-organizatorice să se prevadă, 
pentru a se evita încurcarea denie
rilor, sortarea unui singur denier, 
iar eînd s-a terminat acesta, firele 
respective să fie ambalate, imediat. 
S-a mai propus să se controleze ino
pinat, prin sondaj, pachetele cu scu
lări sortate pentru a se vedea cuțn 

^ș-a făcut sortarea firelor. Ca o mă
sură menită să ducă la îmbunătăți
rea calității muncii s-a recomandat 
să se stabilească o primă de calitate 
care să se acorde, sub formă de sti
mulent. lucrătoarelor secției care-și 
fac conștiincios datoria etc.

Analiza făcută a arătat că la Fa
brica de fire artificiale „Viscoza" 
din Lupeni există suficiente resurse 
interne, care folosite pot duce la îm
bunătățirea substanțiala a calității 
firelor de mătase. Conducerea fabri
cii, comitetul sindicatului, sub con
ducerea comitetului de partid tre
buie însă să mobilizeze întregul co
lectiv spre_ a folosi aceste rezerve.

In сашрааіа ie imiMrl
La Ocolul silvic Lupeni se desfă

șoară din plin campania de împă
duriri de primăvară. Cei 82 munci
tori sezonieri conduși de șefii de echi
pe Dumitru Nicojae. Dumitru Con
stantin, Niță Dumitru și Duțu Gheor- 
ghe au trecut la executarea diferite
lor lucrări pregătitoare și apoi la 
plantarea a 357 000 puiețl de 
molid, paltin și pin. Conducerea Oco
lului silvic Lupeni (inginer șef Ta- 
tulici Adrian) a luat măsuri de asi
gurare a cazării, măsuri de aprovi
zionare cu alimente pe șantier pen
tru muncitori etc. Datorită acestui 
fapt, pînă Ia 1 mai au fost plan
tate peste 200 000 puieți ‘în terenu
rile ce au fost exploatate de secto
rul forestier Lupeni.

O reușită prezentare 
de modele

Recent, Cooperativa „Deservirea” 
din Lupeni a organizat în sala pala
tului cultural din oraș o reușită pre
zentare a modei pe anul 1965. Cu a- 
cest prilej, au fost trecute în revistă 
peste o sută de modele de pardesie, 
costume, rochii și tricotaje pentru 
adulți și copii — toate executate în 
secțiile de croitorie ale cooperativei. 
Modelele de îmbrăcăminte, cît și пойе 
coafuri de daună și tunsori bărbă
tești prezentate 'publicului spectator 
s-au bucurat de multă apreciere.

I. CI0RTEA 
corespondent

DE RADIO
mai

program; 14,10 Soliști de muzică u- 
șoară; 15,00 Soliști și orchestre de 
muzică populară; 15,30 Cvartetul in 
Mi major de Pascal Bentoiu; 16,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo
gic; 16,15 Din albumul muzicii co
rale; 16,30 ROZA VÎNTUR1LOR;

■ 17,00 Piese de estradă; 17,22 Ciută 
Margareta Mfetaxa — arii din opere; 
17,37 Program muzical cerut de as
cultători; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,06 Ciclul „GHID MUZICAL"; 18,45 
De Ia vals la surf; 19,15 UNIVER
SITATEA TEHNICA RADIO — ci
clul construcții; 19,30 Serată dan
santă; 2U.00 RADIOGAZETA DE' 
SEARA; 20,30 Varietăți muzicale; 
21,15 Lecturi la cererea ascultători
lor : Pagini din nuvelistica lui Cezar 
Petrescu; 21,30 Melodii de odinioară; 
22,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic; 22,20 Interpretări în pri
mă audiție; 22.35 Melodii în noapte; 
23,05 „Concertul săptfenînii"; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 73Q BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Jocuri populare in
terpretate la trompetă ți Ia mando
lină; 7,45 vocală și Mlfr;
mentală; 8,10 „Dansai instrumente

lor" muzică de estradă; 8,30 Re
comandări din program; 9,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 9,03 Melodii popu
lare din Muntenia; 9,30 „Rîde veselă 
mima mea" — pagini din operete ro- 
mîneștî; 10,00 Din muzica instru
mentală a secolului XVIII; 10,30 
Muzică populară interpretată de Ma
ria Sterian și Terente Petrescu; 10,46 
Emisiune de cîntece pentru copii; 
li,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 
La microfon soliști amatori — mu
zică ușoară; 11,30 UNIVERSITATEA 
TEHNICA RADIO — Ciclul meta- 
lurgie-construcții de mașini; 12,15 
Program de cîntece de dragoste și 
jocuri populare; 12,45 Piese de es
tradă; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI;
13.30 De toate pentru toți (reluare); 
14,25 Muzică; 14,30 Recomandări 
din program; 15,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 15,05 Muzică distractivă in
terpretată de fanfară; 15,30 Știința 
în slujba păcii; 15,40 Muzică ușoară 
de Camelia Dăscălescu și Ion Radu
lescu; 16,00 Cîntă orchestra de mu
zică populară a Radioteleviziunii;
16.30 Simfonia nr. 53 în Re major 

de Haydn; 17,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 17,15 „Buchet 
de trandafiri" — muzică ușoară; 
17,35 Anunțuri, reclame, muzică; 18,00 
Muzică din operete cerută de ascul
tători; 18,30 CAPODOPERE ALE LI

TERATURII: „HOȚII" de Fr. Sel
ler; 19.00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,05 
„Cîntece și jocuri de pe țărmurile 
Mediteranei"; 19,30 TEATRU LA 
MICROFON : „Intîlnire la Senlis" de 
Jean Anouiih; 20,35 Muzică; 21,00 
RADIOJURNAL. Sport; 21,15 „Am 
îndrăgit o melodie" — emisiune de 
muzică ușoară românească; 21,40 Ba
lade și idile. Program de muzică in
strumentală și vocală; 21,58 Muzică 
de dans; 22,30 Din scrinul cu discuri; 
23,00 BULETIN DE ȘTIRI; 23,05 
„Stelele sclipesc pe cer" —- muzică 
ușoară; 23,35 ,.E rîndtil meu să ie 
invit la dans"; 0,52 BULETIN DB 
ȘTIRI.

Cînem aiografe
12 med

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Scaramnuche; REPUBLICA : Soții în 
oraș; PETRILA : încurcătură bleste
mată; LONEA : Doi în stepă; VUL
CAN : Rusalka; GRIVIDIA : Cain al 
XVni-iea; PAROȘENI : Vi-1 prezint 
pe Baluev; LUPENI — MUNCITO
RESC i Există un asemenea flăcău; 
BARBATENI : Lovitura de pedeapsă.
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Sărbătorirea Zilei victoriei

Parada militară 
de la Moscova

MOSCOVA 9. Corespondentul A- 
gerpres, S. Podină, transmite:

La 9 mai, în Piața Roșie din Mos
cova a avut loc o mare paradă mi
litară consacrată celei de-a 20-a a- 
niversări a victoriei asupra Germa
niei fasciste.

In tribuna centrală a Mausoleului 
lui V. I. Lenin au luat loc conducă
torii partidului comunist și ai guver
nului sovietic, precum și șefii dele
gațiilor străine, printre care și con
ducătorul delegației de partid și gu
vernamentale a R. P. Române, tova
rășul Emil Bodnăraș.

La tribuna Mausoleului se aflau 
mareșalii Budionnîi, Jukov, Timo- 
șenko, Voroșilov, alți cunoscuți con
ducători militari sovietici, eroi ai 
războiului, sosiți din toate colțurile 
Uniunii Sovietice. Au fost prezente 
delegațiile militare ale statelor so
cialiste. ale țărilor prietene din Asia 
și Africa.

La ora 10 dimineața, mareșalul 
Uniunii Sovietice Malinovski,' însoțit 
de comandantul parăzii, generalul de 
armată Belogorodov, au trecut în 
revistă trupele aliniate pentru paradă.

Apoi mareșalul Malinovski a rostit 
o scurtă cuvîntare.

Parada trupelor a fost deschisă de

Mesajul l. (. al P. [. II. S. si Sovietului Suntem 
al U.R.S.S. adresat guvernelor ii pouoatelor Ionii

MOSCOVA 10 (Agerpres).
Cu prilejul celei de-a 20-a aniver

sări a victoriei asupra Germaniei 
hitleriste, C.C. a-1 P.C.U.Ș., Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
guvernului sovietic au adresat un 
mesaj guvernelor, parlamentelor și 
popoarelor din toate țările.

„Uniunea Sovietică cheamă din 
nou toate țările să dea dovadă de 
realism în aprecierea raportului de 
forțe și a urmărilor posibile ale unui 
război în secolul nuclear, să adopte 
măsuri eficiente în vederea lichidă
rii primejdiei unui nou război mon
dial".

„Anul celei de-a 20-a aniversări 
a victoriei asupra hîtlerismului tre
buie să fie marcat prin eforturile de
puse în lupta pentru lichidarea foca
relor de război".

Sesiunea Comisiei mixte 
interguvernamentale sovieto-franeeze

MOSCOVA 10 (Agerpres).
La Moscova a avut loc prima se

siune a Comisiei mixte interguverna- 
mentale sovieto-franceze, pentru apli
carea în practică a acordului sovie- 
to-francez semnat recent, cu privire 
la colaborarea în domeniul televiziu
nii în culori.

După cum transmite agenția TASS,

SEUL. La Seul s-a făcui cuno
scut că au fost arestați șapte ofi
țeri și civili, acuzați de a fi luat 
parte la un complot urmărind răs
turnarea guvernului stid-coreean. 
Un purtător de cuvînt al armatei 
a menționat că au început o serie 
de cercetări în legătură cu acest 
complot și pentru găsirea celorlal
te persoane implicate.

KAMPALA. In localitatea En
tebbe (Uganda) au avut loc recent 
convorbiri între primul ministru al 
Ugandei, Milton Obote, și o dele
gație a guvernului de la Leopold
ville, condusă de J. Kabebma, în
sărcinat cu afaceri al Congoului la 
Londra. Potrivit agenției Reuter, 
întîlnirea este menită să ia în 
discuție relațiile dintre cele două 
țări.

CAIRO. Intr-un comunicat al
patrioților omanezi, publicat la

steagul- victoriei, purtat de cqțoqelul 
Konstantin Samsonov, flancat de ser
genții în rezervă Mihail Egorov și Me- ; 
li ton Kantaria, care au arborat cu 20 de ■ 
ani în urmă deasupra Reichstagului 
acest steag, trecut prin multe bătălii. (1 
După ei au defilat într-o aliniere per
fectă unități ale diviziei care a |u$t 
cu asalt Reichstagul, ultimul purici 
de rezistență al trupelor hitleriste.

Cu un deosebit interes a fost ur
mărită defilarea trupelor de rachete,, 
deschisă de o coloană de rachete an
tiaeriene teleghidate, urmate de cele 
mai moderne tipuri de antiraehete 
gigantice. Și-au făcut apoi apariția 
rachetele balistice ale submarinelor 
ceanice iar după rachetele inter

continentale, prin fața tribunei au 
trecut rachetele intercontinentale cu 
trei trepte, cu combustibil solid. Ca 
o încununare a parăzii au apărut pe 
platforme lungi de mai mulți metri 
rachetele orbitale. Inrudtite cu cele 
care au plasat în Cosmos navele 
„Vostok" și „Voshod", ele pot atinge 
obiective în orice direcție, ceea ce le 
face practic invulnerabile pentru a- 
părarea antiraehete.

Parada militară în cinstea Victo
riei a durat o oră și 5 minute.

Mesajul cheamă la adoptarea de 
măsuri eficiente în vederea lichidă
rii primejdiei unui nou război mon
dial, condamnă'agresiunea S.U.A. în 
Vietnam, provocările lor împotriva 
Cubei și intervenția în Republica 
Dominicană, . tendința revanșarzilor 
vest-germani de a crea . din , nou. o 
primejdie ■ pentru țările care pînă a- 
cum, au fost de, două ori victima a- 
gresiunii militarismului german.

In mesaj se cere „să se sporească 
eforturile în vederea reglementării 
problemelor nerezolvate, rămase moș
tenire din cel de-al doilea război 
mondial". Uniunea Sovietică „decla
ră încă o dată că este gata să facă 
tot ce este necesar în interesul păcii 
generale și securității popoarelor".

Djermen Gvișiani, vicepreședinte al 
Comitetului sovietic pentru coordo
narea lucrărilor de cercetări științi
fice, președintele părții sovietice а 
Comisiei mixte, a declarat cu acest 
prilej că colaborarea tehnico-științi- 
fică sovieto-franceză se lărgește și 
cuprinde în prezent toate domeniile 
principale ale științei și tehnicii.

știri
Cairo, se anunță că lupte violente 
au avut loc între patrioți și trapele 
britanice în regiunea Beni Owaha, 
in cursul cărora mai mulți soldați 
britanici au fost uciși și răniți.

BRUXELLES. Intr-o declarație 
făcută la Bruxelles cu prilejul u- 
ntii tîrg internațional, președintele 
Federației industriilor daneze, M. 
Thygesen, și-a exprimat neliniștea 
în legătură cu starea actuală a 
relațiilor dintre cele două grupări 
economice rivale vest-europene — 
Piața comună și Asociația Euro
peană a Liberului Schimb (A.E.L.S.).

SAN SALVADOR. Simbătă și 
duminică in regiunea lacului llo- 
pango din Salvador s-au produs 
noi mișcări seismice care au stlr- 
nit panică în rîndurile populației. 
Autoritățile au anunțat luarea u- 
nor măsuri preventive, întrucît se 
consideră că cutremurele de pă~

Vizita delegației 
R. P. Române 
în regiunea 
Cehia de vest

PRAGA 10. Corespondentul Ager
pres, Al- Liță, transmite :

La 10 mai, delegația de partid și 
guvernamentală a R. P. Române, 
condusă de tovarășul Ion Gheorghe 

membru al Biroului Politic 
a) GE. || P .M.R., președintele Con- 
a№$liti de Miniștri, care a participat 
la festivitățile prilejuite de cea de-a 
20-a aniversare a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist, a vi
zitat regiunea Cehia de vest.

In oraștd Plzen, delegația a fost 
întîmpinată -de primul secretar al Co
mitetului regional Cehia de vest al 
P.C. din Cehoslovacia, F. Kuba. de 
președintele Comitetului național re
gional, J. Pelnar și de alți reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat.

Delegația română, însoțită de re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, a vizitat la Uzi
nele „V. I. Lenin" secția forjă, noile 
hale ’ de turbine, secția de aparate j 
electrotehnic greu, precum și secția 
de Utilaj pentru prima centrală ato- 
irno-electrtcă, ce se construiește în 
CeKoslovăcia. Delegația a vizitat, de 
asemenea, fabrica de bere „Plzen".

Seara delegația română s-a îna
poiat în Praga.

Amnistie generală 
în R. S- Cehoslovacă

PRAGA 10 (Agerpres).
in legătură cu cea de-a XX-a a- 

niversare a eliberării Cehoslovaciei', 
Antonin Novotny, președintele R. S. 
Gerioslovace, a anunțat o amnistie 
generală. Amnistia privește, între al
tele, persoanele Care au comis infrac
țiuni politice, dar nu absolvă de pe
deapsă pe cei condamnați pentru co
laborare ,cu naziștii, pentru crime de 
război și pentru infracțiuni grave cu 
caracter economic.

Problema Ciprului în atenția 
cercurilor politice din Turcia

ANKARA 10 (Agerpres).
Problema Ciprului continuă să 

stea în atenția cercurilor politice tur
cești. Luînd cuvîntul în senat, cu o- 
cazîa dezbaterilor pentru bugetul 
Ministerului de Externe, vicepremie- 
rul turc, Suleyman Demirel, a ară
tat că dacă Grecia insistă în nere- 
cunbașterea drepturilor ciprioților 
turei, ar fi imposibil să se prevină 
o criză serioasă între cele două țări. 
El a subliniat că Turcia dorește o 
soluționare pașnică a problemei, ast
fel ca să fie apărate drepturile ci- 
prioțtlor turci. Demirel a subliniat 
că relațiile turco-grecești se înrău
tățesc zî de zi, ca urmare a proble
mei cipriote.

mint vor continua existind chiar 
posibilitatea unei noi catastrofe.

DARMSTADT. La Darmstadt a 
fost inaugurată o expoziție de co
voare istorice, ceramică și obiecte 
de artizanat, provenind din muze
ele turcești. Este prima expoziție 
de acest' fel prezentată în Europa.

V1ENA. La manifestările orga
nizate cu prilejul celei de-a 600-a 
aniversări a Universității din Vie- 
na, care au început luni, participă 
delegații a 260 de universități din 
întreaga lume.

NEW YORK. Gargobotul grec 
„Norlandia" a anunțat prin radio 
că a salvat duminică,'din apele O* 
ceanului Atlantic, 25 de membri ai 
echipajului cargobotului grec „Tăs- 
sia“. Aceștia și-au abandonat nava 
care ,-,este pe cale să se scufunde", 
Nu șe cunosc cauzele care au dus 
la acest naufragiu.

Semne de incertitudine și confuzie 
la Santo Domingo

SANTO DOMINGO 10 (Agerpres).
In timp ce la sediul Organizației 

Statelor Americ-ane se întreprind e- 
forturi în vederea creării așa-numi- 
ielor „forțe interamericatie" pentru a 
se interveni în Republica Dominica
nă, în capitala acestei țări situația 
continuă să prezinte numeroase sem
ne de confuzie și incertitudine. Du
minică „guvernul de reconstrucție 
națională", condus de generalul An
tonio Imbert Barreras — guvern ca
re reprezintă interesele cercurilor de 
dreapta — a anunțat că destituie un 
număr de comandanți militari do
minicani, printre care generalul Be- 
lisario Peguero, șeful poliției națio
nale din timpul triumviratului care 
a fost răsturnat de la putere în urma 
răscoalei de la 24 aprilie. Principa
lul comandant al forțelor de dreapta,

Diieosiool Io slool hrtllilii lotoiist englez Io leiitiil 
to aatiosallzarea iolntiiti sideraraite

LONDRA 10 (Agerpres).
Proiectul laburist de naționalizare 

a industriei siderurgice continuă să 
provoace serioase nemulțumiri în rîn- 
dul partidului de guvernămînt. Du
minică, numeroși membri de partid 
și reprezentanți regionali laburiști 
au luat aproape cu asalt sediile a- 
cestui partid, pentru a protesta îm
potriva felului în care a fost conce
put proiectul.

Cele mai vii proteste vin din par
tea aripii de stînga laburiste, care 
prin deputății Michael Foot, Ian Mi- 
kardo și Tom Driberg, au cerut or-

Negocierile privitoare la asocierea Nigeriei 
la Piafa comună au intrat în impas

BERNA 10 (Agerpres).
Corespondentul din Bruxelles al zia

rului „Neue Zurcher Zeitung" relatează 
că negocierile privitoare la asocierea

Intr-o declarație făcută duminică 
ziariștilor, fostul prim-ministru turc, 
Ismet Inonu, liderul opoziției, a re
afirmat solidaritatea deplină a na
țiunii turce cu guvernul său în pro
blema Ciprului. „Față de criza ci
priotă, unitatea din interiorul țării 
îmbracă un caracter solid și de ne
zdruncinat". Guvernul, a spus el, are 
depline puteri să ducă tratative și 
să rezolve această problemă. „Aștep
tăm, a adăugat Inonu, cu cea mai 
mare atenție și speranță ca N.A.T.O. 
să-și îndeplinească sarcina ce-i re
vine în soluționarea crizei profunde 
care afectează aripa sa de

Zambia nu va 
sud-rhodesian

NDOLA 10 (Agerpres).
Președintele Zambiei, Kenneth 

Kaunda. а declarat că nu va recu
noaște guvernul sud-rhodesian. con
dus de lan Smith, reales săptămîna 
trecută. Luînd cuvîntul duminică la 
un .miting de masă, la Fort James, el 
a subliniat că guvernul Zambiei re
fuză să recunoască guvernul mino
rității albe din Rhodesia de sud,

întrunirea Consiliului 
al Sudanului

KHARTUM 10 (Agerpres).
Consiliul Apărării Naționale ăl Su

danului s-a întrunit la Khartum sub 
președinția primului ministru Khatim 
el Khalifa, pentru a discuta o serie 
de chestiuni privind securitatea sfa
tului. A fost examinată, totodată, 
situația de la frontiera cu Etiopia. 

generalul Vessin, continuă, însă, să-și 
păstreze postul.

Intr-o declarație făcută duminică, 
Imbert a cerut forțelor constituțio- 
naliste, conduse de colonelul Fran
cisco Caamano, să depună armele. 
El a arătat că „nu va ezita să rupă 
acordul de încetare a focului, reali
zat prin intermediul O.S.A., pentru 
a ataca pe oponenții săi". Forțele 
constituționaliste au anunțat la pos
tul de radio aflat în mîinîle lor- că 
resping cererea lui Imbert.

Situația politică propriu-zisă nu 
s-a schimbat la Santo Domingo. A- 
genția France Presse menționează 
că în rîndurile „constituțional iștilor" 
se manifestă o puternică opoziție 
față de ideea oricăror negocieri cu 
guvernul lui Imbert, atît timp cît în 
țară vor continua să existe trupele 
nord-americane.

ganizarea unei conferințe speciale a 
grupului parlamentar laburist pe 12 
mai, pentru a fi lămurite o serie de 
aspecte legate de acest plan. Cei 
trei, referindu-se la declarația de 
ultim moment a lui Brown, făcută 
în Camera Comunelor, pentru a dă 
satisfacție celor doi rebeli de dreapta, 
Woodrow Wyatt și Desmond Donnelly, 
spre a-i determina să voteze în fa
voarea proiectului guvernamental, 
consideră că acesta ar fi făcut o 
concesie care golește de conținut în
suși principiul naționalizării.

Nigeriei la Piața comună’ au intrat 
în impas, și că „este cu totul nesi
gur dacă se va putea realiza un ă- 
cord". In ultimele două săptămîni 
nu s-a putut înregistra nici un pro
gres demn de menționat. Nigeria nu 
vrea să ia în considerare • cererea 
Pieței comune privind scăderea im
pozitului pe consum la produsele al 
căror export interesează C.E.E., ă'e- 
oarece afirmă că autonomia sa în’rOO- 
imeniul fiscal nu este negociabilă.

In cursul negocierilor, arată co
respondentul, delegații Nigeriei s-au 
referit la rezultatele ultimei confe
rințe de la Geneva pentru comerț și 
dezvoltare, subliniind că țara lor tre
buie să fie dispensată de a acorda 
reciprocitate deplină țărilor Pieței 
comune în domeniul economic. Ea 
este dispusă să acorde Pieței comu
ne un regim preferențial la bunuri, 
reprezentînd numai un procent de 
circa 8 la sută din întregul import 
al țării.

recunoaște guvernul 
condus de fan Smith

impus prin alegerile organizate de 
Smith. El a menționat că. întrucît 
Marea Britanie a avertizat guvernul 
sud-rhodesian că, în cazul declarării 
unilaterale a independenței, vor fi a- 
plicate sancțiuni economice față de 
această țară, Zambia — fiind mem
bră a Commonwealth-ului. trebuie să 
fie pregătită să facă, față unei crize 
în relațiile economice cu țara vecină.

Apărării Naționale

Ministrul afacerilor externe a fost 
însărcinat să ia legătura cu guver- \ 
nul etiopian în vederea rezolvării a- 
cestor probleme pe calea negocieri
lor. Consiliul apărării naționale a 
mai examinat problema refugiaților 
congolezi și a hotărît să continue a 
le acorda ajutor în alimente și me
dicamente.
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