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Sporesc realizările în întrecerea socialistă

Peste 2300 tone de cărbune 
în plus

I so- 
mina Uri- 
minerii a- 
exploatări 

furnizat 
în 
a-

Graficul întrecerii 
cialiste de la 
câni arată că 
castei tinere 
carbonifere au
centralor siderurgice, 
primele două luni al? 
nului o cantitate de 1 600 
tone de cărbune cocsifica
bil peste 
planului, 
nei
prezent 
și mai 
ducția 

^plan în 
mentului 
perioada

prevederii? 
Colectivul mi- 

Uricani luptă în 
pentru a spori 

mult pro- 
realizată peste 
contul angaja- 
de întrecere. In 
1—25 martie au

fost extrase din abataje
le minei Uricanj 703 tone 
de cărbune cocsificabil 
în plus. $i de această 
dată cele mai frumoase 
rezultate le-au dobîhdit 
minei ii sectorului I. Pro
ductivitatea muncii plani
ficată pe sector a fost 
depășită în acest timp cu 
8,3 la sută.

Colectivul minei Uricani 
este hotărît ca pînă 
sfîrșitul acestei luni 
extragă paste plan 
500 tone de cărbune 
sificabil.

la 
să 

încă 
coc-

creșteriiPe seama 
productivității muncii

Colectivul sectorului I al exploatării miniere Pe- 
■trila acordă o deosebită atenție creșterii producti
vității muncii — baza sporirii producției de cărbune. 
Prin folosirea capacității utilajelor cu care sînt în
zestrate locurile de muncă din sector, minerii de 
aici sporesc continuu randamentul la 
bunelui. Randamentul mediu realizat 
luna martie depășește 3 tone cărbune 
terea productivității muncii a făcut 
rea producției. De la începutul anului și p.înă іф, 
prezent s-au extras din abatajele sectorului I mai 
mult de 1500 tone de cărbune peste plan. La acest 
surplus de producție și-au adus, 
mai cu seamă aportul brigăzile 
conduse de tovarășii Cusoș Gheor- 
ghe și Mihai Ștefan.

extracția câr
pe sector în 

pe post. Creș- 
posibilă spori-
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Elevul Popa Ștefan de Ia Grupul școlar minier 
Petroșani este fruntaș ia învățătură. Dacă con
sulți catalogul clasei observi că 
numai note de 9 și 10.

IN CLIȘEU: Tovarășul Niță 
fesor la Grupul școlar minier 
preună cu elevul Popa Ștefan, 
aparat cu care a fost dotată școala.

acest tînăr are
“ , b ■ i i.u :
Gheorghe, pro-
Petroșani,. im- 

consultă un
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Cu planul trimestrial îndeplinit
sfîrșitul schimbului 1, 
tehnicienii și inginerii

• Conferința reprezentanților academiilor ds științe din țările so
cialiste

• Minării francezi continuă greva
• A fost stabilită din nou legătura cu stația interplanetară 

„Marte-1"
• Puternice ciocniri. Intra partizani guatemalezi și foitele armate 

ale dictatorului Fuentes

sprijin piejiK

VICTOR BRAȘOVEANU 
președintele Sfatului populai 

al orașului Lupeni

de aptivi- 
de oameni 
participării 

treburilor 
adunărilor

activitatea

propu- 
alegăto- 
bugetui 

popular

tineri cer recomandări pen- 
intra în partid. Lunar, trei- 
tineri uțemiști, care desiă- 
o bogată activitate de 

obștesc, 
de

ri- 
nivelului activității orga- 
U.T.M., pentru formarea 
muncitori ca

Ieri, la 
muncitorii, 
Uzinei de reparat utilaj minier din 
Petroșani au raportat îndeplinirea 
înainte de vreme a planului pro
ducției globale-valorice pe primul 
trimestru al anului. Acest succes 
se datorește în mare parte apli
cării în viață a planului de mă
suri tehnico-organizatorice menit 
șă ridice nivelul tehnic al produc
ției, să contribuie la folosirea 
mai bună a mașinilor unelte șl a 
instalațiilor din uzină. îmbunătăți
rile aduse în procesul tehnologic, 
precum și condițiile bune de mun
că create, au avut ca efect spori
rea productivității muncii în pe
rioada trecută din acest an cu 18 
la sută față de plan. Creșterea 
productivității muncii a permis co
lectivului uzinei să sporească pro
ducția și Să livreze exploatărilor 
miniere din Valea Jiului impor
tante cantități de utilaje și piese 
de schimb peste plan. De la înce-

au
200
120

putui anului, pe poarta uzinei 
fost expediate peste olan 
tone armături de galerii, peste 
tone diverse construcții metalice,
70 bucăți stîlpi metalici de aba
taj etc.

Lupta pentru creșterea produc
ției și productivității muncii în u- 
zină s-a împletit cu efortul colec
tivului îndreptat spre îmbunătăți
rea calității produselor, reducerea 
prețului de cost. In primele două 
luni ale acestui an procentul de re
buturi la piesele turnate din oțel 
a fost redus cu 1(40 la sută. Pe 
baza îmbunătățirii calității produ
selor și reducerii, cpnsunjulul de 
materiale la U.R.U.M.P. s-au reali
zat economii în valoare de’ 10 000 
lei peste sarcina 
prețului de cost.

La îndeplinirea 
me a planului pe 
contribuit în mod 
tivele secțiilor mecanică, <
strucții metalice și’ turnătorie.
—-----------в-л>з«ал^ ■

de reducere a

înainte1 de vre- 
trimestrul I au 
deosebit colec- 

con-

oameni îna-

în ultimele 
candidatilor

patru luni, 
de
cu

partid 
încă 15 

le-a iost

pei nil Іи! otenliil — 
illtiri caediiali le pârtii!

< Desfășurînd in rindul tinerilor 
І electricieni o susținută muncă de 
|. educație comunistă, organizația
< V.TJd. a uzinei electrice Vulcan 
,c se mîndrește cu faptul că tot mai
< mulfi

I
tru a 
patru 
șoară

producție și pe târîm 
sînt recomandați organizației 

s partid in vederea primirii lor in 
> rîndui candidafilor de partid. A- 

cesta este un rezultat al grijii
; organizației de partid pentru 

dicarea 
nizației 
tinerilor 
ini ați.

Numai 
rindurile
din uzină au crescut 
tineri. Printre cei cărora 
acordată recent cinstea și încre
derea comuniștilor se numără și 
tinerele bobinatoare Bercea Ma
ria, Batcotzi Ev a, Tamoș Viorica, 
laboranta Plorescu Ana și alții. 
In prezent, au primit recomandări 
către organizația ae partid încă 
șapte tineri, între care Bădău Io
sif, Oprea Aurelian lăcătuși, bobi
natorul Carman Ștefan și alții.

Un prefios ajutor în munca de 
educare a ceior mai buni tineri 
pentru 
lui, tl 
partid
tru, Caoriș Alexandru, Coroeanu 

Elena și alții, care se bucură de 
o deosebită apreciere din partea 

J colectivului în care muncesc.
s

a fi recomandați oartidu- 
dau tinerii membri de 

Berciu Petre. Beretzki Pe-

Alegerile de de- 
putați pentru sfa
turile populare co- 
munale și ale o- 
rașelor raionale de 
la 3 martie a.. c. 
au constituit un prilej 
zare a maselor largi 
ai muncii în direcția 
active la gospodărirea 
obștești. Cu prilejul
populare . de desemnare a candi
datilor de deputați, cît și a întîl- 
nirilor între candidați și alegători, 
un mare număr de cetățeni au 
făcut propuneri pentru remedierea 
unor neajunsuri din
sfatului popular pentru o mai bu
nă gospodărire a 
treburilor Ob
ștești, pentru îm
bunătățirea acti
vității unităților 
tutelate de sfatul 
popular, a unităților comerciale, 
cooperatiste, a instituțiilor sani
tare și de învățămînt. Noul comi
tet executiv al sfatului popular al 
orașului Lupeni, avînd în vedere 
importanța acestor propuneri pen
tru îmbunătățirea activității sale 
de viitor, acordă o deosebită a- 

tenție rezolvării propunerilor ce
tățenilor. Comitetul executiv a ce
rut unităților sale tutelate, îndeo
sebi sectoarelor I.C.O. și I.L.L. ca 
fiecare propunere, din domeniul lor 
de activitate' să fie analizată în 
parte și în măsura posibilităților 
să se ia măsuri de rezolvare a 
lor imediată. Astfel din cele 256 
de propuneri făcute în preajma 
alegerilor, 47 au fost rezolvate 
încă In. iimpul campaniei, electo
rale, iar altele sînt în curs 
zolvare.
neri ale cetățenilor s-au 
la îmbunătățirea iluminatului' pu
blic, a alimentării cu apă pota
bilă. canalizării etc. Comitetul e- 
xecutiv a considerat aceste pro
puneri întemeiate. De aceea el a 
cerut sectoarelor 
să fie rezolvate 
lucru ce s-a și 
luna februarie au
străzile orașului 170 de becuri noi. 
Sînt în curs de reparare instala
țiile de apă potabilă și canalizare 
la un bloc. In urma propunerilor 
oamenilor muncii, I.C.O. Petroșani 
a repus în funcțiune transportul 
în comun pe ruta Petroșani—Lu
peni și retur. S-a îmbunătățit preo
cuparea sectorului I.C.O. pentru 
salubrizarea localității etc. In pla
nul pe acest an al comitetului 
executiv sînt prevăzute nurqeroase 
lucrări gospodărești a 'căror rea
lizare va duce la înfăptuirea

numeroase 
nării ale 
rilor. Din 
sfatului
suma de . 1 110 00G 

, lei va fi, chel
tuită pentru lucrări, edilitare. Pen
tru întreținerea străzilor, trotua
relor s-a alocat 9 sumă de 140 000 
lei, pentru îmbunătățirea . ilumina
tului public — știma de 296 000 
lei, pentru întreținerea parcurilor 
și a zonelor verzi ,s-a alocat suma 
de 230 000 lei, pentru salubrizarea 
orașului 330 000 lei etc. Printre 
lucrările cele mai importante pe 
care le vom executa în acest an 
sînt; repararea

Din activitatea 
sfaturilor populare

de re
Cele j țnai multe ptopu- 

referit

I.C.O. și I.L.L. 
cît mai' curînd, 
făcut. Astfel, în 
fost montate pe

a

La clubul muncitoresc din Uricani, activitatea cultural-artistică cunoaște continuă dezvoltare. 
Iată, în clișeu, una din formațiile clubului prezentînd un program în fața oamenilor muncii din lo
calitate.

>>
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.trotuarelor de pe 
străzile 23 . August 
și Calea Vul
can, amenajarea 
rampei de gunoaie 
menajere la Băr- 
băteni, repararea 

zidului de sprijin din cartierul Ca
rolina, confecționarea a 40 bănet 
pentru parcul „Minerul", extinde
rea parcului cu încă 1.3 ha. te

ren, amenajarea de zone verzi la 
noile blocuri și altele. Vor fi plan
tați în acest an peste 6000 de ar
bori și arbuști și 2200 de tran
dafiri, din care majoritatea în noile 
cartiere.

In atenția noastră stau și pro
punerile făcute în privința îmbu
nătățirii curățeniei orașului. In a- 
cest an suprafața de străzi mătu
rată Zilnic în oraș se va mări Ia 
68 350 m. p., iar cea jștropltă la 
100 000 m. p. Sectorul I.L.L. și-a 
prevăzut ca lp acest an să «execute 
reparați! carențe la 700 de imo
bile, iar. la 21 reparații capitale.

In acest an, orașul nostru -se 
va. dezvolta substanțial. Se vor 
preda 571 de apartamente noi, o 
școală cu 16 săli de clasă, un ci
nematograf modern cu 500 de lo
curi. Se vor da în folosință noi 
spații- comerciale. Toate acestea, 
alături de lucrările gospodărești- 
edilitare, vor contribui la înfru
musețarea continuă a orașului nos
tru, la satisfacerea într-o măsură 
tot mai mare a cerințelor popu
lației. /

Pentru binele 
celor din abataje

Conducerea exploatării miniere 
Aninoasa s-a îngrijit de asigura
rea unor condiții optime de lucru 
muncitorilor din abataje. Astfel, 
pentru îmbunătățirea iluminatului ' 
portativ s-au luat măsuri pentru ■ 
montarea unui grup generator ne
cesar încărcării acumulatorilor 
lămpilor electrice care să tie 
montat în sectorul VIII, iar pen
tru combaterea prafului silica- 
gen la lucrările de deschideri și [ 
pregătiri s-a trecut la montarea 
unor' noi conducte de apă nece
sară, stropirii fronturilor de lu
cru. In domeniul îmbunătățirii 
protecției muncii s-au mai luai, 
măsuri de instruire periodică a 
șefilor de brigăzi și de schimb, 
s-a trecut la îmbunătățirea agita- 1 
ției vizuale prin afișarea de ta- 
blburt sugestive- privind tehnica 
securității,

Noi cercuri de citit
In cartierele orașului Peroșani 

funcționează peste 100 cercuri de 
citit ale comisiilor de femei, care! 
își desfășoară activitatea pe bază 1 
de plan de muncă.

In aceste zile, prin îndrumarea 
Comitetului. orășenesc al femeilor 
din Petroșani au fost înființate un 
număr de 30 noi eercuri de citit, ’ 
în conducerea cărora au fost de
semnate cele mai vrednice femei 
ca tovarășele Timiș Maria, Leonardo 
Elisabeta, Hiszem Elisabeta, Cucu 
Silvia.
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|w primul meci din returul canyionatuto reyoaal

ІА IUPENI

Faza finală a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului

întrecerile sportive din faza fi
nală a spartachiadei de iarnă a 
tineretului, desfășurată la Lupeni. 
au fost așteptate cu legitimă ne 
răbdare atît de concurenți cit șj 
de spectatori.

Concursul a început cu întrece-

La gimnastică locurile înttî au 
fost ocupate fără emoții de spor
tivele și sportivii lupeneni. Fete: 
Echipa Casei pionierilor a ocupat 
primul loc, iar la băieți cea a 
școlii profesionale. Trînte: Cei 18

Nerăbdarea 
au așteptat 
campionatului

Deși nin- 
abundență 
promiteau 
totuși, u»

multele

aspect 
de astă

Șl, spre satisfacția su- 
echipa s-a prezentat

primele minute de joc. 
se postează în careul 

punînd la grea încer-

Minerul Aainoasa 
cu care aninosenii 
încșputul returului 
regional a fost con

cretizată și duminică, 
soarea ce cădea din 
și terenul desfundat nu 
condiții optime de joc,
număr mare de aninoseni veni
seră să-și încurajeze echipa la 
prinrul „examen" din returul cam
pionatului, 
porterilor, 
bine.

încă din
aninosenii 

oaspeților,
care apărarea și portarul echipei 
din Alba lulia. După ca în minu
tele 3, 5, 6 și 11 Breda, Broasca 
și Zîăgneanu da două ori, ratează 
mari ocazii de a înscrie, in mi
nutul 15 de joc, Ștocher, venit 
și el Ia înaintare, șutează sec de 
la 17 metri în colțul porții, fă- 
cînd inutilă intervenția portaru
lui oaspe. Golul dă aripi echipei 
aninosene care 
țiunile. Forma 
din Alba face 
nu se modifice

reprizei, tind tînărul Broască reu
șește să fructifice una din 
ocazii avute de aninasem.

Repriza doua are un 
asemănător. Faptul că și
dată au reușit să înscrie numai 
de două ori (prin Furnea și Foca 
în minutele 25 și 37 ale reprizei), 
se datorește terenului greu și bîl- 
biielii in fața porții a înaintași
lor echipei gazde. In tot jocul, 
oaspeții s-au remarcat printr-o a- 
părare bine organizată și cîteva 
contraatacuri dintre care cel din 
minutul 80 de joc se soldează cu 
un gol (la înscrierea căruia au 
tribuit și stoperul Matyaș și 
tarul Goșereanu).

După acest gol, 
poate fi modificat, 
nirea ia sfirșit cu
în favoarea gazdelor. La acest re
zultat și-a adus contribuția întrea
ga echipă aninoseană, remareîn- 
du-se îndeosebi jucătorii: Furnea,. 
Matyas, Broască, Varhonic 
Golgoțiu. Demn de relevat 
faptul că jocul a decurs 
deplină sportivitate, 
care merită laude și 
arbitri.

con-
por-

malscorul nu 
astfel că întîl-
scorul de 4—I

își intensifică ac- 
bună a portarului 
însă ca scorul să 
decît spra sfîrșitul

și C. 
este și 
intr-o 

pîntrulucru 
colectivul de

★

Alte rezultate : Sebeșul Șebeș — 
Dacia Orăștie 1—0; C.F.R. Teiuș 
— Retezatul Hațeg 0—0; Minerul 
Deva — Constructorul Hunedoara 
2—1; C.F.R. Simeria — Dinamo
Barza 2—0; Minorul Ghelar — Mi
nerul Vulcan 2—0; 
Hunedoara — Jiul : 
Parîngul Lonea — 
affiil nat.

Siderurgistul 
II Petrila 
Victoria

3—0;
Căi an

Sideiurgistulviitoare:
— Sebeșul Sebeș; Jiul 

— Minerul Ghelar; Mi- 
Parîngul Lonea; 

C.F.R. Simeria;

Etapa 
Hunedoara 
II Petrila 
nerul Vulcan
Victoria Călan 
Dinamo Barza — Minerul Aninoa
sa; Dacia Alba lulia — Minerul 

Constructorul Hunedoara — 
Teiuș; Retezatul Hațeg — 
Orăștie.

Deva;
C.F.R.
Dasia

s

CLASA M E N T и L
1. Vietoria Călan 15 и 3 1 35: 9 25
2. Minerul Deva 16 w 2 4 42:21 22
3. Minerul Vulcan 16 10 0 6 30:27 20
4. Siderurgistul Hunedoara 16 7 4 5 20:18 18

- 5. Parîngul Lonea 15 7 3 5 34:24 17
6. Minerul Aninoasa 16 6 5 5 29:26 17
7. C.F.R. Simeria 16 8 0 8 33:27 16
3. Dmamo Barza 16 7 2 7 33:29 16
9. Sebeșul Sebeș 16 7 1 8 24:28 15

10. Dacia Alba lulia 16 6 3 7 15:31 15
11. Minerul Ghelar 16 6 2 8 30:31 14
12. Dacia Orăștie 16 6 1 9 27:33 13
13. C.F.R. Teiuș 16 5 3 8 23:31 13
14. Jiul П Petrila 16 3 5 8 15:27 11
15. Retezatul Hațeg 16 4 3 9 21:40 11
16. Constructorul Hunedoara 16 3 5 8 16:34 11

i
I
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ȘfllRfa Petroșani Steaua

Шияі Laini i trent 
pt lingă litfwle

In a doua etapă a returului ca
tegoriei A la fotbal, achipa Mine
rul Lupeni a întîlnit pe stadionul 
23 August din Capitală, formația 
Progresul București. întregul meci 
s-a cmacterizat printr-o luptă acer
bă pentru obținerea celor două 
puncte puse în joc. In primele 
minute de joc se părea că victo
ria Ie va surîde minerilor. Un atac 
pe extremă, o centrare precisă și 
Băluțiu, cu capul, introduce min
gea în poartă. Bucuria oaspeților 
a fost însă de scurtă durată. Con
duși, bucureștenii forțează egala- 
rea și la scurtă vreme reușesc a- 
cest lucru. Apoi, pînă la pauză, 
mai înscriu un gol, astfel că au 
luat conducerea cu 2—1.

Repriza doua s-a scurs fără 
să se mai maree nici un gol. cu 
toate că spre sfîrșit Minerul for
țează egalarea.

Fără a străluci din punct de 
vedere tehnic, întîlnirea a plăcut 
prin ardoarea cu car? ambele e- 
chipa au luptat pentru victorie.

rea dintre cei 13 halterofili. Acest 
sport, cu o veche tradiție în Lu 
peni, a fost mult apreciat de spec
tatori. Iată rezultatele obținute ■

Categoria pînă la 55 kg.: Acs 
Arpad — Jiul Petrila 75 kg.,- ca
tegoria pînă ia 65 kg.: Nlțu Va- 
sile — Minerul Lupeni 85 kg., 
Traicovici Iacob — Minerul Lu
peni 80 kg.î Prodan Simfon — 
Minerul Lupeni 75 kg.,- categoria 
pînă la 75 kg.: Precup Nicolae
— Minerul Lupeni 105 kg.,- Nițu 
Vasile — Minerul Lupeni 85 kg.; 
Cămărășan Aurel — Jiul Petrila 
70 kg.; categoria peste 75 kg.: 
Gălățeanu Mihai — Jiul Petrila 
110 kg.; Moldovan Aristotel — 
Minerul Lupeni 105 kg.,- Bucureș- 
teanu loan — Jiul Petrila 95 kg.

In aceeași sală s-au întrecut șt 
cei 10 șahiști. Iată pe primii trei 
clasați: Fete: 1. Benko Maria — 
Parîngul Lonea; 2. Tomșa Marioa- 
ra — Minerul Lupeni; 3. Vylovski 
Rodica — Minerul Lupeni. Băieți: 
1. Iancu Gheorghe — Minerul Lu
peni; 2. Mitzea Alexandru — E- 
nergia Paroșeni; 3. Cîrjan Lazăr
— Minerul Lupeni.

Calendaristic, am intrat 1b pri
măvară. Acest anotimp se face 
simțit pînă aproape de poalele 
munților. Si totuși, in zilele de 
23 și 24 martie, pe pîrtiile de pe 
masivul Straja-Lupeni a avut loc 
un concurs de schi dotat cu ICupa 
„Voința". Concursul a fost orga
nizat de Uniunea Regională a Co
operativelor meșteșugărești, cu spri
jinul comisiei de schi a orașului 
Petroșani. La întreceri au 
parte peste 30 de concurent!.

Redăm mai jos pe primii trei 
sati la. fieeare probă:

Coborîre (B), pîrtia: 1800
dif. nivel: 450 m.: 1. Kato Adal
bert — Minerul Lupeni; 2. Ger- 
stenbrein Andrei — Voința Petro
șani; 3. Munteanu Constantin — 
Minerul Lupeni.

Coborîre (F) 1400 m. dif. de 
niv. 350 m.: 1. Dengel Utte — 

Parîngul Petroșani; 2. Gerștenbrein 
M. — Voința Petroșani; 3. Kato 
Terezia — Minerul Lupeni; Fond 
10 km. (B) : 1. Lupaș Gheorghe — 
Minerul Lupeni; 2. Ulrich Adolf

Petro-

1200 m.
1. Mun-

luat

ele-

ш.,

București o-б (0-0)

CUPA „VOINȚA" LA SCHI
— Parîngul Petroșani; 3. Gersten- 
brein A. — Voința Petroșani.

Fond 5 km. fete: 1. Kato Tere
zia — Minerul Lupeni. 2. Gersten- 
brein M. — Voința Petroșani; 3. 
Dengel Utte — Parîngul 
șani.

Slalom uriaș (B) pîrtia 
30 porți dif. niv. 400 m.;
teanu Constantin — Minerul Lu
peni; 2. Kato Adalbert — Minerul 
Lupenj; 3. Iejek Ladislau — Pa 
ringul Petroșani.

Slalom uriaș fete (același traseu): 
1. Dengel Utte — Parîngul Petro
șani,- 2. Matenț Adela — Voința 
Lupeni; 3. Kato Terezia — Mine 
rul Lupeni.

Clasament general pe echipe: 
Locul 1 a fost ocupat de Minerul 
Lupeni cu 20 puncte, cîștigînd ast
fel și cupa pusă în joc. 2. Voința 
Petroșani, 3. Parîngul Petroșani.

Cu tot timpul nefavorabil (nin
soare și ceață) concursul a reușit 
pe deplin, datorită străduinței de
puse de organizatori.

ANGHER ANDREI
Cu mult interes a fost așteptat 

de iubitorii sportului cu balonul 
oval, primul meci de rugbi din lo
calitate, in cadrul campionatului 
republican. Acest joc, a opus e- 
ehipei studenților petroșăneni, una 
dintre cele mai bune echipe ale 
țării. Steaua București. Jocul a fost 
clștigat de oaspeți în urma unui 
meci de uzură, desfășurat pe un 
teren desfundat. Starea terenului 
nu a permis ca echipele să-și 
desfășoare jocul pe liniile de trei- 
sferturi, astfel că disputa a avut 
loc pe înaintare. Nu se poate 
spune că militarii au fost supe
riori în jocul pe înaintare, ei cîș
tigînd — de altfel — în urma unor 
grave greșeli ale studenților.

începutul jocului arată o ușoară 
dominare teritorială de partea bu- 
cureștenilor. înaintarea studenților 
nu se regăsește de loc și cu toate 
eforturile lui Rîmniceanu, care a 
fost excelent la talonaj, nu reu
șesc să oprească atacurile înaintă
rii adverse.

In minutul 7, Steaua are ocazia 
să deschidă scorul în urma unui 
ofsaid al localnicilor; la 15 metri 
de buturile lor, Penciu, dintr-o 
poziție favorabilă, ratează trans
formarea. Disputa are Ioc, în con
tinuare, în terenul Științei. In mi
nutul 9, fundașul Anton (Știința) 
greșește, intră în terenul propriu

și culcă balonul. Urmează o gră
madă la 5 metri de but și min
gea scoasă de militari, ajunge la 
Mateescu care reușește o lovitură 
de picior căzută: 3—0 pentru 
Steaua.

După cîteva minute de joe, la 
centrul terenului, în urma unor 
acțiuni ale grămezii oaspeților. 
Ciobănel înscrie o încercare pe

care Penciu nu o transformă: 6—0 
pentru Steaua. A fost o fază ne
clară, studenții nefiind destul de 
deciși, „bîlbîindu-se" in fața bu
tului.

Schimbarea efectuată de antre
norul Ni Ureche (Știința) «are l-a 
adus pe Galdea pe postul de fun
daș a fost binevenită. Galdea se 
remarcă printr-un bun plasament, 
siguranță în prinderea balonului 
și In „tușele" «are i-au reușit.

Ptaă la sfîrșitul reprizei, jocul 
este încîlcit, datorită în mare 
parte stării proaste a terenului. 
De remarcat că militarii au înce
put să practiee un joc dur, în ur
ma căruia Dij măr eseu (accidentat) 
a părăsit terenul.

Repriza a И-a arată o sehimba-

re totală în jocul înaintării stu
denților care domină teritorial. Se 
joacă aproape numai în jumătatea 
de teren a militarilor.

Galdea încearcă o lovitură de 
pedeapsă de la aproximativ 25 me
tri lateral, dar cu toată direcția 
foarte bună, terenul greu i-a mic
șorat forța de șut, ratînd astfel 
micșorarea scorului.

Rarele incursiuni ale militarilor 
în terenul Științei sint destul de 
perieuloase, dar înaintarea studen
ților bine dirijată de Manolache 
și foarte aetivă în această repriză 
anihilează toate acțiunile adversa
rilor. Dominarea localnicilor se 
menține pînă la sfîrșitul jocului, 
dar ei nu reușesc să fructifice, 
meciul încheindu-se cu scorul sta
bilit în prima repriză. Rezultatul 
pare surprinzător deoarece Știința 
ne obișnuise în campionatul tre
cut să nu piardă acasă. Trebuie 
să ținem seama însă că echipa 
locală a fost lipsită de 6 titulari, 
astfel eă rezultatul este normal.

De-a lungul meciului s-au re
marcat : de la studenți Rimnicea- 
nu, Manolache, Dumitrescu, Dulce, 
Galdea și Georgescu, iar de la 
militari Preda, Bărbălău, Mateescu 
și Ciobănel.

Arbitrul Carnabel (București) a 
condus excelent.

TAUTU NICOLAE

membru în Comisia regională 
de schi

concurenți au făcut ca trînta să fie 
cel mai mult apreciată, datorită 
dîrzenîei fiecărui concurent. Re
dăm mai jos pe primii clasați : 
Categoria 55 kg. : Moțoc loan — 
Minerul Lupeni; Saidoc Constan 
tin — Minerul Lupeni; Dobre Con
stantin — Minerul Lupeni; cate
goria 61 kg.: Covercă Gheorghe
— Jiul Petrila; Covrig loan — 
Jiul Petrila; categoria 68 kg.: Ha- 
toș Alexandru — Jiul Petrila; Că- 
mărășan Aurel — Jiul Petrila; 
Nițu Vasile — Minerul Lupeni- 
categoria 76 kg.: Sidorenco Ste- 
lian — Jiul Petrila; Bondoc loan
— Minerul Lupeni; Ungureanu
loan — Jiul Petrila; categoria 88 
kg.: Haidu Alexandru — Jiul Pe
trila; Gavrilă Grigore — Jiul Pe
trila; categoria peste 87 kg.: Gă- 
lățeanu Mihai — Jiul Petrila. Te
nis de masă, pe primele locuri s-ai r 
clasat în ordine: Simplu fete: l'A 
Jurea Stela — Parîngul Lonea; 2 
Georgean Aurora — Minerul Lu
peni; 3. Olaru Viorica — Parîn
gul Lonea. Simplu băieți: 1. Bara 
Titus — Minerul Aninoasa,- 2. 
Gyongyosi Eduard — Minerul Lu
peni; 3. Doboș Oscar — Prepara
torul Lupeni. Dublu mixt: 1.
Gyongyoși E. — Jurca Stela,- 2, 
Bara T. — Olaru V.; Dublu băr
bați : 1. Doboș Oscar — Goadu
Iuliu. -

I. CIORTEA 
corespondent

—=O = —

HANDBAL

Progresul A
dștigăfoarea etapei 

de zonă
Timp de trei zile la Petroșani 

s-au desfășurat jocurile de hand
bal în 11 feminin, etapa de zonă, 
în cadrul campionatului republi
can, cu participarea eehipelor Pro
gresul București, Voința Craiova 
și S.S.E. Petroșani. Dovedind o 
mai bună pregătire, Progresul Bu
curești a cîștigat detașat. Iată rezul
tatele înregistrate : S.S.E Petroșani 
•—Voința Craiova 10—3 (8—2); Pro- 
greșul București — Voința Craio
va 25—0 (10—0); Progresul Bucu
rești — S.S.E. Petroșani 5—0 (4—0).

------------------- ■—- - ----------------------------------- ---------------------

Instantanee: DOUĂ DISTINCȚII
întrecerile de trîntă din cadrul 

Spartachiadei de iarnă erau în toi. 
Spre locul disputei se Îndreptă un 
tînăr înalt și vînjos. Lupta a în
ceput De pe margine, un om mai 
vîrstnic îl încurajează mereu.

— Așa Andrei, nu te iăsa.
Băiatul lupta frumos, dar rutina 

adversarului și-a spus pînă la ur
mă cuvîntul. Susținătorul de pe 
margine l-a îmbrățișat însă pe în
vins, încercînd să-l consoleze.

— Nu-i nimic. Andrei. Pentru 
vîrsta ta ai luptat foarte bine. Și 
apoi însuși faptul că ai ajuns în 
faza finală e o cinste.

Andrei însă tăcea posomorit. 
Apoi gîndurile i-au fost furate de 
întrecerile celor de la celelalte 
categorii. Cînd au fost chemați să 
intre in concurs cei din categoria 
76 kilograme, spre saltea s-a în
dreptat cu pași siguri și suporte
rul lui Andrei. De data asta ro
lurile s-au schimbat. Andrei s-a 
transformat într-un suporter înflă- 
eărat, iar vîrstnieul în luptător. 
Andrei îl urmărea cu atenție și

admirație. După o luptă scurtă, 
vîrstnicul a ieșit învingător, Si
dorenco Andrei a fost primul care 
a sărit să-l feliGite.

— Te felicit din inimă, tăticule, 
i-a spus Andrei.

— Mulțumesc flăcăul tatei.
...La oricara concurs, festivitatea 

de premiere are un caracter so
lemn. Rind pe rînd, primii clasați 
urcă pe podiumul învingătorilor 
sau se perindă prin fața juriului 
spre a li se înmîna premiile. Cin
stea de a ocupa primul loc la ea- 
tegoria 76 kilograme a revenit lui 
Sidorenco Stelian. Dar iată că se 
auzi strigat și Sidorenco Andrei.

— De ce m-or fi chemînd oare 1 
— se întrebă în gînd.

S-a lămurit în curînd. Președin
tele juriului i-a înminat diploma 
cu mențiunea: „Celui mai tinăr 
participant la faza finală a Spar
tachiadei de iarnă". Familia lui 
Sidorenco s-a întors de la Lupeni 
la Petrila cu două distincții. E un 
fapt meritoriu pentru care și tatăl 
și fiul merită felicitări.
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TEME ALE iNVĂȚAMANTULUI DE PARTID

Cursurile serale — în sprijinul membrilor și candidațifor 
de partid pentru cunoașterea temeinică a politicii partidului

Propagandiști 
fruntași

In cadrul programului de instruire ai propagandiștilor, Qabi- 
j netul de partid Petroșani a organizat zilele trecute o consfătuire 
r cu caracter de schimb de experiență intre propagandiștii cursu

rilor serale de partid din cadrul exploatărilor miniere, întreprin
derilor și șantierelor Văii Jiului. La consfătuire au participat pro
pagandiști ai cursurilor serale de partid, responsabili cu munca 
de propagandă și agitație din cadrul birourilor organizațiilor 
de bază.

In cadrul consfătuirii s-a subliniat rolul de mare însemnă
tate pe care-1 ocupă cursurile serale în sistemul învățămintuiui 
de partid ca primă formă de învățămînt în cadrul cărora mem
brii și candidafii de partid au posibilitatea să însușească proble
mele fundamentale ale politicii partidului, necesitatea îmbinării 
studiului politicii partidului cu munca practică pentru înfăptuirea 

ț sarcinilor desăvirșirii construcției socialiste.
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In strînsă legătură eu viafa
• O cerință importantă a eficaci
tății activității cursurilor serale de 
partid o constituie studierea teze
lor teoretice cu aspectele concrete 
ale activității practice, eu viața. 
Rezultate bune au fost obținute în 
acest sens în cadrul cursului se
ral anul II, condus de propagan
distul Hlopețchi Vasile de la sec
tarul VII ai minei Lonea.

In referatul susținut în consfă
tuire, propagandistul Hlopețchi a 
înfățișat pe larg felul cum reușește 
să îmbine în cadrul cercului stu
diul teoretie cu activitatea prac
tică.

La lecția despre productivitatea 
muncii și însemnătatea sporirii el 
continue, propagandistul a vorbit 
despre felul cum reușese unii 
muncitori din sector să obțină 
randamente mari. S-a dat în acest 
sens ca exemplu pe mecanicul de 
locomotivă subteran Pavei Victor 
arătînd că el a reușit să folosea» • 
că din plin utilajul la care lu

crează. Intr-un seminar, cursantul 
Pavei Victor a fost solicitat să 
vorbească despre felul cum reu
șește să obțină aceste rezultate. 
Tot la această lecție propagandis
tul a arătat realizările obținute Ia 

/taina Lonea în extinderea tehnicii 
noi, a evidențiat inovatorii din ca
drul sectorului care 
tribuție de 
ductivității

Un izvor 
tare pentru
tuie adunările generale ale orga- 

■' nizației de bază, precum și con
sfătuirile de producție. Cînd s-a 
vorbit despre conștiința socialistă, 
propagandistul s-a referit la mun
citorul Demeter Andrei, cursant

in cerc, care a fost aspru eriticat 
intr-o adunare generală de partid 
pentru acte de indisciplină. Ca e- 
xemplu de disciplină, de atitudine 
înaintată față de muncă, props 
gandlstul i-a citat pe muncitorii 
fruntași Tiriplică Nisoiae, (Sligoi 
Cornel și alții care prin economii 

de materiale, îngrijirea utilajelor 
sînt la înălțimea sareînilor ce le 
revin.

Exemplificarea lecțiilor și-a ară
tat din plin roadele, ajuttnd cursan- 
ții atît în însușirea tezelor teore
tice cit și în îmbunătățirea activi
tății lor în 
obșteaseă.

producție și In munca

perma-

aduc o con- 
sporirea pro-

I
seamă la 
muncii.
important
propagandist îl consti-

de documen-
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Principalul
Cursurile serale — una dintre 

cele mai largi și accesibile forme 
ale invățămintului de partid — o- 
cupă un loc de seamă în cadru! 
muncii de propagandă desfășurată 
în vederea însușirii de către mem
brii și candidații de partid a pro
blemelor fundamentale ale poli
ticii partidului. însuși programul 
de învățămînt scoate în evidență 
acest lucru. El cuprinde teme de 
mare interes pentru fiecare mem
bru și candidat de partid, între 
care cele privind trecutul de lupta 
al poporului romin, orînduirea de 
stat din țara noastră, sistemul e- 
conomic socialist, industrializarea, 
politica P.M.R. de dezvoltare a a 
griculturii socialiste, despre rplul 
partidului ca forță conducătoare 
a poporului în lupta pentru cons
truirea socialismului, despre sis 
temui mondial socialist.

In referatul prezentat în cadrul 
consfătuirii organizate de cabine
tul de partid, propagandistul Ni- 
coară Mircea care conduce un 
curs seral în sectorul IV al minei 
Aninoasa, a vorbit despre expe
riența proprie în ce privește spri
jinirea cursanților spre a înțelege 
profund aceste probleme. Vorbito 
rul a subliniat că principalul re
zultat ai muncii membrilor și can- 
didatilor de partid din cadrul cer 
cului pentru cunoașterea proble
melor fundamentale ale politicii 
partidului, este creșterea contri

ВДііій mie a HipagaBdiiiilii — Mia 
tofăntăiii ioMliluloi la nivelai teileleloi

plin 
rînd 
sale 
lec-

conți-

Cursul seral anul I de la mina 
Vulcan condus de propagandistul 
Lăzărut Iosif este apreciat pentru 
activitatea rodnică desfășurată in 
scopul pregătirii politîco-ideologice 
a cursanților, pentru modul viu și 
mobilizator în care se desfășoară 
discuțiile. La aceasta propagandis
tul cursului și-a adus din 
contribuția acordînd în primul 
o atenție deosebită propriei 
pregătiri, spre a putea asigura 
țiilor și seminariilor un
nut bogat în idei, precum și lă
murirea tuturor problemelor ridi
cate în cadrul ședințelor de inva- 
țămint. In cadrul schimbului de 
experiență organizat de cabinetul 
de partid, tovarășul Lăzărut a fast 
solicitat să vorbească despre felul 
cum muncește pentru propria sa 
pregătire.

Intr-adevăr, din relatările propa
gandistului Lăzărut, s-au putut 
trage învățăminte prețioase. Stu
diul minuțios al materialului bi
bliografic, participarea cu regula
ritate la seminarille pentru pro
pagandiști organizate de cabine
tul de partid, îi dau posibilitatea 
să se prezinte in fața cursanțl-

lor bine pțegătit. El a arătat că 
în afara lecțiilor cuprinse în ma 
nualul editat în ajutorul celor ce 
studiază in cursurile serale de 
partid, urmărește cu atenție mate
rialele apărute în revista „Lupta 
de clasă" precum și în presa cen
trală și locală de partid. Așa de 
uxemplu, atunci cînd in cadrul 
cercului s-au dezbătut temele pri
vind industrializarea socialistă a 
tării, el a studiat articolul „In
dustria romînească în anii puterii 
populare" publicat !□ revista „Lup
ta de clasă", documentele celui 
de-al Ш-lea Congres al P.M.R. iar 
pentru exemplificări folosește ar
ticolele apărute iu presa locală 
precum și date privind dezvolta
rea minei Vulcan, a ceioriate uni
tăți industriale din localitate. 
Deseori, tovarășul Lăzărut losii 
discută cu alți propagandiști des
pre metodele folosite în conduce
rea cursului, a discuțiilor, învață 
din experiența lor pentru a putea 
acorda cursanților ajutorul cuvenit, 
pentru a putea fi el însuși un 
exemplu in fața membrilor cursu
lui în ce privește cunoașterea te
meinică a problemelor cuprinse în 
programul de învățămînt.

HLOPEȚCHI VASILE 
mina Lonea

NICOARÂ MIRCEA
mina Aninoasa
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Legătura 
nentă, strînsă în

tre propagandist și cursenți cons
tituie una din condițiile importau 
te pentru buna desfășurare a ac 
tivității cercului de învățămînt. 
pentru antrenarea membrilor șl 
candidaților de partid la studierea 
materialului bibliografic, spre a se 
prezenta bine pregătiți la semina
lii. Propagandistul Hornung Ioan 
de la mina Petrila ține seama de 
această cerință. In munca de pro
pagandist el nu se rezumă numai 
la conducerea ședințelor de învă- 
țămint, ci desfășoară o activitate 
rodnică, pe parcurs, cu cursanții.

Lucrind ca miner șef de briga
dă, el se înțîlnaște în fiecare zi 
la intrarea și ieșirea din șut cu o 
bună parte din membrii cursului 
seral pe care-1 conduce. Discută 
cu ei despre preocupările care-i 
frămîotă și Leseori se interesează

Intre două ședințe de învățămînt

cum ei aplică 
desprinse din

Minerul Tufiș,

de felul în care muncesc indivi
dual cu cartea pentru a se pregăti 
in vederea ședințelor de învăță
mînt, despre felul 
în viață concluziile 
studiu.

Iată un exemplu,
unul dintre membri acestui curs 
seral, la începutul anului de în- 
vățămint nu participa la discuții. 
Propagandistul Hornung a stat de 
vorbă cu el ori de cite ori îl in- 
tîlnea și discute cu el anumite 
probleme desprinsa din programul 
de învățămînt al cercului, arătîn- 
du-i cu răbdare ce concluzii se 
desprind, ce s-ar putea spune des
pre cele studiate. L-a ajutat ast- 
lel să învingă timiditatea, să ia cu 
curaj cuvîntul in cadrul seminarii- 
ior. Propagandistul Hornung a 
aflat, de asemenea, că brigada in

★

rezultai al activității cursului
buției lor la lupta pentru înfăp 
tuirea cu succes a sarcinilor eco
nomice. Tocmai de aceea, propa
gandistul cursului a acordat aten
ția cuvenită asigurării condițiilor 
pentru însușirea temeinică de că
tre cursanți a lecțiilor predate. 
La îndemnul propagandistului, toți 
cursanții și-au procurat manualul 
editat pentru cursurile serale anul 
I, caiete de notițe, creioane. Dese 
orb propagandistul a stat de vor
bă cu cursanții explicîndu-le cura 
să-și i-a notițe în decursul studiu
lui individual, cum să desprindă 
din bibliografie problemele prin
cipale. După program, ședințele 
cercului trebuie să se țină din 
două în două săptămîni, dat fiind 
însă că tovarășii cuprinși in ca

drul cursului lucrează in trei 
schimburi și nu pot lua parte cu 
toții la învățămînt în aceeași zi, 
propagandistul ține ședințe în fie
care să pt amină, miercurea după 
terminarea schimbului I. In felul 
acesta se asigură o frecventă bună.

Principalul accent cade însă a- 
supra înțelegerii de către cursanți 
a problemelor studiate. Și-ntrade- 
văr, în această privință s-au înre
gistrat progrese. Tovarășii Nițaru 
Gheorghe și Grosu Aurel, sprs 
exemplu, au vorbit cu multă com
petență despre aplicarea creatoa
re de către partidul nostru a po
liticii leniniste de industrializare 
socialistă a țării, oprindu-se deta

ilat asupra rolului industriei car
bonifere în ansamblul economiei 
naționale și despre sarcinile con
crete puse în fața minerilor de Di
rectivele celui de-al Ш-lea Con
gres al P.M.R., despre modul in 
care trebuie muncit pentru Înfăp
tuirea lor. Interes pentru îndepli
nirea sarcinii de a învăța mani
festă, de asemenea, tovarășii Ar- 
deleanu Gheorghe și Bănică Ghe- 
orghe, care s-au remarcat mai ales 
atunci clnd au vorbit despre sta
tul socialist și funcțiile lui, pre
cum și tovarășii Cerna Ioan, Ful- 
ga Dumitru și Costinaș Vasile, care 
au fost foarte activi la dezbaterea 
problemelor dezvoltării agricultu
rii noastre socialiste.

Pînă în prezent, in cadrul cer
cului s-ац ținut șase lecții, și fie
care dintre acestea au marcat un 
progres in ce privește participa
rea cursanților la discuții, lega
rea tot mai strînsă a probleme
lor studiate de sarcinile concrete 
ale producției. Printre cursanții ac
tivi ai cursului se numără ajuto
rul miner ionescu loan, artificie
rul Codrea Gheorghe II, electri
cianul Borca Gheorghe, minerul șef 
de schinrb Dediu Vasile și alți 
tovarăși fruntași ai colectivului 
sectorului IV în lupta pentru cu
cerirea primului loc în întrecerea 
socialistă pe exploatare. Acesta 
ește principalul rezultat al activi
tății cursului

LAZARUȚ iosip 
mina Vulcan

care lucrează 
aerul Tufiș 
pe măsura posibi-

ml- 
nu

obținea realizări
Cum tovarășul Hornung 
o brigadă fruntașă și po- 
bogată experiență în mi
i-a arătat minerului Tufiș 

organizată munca.

litățilOL 
conduce 
sedft o 
nerit, el
cum trebuie 
cum să militeze în calitate de a- 
gitator pentru mobilizarea celor
lalți ortaci la folosirea din plin 
a timpului programului do lucru. 
I.a îndemnul propagandistului, to
varășul Tufiș a vorbit în fata or
tacilor săi despre necesitatea spo
ririi producției de cărbune pen
tru dezvoltarea economiei națio
nale, despre datoria fiecărui mi
ner de a fi la înălțimea sarcinilor 
încredințate de partid.

Rezultatele s-au dovedit a fi 
rodnice. In prezent brigada in care 
lucrează minerul Tufiș se situea
ză printre cele fruntașe în între
cere. La acest succes, minerul Tu
fiș și-a adus din plin contribuția.

HORNUNG IOAN 
mina Pelrila8
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SARCINI DE VIITOR
Propagandiștii care au luat cu

vîntul au subliniat utilitatea aces
tui schimb de experiență, mijloc 
da îmbunătățire a metodelor folo
site de propagandiști în ridicarea 
activității cursurilor serale de par
tid

Cursurile serale ocupă un loc 
important în sistemul învățămîntu- 
lui de partid, reprezentând prima 
formă menită să ajute membrii șl 
candidații de partid în însușirea 
politicii partidului. In Valea Jiu
lui funcționează în prezent peste 
100 de cursuri serale.

Propagandiștii care au luat cuvin- 
tui au înfățișat, de asemenea, me
todele lor de muncă, contribuind 
la succesul consfătuirii.

— Pentru a ajuta cursanții In 
însușirea lecțiilor și a face o le
gătură strînsă intre învățămînt și 
viața practică, mă străduiesc să 
concretizez fiecare lecție cu exem
ple din realizările din regiune, din 
Valea Jiului și chiar din sector, a 
arătat propagandistul Bîldea Nico
la». Cu prilejul expunerii lecției 
despre industrializare, propagandis
tul a organizat cu cursanții vizita
rea unei expoziții amenajate la 
clubul din localitate despre dez
voltarea industrială a tării noastre.

Propagandiștii Capriș Vasile și

Grecu Simion au vorbit despre fe
lul cum reușesc să sprijine cursan- 
tii in însușirea lecțiilor.

— Intre ședințele de învățămînt, 
a arătat propagandistul Grecu Sl- 
miort, îi ajut concret pe cursanțl 
în conspectarea materialului, indi- 
cîndit-le asupra căror probleme să 
insiste mai mult. O metodă bună 
in activitatea acestui propagandist 
constă și aceea că ta seminarii. 
li solicită pe cursanții cu notițe 
să arate celorlațl felul cum șî-au 
întocmit conspectul.

In încheierea consfătuirii a luat 
cuvîntul tovarășul Ungur Pompi- 
liu directorul Cabinetului de .par
tid. El a cerut propagandiștilor 
să acorde o atenție deosebită îm
binării strînse a studiului cu acti
vitatea practică. Vorbitorul a fa- 
ctțt r .-comandări propagandiștilor 
in direcția urmăririi eficacității 
conturilor serale care trebuie să 
se simtă atît în producție cît șl 
fn activitatea de fiecare zi a 
cursanților.

In vederea pregătirii încheierii 
anului de învățămînt de partid 
vorbitorul a insistat asupra sarcinii 
propagandiștilor de a ajuta cursan- 
țiî pentru ca la seminarfile reca
pitulative să se prezinte bine pre
gătiți.
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BERLIN 25 (Agerpres).
La Berlin s-a deschis conferința 

reprezentanților academiilor de ști
ințe din țările socialiste. La con- 
farință sînt reprezentați oameni de 
știință din R. P. Bulgaria, R. S. Ce
hoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Ro- 
mină, R. P. £Jngară, Uniunea Sovi
etică, R. D. "Vietnam.

Delegația Academiei Republicii 
Populare Romine este condusă de 
acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte 
al Academiei R. P. Romine.

Participanții au fost salutați de 
W. Hartke, președintele Academiei 
germane de științe, și de Bruno 
Leuschner, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane.

-=© —

A fost stabilită din nou 
legătura cu stația 

interplanetară „Marte-1“

MOSCOVA 25 (Agerpres).
In perioada 17-25 martie a fost 

stabilită din nou legătura prin radio 
cu stația interplanetară „Marte-l". 
In această perioadă distanța pînă 
la stația „Marte-l" a fost de 
106 276 000 km.

La 26 martie, ia ora 9 (ora Mos
covei), stația interplanetară 
„Marte-l" va avea următoarele co
ordonate astronomice : ascensiunea 
dreaptă 7 ore 51 minute, înclinația 
25 grade 32 minute.

1 ------

MOSCOVA. După cum relatea
ză agenția TASS, la șantierul de 
construcție al hidrocentralei Kras- 
noiarsk au început lucrările de 
zăgăzuire a marelui fluviu sibe
rian Enisei.

BONN. După cum anunță agen
ția France Presse, în cursul di
mineții de 24 martie în gara Kai
serslautern (Germania occidentală) 
s-a produs un accident de cale 
ferată, în urma căruia 46 de per
soane au fost rănite. 16 se află în 
stare gravă.

■ LONDRA. Minerii englezi își 
exprimă solidaritatea cu minerii 
greviști din Franța. Consiliul Sin
dicatului minerilor din comitatul 

; Derbyshire, a hotărît să trimită 
minerilor francezi 500 lire sterline.

HAVANA. Comitetul bolivian de 
solidaritate cu Cuba a trimis Co
mitetului de pregătire al Congre
sului latino-american de solidari-

francezi continua
Marea grevă a minerilor francezi, 

care se msnține în atenția generală 
■prin amploarea, combativitatea și 
unitatea ei, a intrat în cea de-a 
patra săptămînă.

Publicarea concluziilor „comisiei 
înțelepților", creată din inițiativa 
autorităților franceze în vederea 
„precizării" situației minerilor fran
cezi și stabilirii „caracterului real" 
al dezideratelor lor economice n-a 
dus la nici un rezultat practic, 
întrucît autoritățile nu numai că 
nu au acceptat revendicările mine
rilor — mărirea salariilor cu 11 
la sută — dar au încercat să amîne 
chiar și acordarea unei majorări 
de 7,4 la sută recomandată de 
această comisie. In fața situației 
care s-a creat prin respingerea 
de către autorități a revendicărilor 
minerilor francezi, săptămînă care 
începe va fi, după cum relevă co
respondenții din Paris, o săptămînă 
de luptă de clasă și mai încordată 
și mai hotărîtă. Desfășurarea de pî
nă acum a luptei minerilor și a 
celorlalte categorii de oameni ai

re demonstrație împotriva 
înarmării nucleare la Bruxelles

BRUXELLES 25 (Agerpres).
La 24 martie pe străzile Bruxel

lesului a avut loc o mare demon
strație împotriva înarmărilor nu
cleare.

La această demonstrație, orga
nizată din inițiativa organizațiilor 
democratice din Belgia au parti
cipat peste 10 000 de persoane.

Din toate colțurile țării au so
sit delegații ale tineretului pen
tru a spune un „nu" hotărît înar
mării atomice a Belgiei, politicii 
cursei înarmărilor, amplasării ba
zelor nucleare pe teritoriul Bel
giei.

Printre demonstranți se aflau 
delegații ale tineretului din An
glia, Olanda, Germania occiden
tală, Franța și Japonia, precum și 
reprezentanți ai generației mai 
vîrstnice din Belgia, foști partici
pant! ai mișcării de rezistență, 
foști deținuți ai lagărelor naziste 
ale morții.

Demonstranții au străbătut stră
zile capitalei belgiene îndreptîn- 
du-se spre piața centrală din 
Bruxelles, Piața Rogier. Ei purtau 
pancarte pe care erau scrise cu li
tere mari în limbile franceză și 
flamandă lozincile: „Nu — înar
mării atomice a Belgiei I", „Sîn- 
tem pentru dezarmarea generală 
și totală supusă controlului 1", 
„Să se pună de îndată capăt ex
periențelor cu arma nucleară 1", 
„Nu — amplasării bazelor atomice 
pe teritoriul nostru 1".

Participanții la demonstrație 
scandau: „Nu — bombei atomi
ce !", „Dorim pace !". Ei au difu
zat manifeste chemînd la lupta 

tate eu Cuba, la Rio de Janeiro, 
un mesaj în care se subliniază că 
„poporul Boliviei este alături de 
Cuba și revoluția ei socialistă". 

CAIRO. La 24 martie a sosit la 
Cairo o delegație oficială a gu
vernului algerian, condusă de mi
nistrul Apărării Boumedienne. In 
aceeași zi, delegația a avut o în
trevedere cu președintele Nasser, 
căruia i-a înmînat un mesaj din 
partea primului ministru algerian 
Ben Bella.

HAVANA. — La Institutul 
național p întru reforma a- 
grară din Havana s-a des
chis prima consfătuire pe întreaga 
Cubă în problemele cercetărilor ști
ințifice în domeniul agriculturii. La 
lucrările consfătuirii iau parte ca
dre superioare ale institutului, re
prezentanți ai Academiei de Științe 
și ai Universității din Havana, pre
cum și lucrători din numeroase 
stațiuni agricole.

muncii a demonstrat că mișcarea 
pentru revendicări sociale și poli
tice începută de minerii francezi a 
devenit o cauză a întregii munci
torimi franceze. Acest fapt este re
cunoscut și de presa burgheză. 
Chiar și un ziar de dreapta ca 
,,L’ Aurore" scrie că greva mineri ■

Comentariul zilei
ooooooooooooooooooaoooooooooooeooeooc 

lor francezi a „devenit stindardul 
de luptă al tuturor oamenilor mun
cii din Franța".

Nemulțumite de solidaritatea ma
nifestată de întregul popor francez 
față de greviști, autoritățile încear
că să-i lipsească pe mineri de spri
jinul celorlalți oameni ai muncii. 
In ultimile zile, diverse ziare pro- 
guvernamentale se străduiesc să 
arunce asupra greviștilor răspun
derea pentru creșterea costului 
vieții în țară. Se explică în mod 

pentru pace și pentru fericirea 
tuturor popoarelor.

Grandioasa manifestație s-a în
cheiat cu un mare miting în piața 
centrală a orașului. In fața celor 
prezenți a luat cuvîntul senatorul 
socialist Henri Rolin și reprezen
tanți ai celor mai mari organiza
ții de tineret din Belgia.

Puternice ciocniri între partizanii 
guatemalezi și forțele armate 

ale dictatorului Fuentes
CIUDAD DE GUATEMALA 25 (A- 

gerpres).
Corespondentul din Ciudad de 

Guatamala al Agenției Reuter a- 
nunță că în noaptea de 23 spre 24 
martie, în regiunea din nord-estul 
țării au avut loc puternice ciocniri 
între partizanii guatemalezi și for
țele armate ale dictatorului Ydigoras 
Fuentes. Partizanii, relatează cores
pondentul au tăiat toate legăturile 
telegrafice și telefonice dintre ca
pitala țării și regiunile nord-estice 
unde se găsesc mari plantații apar-
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Președintele Mexicului a plecat într-o vizită 
oficială în Europa

CIUADAD DE MEXICO 25 (Ager
pres).

La 24 martie președintele Mexi
cului, Adolfo Lopez Mateos, a ple
cat într-o vizită oficială în Europa. 
Președintele Mexicului s-a oprit 
pentru 24 de ore în insulele Ber- 
mude, urmînd să viziteze apoi Fran
ța, R. F. Iugoslavia, R. P. Polonă, 
Olanda și Germania occidentală.

înaintea plecării, partidul de
--------©_------

Reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor 
Uniunii Europei occidentale nu va mai avea loc

BONN 24 (Agerpres).
Minfisterul Afacerilor Externe al 

Germaniei occidentale a anunțat că
—=©=—-------

Noi ае$шм ale patrioților 
din Oman

CAIRO 25 (Agerpres).
După cum se spune într-o tele

gramă primită de reprezentanța 
Imamatului Omanului la Cairo, pa- 
trioții din Oman au organizat o 
ambuscadă în apropiere de Al 
Djaher și au distrus un transportor 
blindat englez. Ca răspuns, se spune 
în telegramă, autoritățile militare 
engleze au întreprins o expediție 
de pedepsire, au arestat numeroși 
localnici și i-au întemnițat, dis- 
trugîndu-le, de asemenea, casele.

tendențios că dacă guvernul va 
majora taxele de transport pe căile 
ferate și prețurile la cărbune, vina 
va fi a minerilor și feroviarilor 
care cer majorarea salariilor. Ziarul 
„La Nation" declară în mod deschis 
că în prezent ministrul finanțelor 
al Franței se află în căutarea de 
„noi surse de venituri" care vor fi 
obținute prin sporirea costului de 
transport pe căile ferate, fia prin 
majorarea impozitelor. Prin aseme
nea presiuni se urmărește să se 
incite opinia publică împotriva gre
viștilor și totodată să se discredi
teze în fața oamenilor muncii lupta 
grevistă, care pretind ziarele a- 
mintite, -ar fi „nefolositoare", de
oarece orice majorare de salarii ar 
duce în mod automat la creșterea 
prețurilor. „Guvernul — scrie în 
legătură cu aceasta ,,L' Humanite" 
— se pregătește să ia cu o mînă 
ceea ce este nevoit să dea cu cea
laltă". Această manevră menită să 
desbine unitatea dintre greviști și 
cei care nu se află în grevă nu-și 
va atinge scopul, scrie ziarul „Le

Proteste împotriva experiențelor 
nucleare franceze în Sahara

RABAT 25 (Agerpres).
Explozia nucleară efectuată de 

Franța reprezintă o încălcare gra
vă a suveranității noastre și un 
act agresiv împotriva păcii din lu
mea întreagă, scrie la 23 martie 
ziarul „Al Mukafih".

Aceasta, relevă ziarul, face parte 

ținînd companiei nord-americane 
„U. S. Fruit Company".

Intr-un comunicat dat publicității 
în dimineața zilei de 24 martie, 
dictatorul Ydigoras Fuentes a a- 
nunțat că în capitala țării au fost 
luate severe măsuri de securitate.

Comunicatul anunța, de asemenea, 
că în regiunile muntoase este sem
nalată existența a două puternice 
detașamente de partizani împotriva 
cărora au fost trimise ui^tăți mili
tare ale guvernului.

guvernămînt revoluționar instituți
onal a dat publicității o declarație 
în care arată că această călătorie 
a președintelui mexican va servi 
la lărgirea relațiilor comerciale, 
culturale și științifice ale Mexi
cului.
In legătură cu aceasta declarația 
afirmă necesitatea ca Mexicul să-și 
dezvolta comerțul cu toate țările 
lumii.

reuniunea miniștrilor de externe ai 
țărilor „Uniunii Europei occiden
tale", programată pentru zilele de 
29 și 30 martie la Bonn nu va mai 
avea loc. După cum au anunțat 
agențiile de presă și ziarele occi
dentale, această reuniune urma să 
constituie prilejul unei reîntîlniri 
între un ministru englez și miniștri 
ai țărilor Pieței comune, inclusiv 
Franța.

Agenția Associated Press scrie 
că la Bonn ca și la Paris nu se 
ascunde faptul că reuniunea a fost 
contramandată ca urmare a fap
tului că „Franța nu dorește să dis
cute situația creată prin veto-ul 
său față de aderarea Angliei la 
Piața comună".

Populaire". Milioane de oameni din 
Franța, își dau tot mai bine seama 
că numai printr-o luptă strîns unită, 
dusă pînă la capăt, se pot înfăptui 
revendicările oamenilor muncii".

Dar poporul francez se declară 
solidar cu greviștii. Greva mineri
lor francezi se bucură de sprijinul 
nelimitat al muncitorilor din indus
tria gazelor, metalurgică, electro
tehnică, de la căile ferate, a munci
torilor din întreprinderile comuna
le. Toate detașamentele proletari
atului francez iau parte la această 
mișcare de solidaritate cu minerii. 
Lupta minerilor francezi a trezit nu
meroase ecouri și în afara hotare
lor Franței. Greva a luat caracte
rul unui adevărat eveniment inter
național. Minerii francezi primesc 
telegrame, scrisori și mandate poș
tale din Canada, R. F. Germană, 
Belgia, Italia și din numeroase alte 
țări.

Lupta continuă. Curajoșii mineri 
francezi țin steagul de luptă pe ca
re sînt scrise cuvintele: Unitate 1 
Solidaritate I

N. BADEA 

integrantă din planul francez de 
creare a „forțelor nucleare de 
șoc". Politica Franței agravează 
situația internațională și creează 
piedici în calea realizării unui a- 
cord cu privire la încetarea expe
riențelor cu arma nucleară.

Detonarea bombei atomice fran
ceze în Sahara, subliniază „Al 
Mukafih" este o sfidare la adresa 
popoarelor africane, la adresa 
mișcării de eliberare națională, a 
tuturor forțelor iubitoare de pace. 
Este necesar să se dea o ripostă 
hotărîtă imperialiștilor, arată zia
rul. „Trebuie lichidată imediat ba
za militară franceză de pe terito
riul nostru, trebuie să fie evacuați 
toți „tehnicienii" militari francezi 
și amînată vizita oficială a șefu
lui statului în Franța", serie în în
cheiere „Al Mukafih".
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Construirea la Sofia a unu* 
nou edificiu al științei

SOFIA 25 (Agerpres).
La Sofia — anunță ziarul Ve- 

cerni Novini — a început con
struirea unui nou edificiu al ști
inței. Colaboratorii Institutului de 
cercetări farmaceutice vor avea Ia 
dispoziție o clădire modernă, care 
le va oferi toate condițiile nece
sare pentru desfășurarea activită
ții științifice. Clădirea Institutului 
se va compune din două părți: 
o parte cu un singuf etaj pentru 
săli de experiență și un bloc «u 
nouă etaje. In laboratoarele în
zestrate cu aparataj modern vor 
lucra 200 de colaboratori științifici.

PR06RXM DE RADIO
27 martie

PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me- 
dicului, 8,00 Sumarul presei cen
trale, 8,08 Muzică ușoară, 10,00 
Teatru la microfon: Chibritul 
suedez". Dramatizare radiofonică 
după nuvela lui A. P. Cehov, 11,"30 
Melodii populare, 12,00 Muzică de 
estradă, 14,00 Concert de prînz, 
15,00 Muzică populară din Moldo
va, 15,30 Fragmente din opereta 
„Contesa Marița" de Kalman, 
16,15 Vorbește Moscova ! 17,10
Muzică populară, 18,30 Lecția de 
limba engleză, 19,40 Program de 
romanțe, 20,40 Din viața de con
cert a Capitalei, 21,15 Scriitori la 
microfon: Petru Vintilă, 21,30 Mu
zică populară romînească cerută 
de ascultători. PROGRAMUL II. 
12,45 Din cîntecele și dansurile 
popoarelor, 13,25 Muzică de es
tradă, 14,30 Soliști ai teatrelor 
muzicale din tară, 15,00 Concert 
de muzică ușoară romînească, 16,30 
Muzică populară romînească și a 
minorităților naționale, 17,00 Mu
zică din operete, 18,05 Soliști și 
formații artistice de amatori din 
regiunea București, 19,00 Estrada 
melodiilor. 19,30 Lecția de limba 
rusă (pentru avansați), 19,40 Duete 
din opera ..Fata din Far West" 
de Giacomo Puccini, 20,40 Soliști 
de odinioară ai muzicii populare 
romînești, 21,15 Interpreți de mu
zică ușoară (reluare), 22,30 Muzică 
de dans.
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CINEMATOGRAFE
27 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Căzută din lună; AL. SAHIA: 
Cinci oameni la drum,- PETRILA: 
Ultima repriză; AN1NOASA: Co
coșul • sperie moartea; LUPENI: 
Albă ca zăpada; URICANI: Laza. 
rilo de tormes.
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