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Ойиаііа іоіиііеівіиі leniral al Paiiima 
Ita'tat Hofflîo s-a înapoiat Io [apilaia

Luni la amiază, s-a înapoiat în Capitală delegația 
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn, alcătuită din tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
conducătorul delegației, Emil Bodnăraș, Nicolae 
Ceaușescu și Chivu Stoica, membri ai Biroului Politic 
al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, au fost prezenți 
tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apos
tol, Petre Borilă, Alexandru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș. Alexandru Bîrlădeanu, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Stefan Voitec, Mihai Dalea, 
Gheorghe Gaston Marin, Gogu Radulescu, Constan
tin Tuzu, membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători ai organizațiilor 
obștești și instituțiilor centrale, activiști de partid.

Au fost prezenți I. K. Jeg alin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice în R. P. Romînă, Giăn Du Hoan, ambasa- 
doatal R.P.D. Coreene în R. P. Romînă, Hou Si-giu, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. Chineze 
în R. P. Romînă, și membri ai acestor ambasade.

(Ăgerpres) 
------------------ e-------------------

Din abatajele frontale
Pe graficul de întrecere al sectorului III de la 

mina Lupeni au fost înscrise noi realizări care oglin
desc roadele muncii minerilor de aici pe prima ju
mătate a lunii martie. In acest răstimp, din abatajele 
frontale ale sectorului au fost extrase alte 707 tone 
de cărbune cocsificabil peste prevederile planului. 
Sporul de producție a fost obținut pe seama creș
terii productivității muncii cu circa 6 la sută. S-au e- 
vidențiat brigăzile de frontaliști conduse de Ghioancă 
Sabin, Petre Constantin și Aslău loan care, lucrînd 
gu randamente ridicate, au extras 
între 150—360 tone de cărbune 
peste plan.

De la începutul anului și pînă 
în prezent harnicii mineri din sec
torul III au livrat peste sarcinile 
de plan aproape 6000 tone de căr
bune cocsificabil.

. -întregul colectiv al sectorului 
III de la mina Lupeni este hotărît 
ca pînă la sfîrșitul lunii martie să 
adauge la realizările anterioare 
încă cel puțin 1000 tone de cărbu
ne peste plan.

130 de fruntași

Trenuri 
cu tonaj sporit

Ceferiștii din cadrul complexu
lui Petroșani s-au angajat să de
pășească planul de transport la 
produeția brută pe acest an cu 1,5 
la sută și să depășeaseă tonajul 
brut pe trenurile de marfă cu 2 
la sută față. de sarcina planificată. 
Pentru îndeplinirea planului de 
transport și a angajamentelor lua
te în întrecere, în cadrul comple
xului s-au luat o serie .de măsuri 
tehnico-organizatorice. Una din 
principalele măsuri care se aplică 
în permanentă, este remorcarea 
trenurilor eu tonaj sporit. Ca ur
mare, în aeest an, au fost remor
cate peste 560 trenuri cu tonaj 
sporit. Volumul de mărfuri trans
portate peste plan se ridică la 
80 000 tone. In același timp, meca
nicii din depoul de locomotive Pe
troșani au economisit 1 700 tone 
combustibil convențional.

Succesele obținute pînă în pre
zent de colectivul complexului 
Petroșani sînt o garanție că în 
lunile ce urmează ceferiștii nu-și 
vor precupeți eforturile pentru a- 
traduce în viață angajamentele 
mobilizatoare luate in cinstea ce
lei de a XX-a aniversări a elibe
rării patriei.

Zilele trecute in cadrul sec
torului I В al minei Lupeni au 
avut loc adunările grupelor 
sindicale în care s-au anali
zat realizările obținute în luna 
februarie și sarcinile ce stau 
în fața minerilor pentru reali- < 
zarea angajamentului de a da І 
3000 tone cărbune peste pre- > 
vederile planului anual. Ș

Cu acest prilej, 130 de mun- < 
eitori, ingineri și tehnicieni 5 
din cadrul sectorului au fost S 
distinși cu insigna de „Frun- < 
taș în întrecerea socialistă pe j 
anul 1963", iar unele brigăzi > 
precum și colectivul sectorului) 
au primit diploma de brigăzi $ 
și, respectiv, de sector frun- І 
taș în întrecerea socialistă pe > 
anul 1963. J

In anul 1963 productivitatea < 
muncii pe sector a crescut cu l 
130 kg cărbune pe post, pe 5 
baza căreia au 1— —.—
peste prevederile planului a- 
nual 11 738 tone cărbune coc- 
sificabil, iar la prețul de cost 
s-au înregistrat economii de 
aproape 200 000 lei. Coleeti- 
vul sectorului I В se situează
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în prezent pe loeul II în în- < 
ігесетеа socialistă ce se des- > 
fășoară între colectivele sec- > 
toarelor minei Lupeni. <

In lunile ianuarie și februa-l 
rie din abatajele sectorului au J 
fost extrase peste plan 1300 S 
tone cărbune iar în primele ? 
10 zile ale lunii martie s-a' 
reușit să se realizeze planul > 
de producție în proporție de S 
112—116 la sută și să se în-<г 
registreze un plus de aproape ? 
700 tone de cărbune. І

A. MICA J 
corespondent ?

Foto : N. Mol- 
doveanu.

; Comunistul Sibișan Victor 4 
j îndeplinește funcția de tehni- * 
? cian dispecer la preparația J 
ț Lupeni. Iată-1 preocupat de în- î 
’ cheîerea situației producției * 
I realizate in schimbul său. ț
1 ♦

Her will реши nelăril
Mobilizați de comitetul U.T.M., 

tinerii de la mina Petrila participă 
cu entuziasm la acțiunea patrioti
că de colectare a fierului vechi. 
Numai în cursul lunii februarie ei 
au reușit să colecteze și să expe- 
dieze oțelarilor hunedoreni 21 000
kg fier veehi.

O contribuție prețioasă la do-
bîndirea acestui succes au adus-o

tinerii din sectoarele I, II si IV

printre care se numără Popovici 
Mihai Toma Horia, Nicoară Mi
hai, Avram Vaier, Badea Cristea 

și Ionaș Victor.

C. IOAN 
corespondent |

Brigade de mi
neri condusă de 
Ilie Nicolae, din 
sectorul 1 al .mi
nei Aninoasa se 
află pe loc de 
frunte în între
cere.

IN CLIȘEU : 
Ilie Nicolae îm
preună cu doi 
ortaci din briga
da sa la frontul 
de lucru.

In folosul cetăfenilor din Lupeni
Legătura cu masele, antrenarea 

acestora Ia conducerea, treburijor 
de stat și obștești, în vederea în
deplinirii sarcinilor ce stau în fața 
sfaturilor populare, se realizează 
prin numeroase forme organizato
rice cum sînt comisiile permanente, 
comitetele de bloc, comitetele de 
cetățeni și altele, ,

Sub conducerea și îndrumarea 
comitetului orășenesc de partid, 
comitetul executiv al Sfatului popu
lar din Lupeni, pe baza planului 
de munci patriotice, prin deputați 
și comitetele de cetățeni a mobi
lizat cetățenii orașului la efectua
rea unor lucrări cu caracter gos
podăresc. Astfel, planul pe anul 
1963 a fost realizat în proporție 
de 108 la sută. Cei 115 de mii par
ticipant la muncile patriotice în 
anul trecu t au prestat 430 609 ore 
de muncă. S-au obținut astfel e- 
conomii în valoare totală de 

1 088100 lei. Suprafața zonelor 
verzi a crescut cu 9,8 ha,. s-au 
plantai 2 100 arbori și arbuști, s-au 
efectuat lucrări de împrejmuire a 
zonelor verzi din cartierele de blo
curi, săpături, nivelări, .șib trans
porturi de gunoi menajer.

Ritmicitatea producției — chezășia 
înfăptuirii angajamentelor de întrecere

Colectivul sectorului III al minei 
Aninoasa a obținut în acest an 
succese de seamă în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. In lunile ia
nuarie și februarie minerii de aici 
au extras mai bine de 1 200 tone 
de cărbune peste plan. In același 
timp, randamentul mediu obținut 
pe sector a fost mai mare decît 
cel planificat cu peste 90 kg. de 
cărbune pe post.

Se poate afirma deci, și pe bună 
dreptate, că harnicii mineri de aici, 
întregul colectiv luptă cu succes 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, a angajamente
lor asumate în întrecere. Cu toate 
acestea există și un neajuns. Este 
vorba de ritmicitatea producției. 
La prima Vedere, pare deajuns fap
tul că sectorul și-a încheiat lunile 
ianuarie și februarie cu un plus 
însemnat de producție, că și-a rea
lizat și depășit productivitatea 
muncii planificată. Intr-adevăr a- 
cest lucru constituie un rezultat 
frumos. Totuși în ce privește rit
micitatea producției, îndeplinirea 
zilnică, decadă cu decadă a sarci
nilor de plan sectorul are încă lip 
suri.

In prima decadă a lunii ianuarie, 
de pildă, sectorul era sub plan cu 
116 tone de cărbune. La 20 ianua
rie minusul s-a menținut la 70 to
ne de cărbune. Salvarea a venit în
să în ultima decadă, cînd s-a re
cuperat răminerea în urmă și s-a 
dat peste plan 616 tone de căr
bune. Ce rezultă de aici? In pri
mul rînd faptul că în primele două 
decade, brigăzile de mineri nu au 
avut condiții să-și realizeze sar
cinile de plan : o parte din abata-

Acește succese demonstrează în 
mod grăitor legătura strînsă pe 
care sfatul popular a reușit să o 
stabilească cu masele largi de oa
meni ai muncii din orașul Lupeni. 
O activitate susținută în organi
zarea acestor acțiuni au depus-o 
deputății Pușcariu Emilian, Alexan
dru Constantin, Zamfir Iuliana, Do- 
țiu Avram, Bidea Ecaterina, Szacs- 
ko Elisabeta, Laizum Ladislau și 
alții.

Comitetul executiv și deputății 
au fost ajutați în activitatea lor 
de numeroase comitete de cetă
țeni cum sînt cele din. străzile 23 
August, 6 August, Tudor Vladi- 
mirescu, Ilie Pintilie, precum și de 
comitetele de bloc de la blocurile 
nr. 9, 25, 26, D 1, D 2, blocul H 
si altele.

Cu toate aceste succese, tre- 
baie să . arătăm, că mai sînt cartiere 
și străzi unde nu s-a inițiat nici o 
acțiune de muncă voluntară pentru 
buna gospodărire și înfrumuseța
re. Cauza : slaba activitate. a de- 
put’aților și a comitetelor de cetă
țeni. >

Considerăm că unii tovarăși de- 
putați cum sînt cei din.. cartierele 

je erau în atacare, aprovizionarea 
cu materiale a decurs nesatisfăcă
tor, iar asistența tehnică nu s-a 
ridicat la nivelul cerut. Cum se 
face însă că aceste neajunsuri au 
fost lichidate într-un tinrp atît' de 
scurt, în ultima decadă. Reiese că 
în această parte a lunii toate aba
tajele se exploatau din plin, că în 
această perioadă au fost concen
trate toat'e forțele pentru recupe
rarea rămînerii în urmă și depă
șirea sarcinilor de plan. Toate a- 
cestea au cerut în același timp un 
efort fizic sporit din partea mi
nerilor Si a celorlalți muncitori din 
sector.

Această perioadă supraîncărcată 
de eforturi se putea evita dacă 
brigăzile de mineri ar ti avut încă 
din prima zi a lunii condiții Să-și 
realizeze ritmic sarcinile de plan. 
Pentru aceasta se cere însă ca din 
luna precedentă, prin realizarea pla
nului la lucrările de pregătiri, să se 
asigure fronturi de lucru suficiente 
pentru îndeplinirea ritmică a pla
nului, să se ia măsuri ca fiecare 
loc de muncă să fie dotat din limp 
cu cele necesare, iar aprovizionarea 
acestora să se facă în mod cores
punzător. Astfel, sarcinile de plan, 
eșalonate pe zile și decade pot fi 
îndeplinite ritmic, fără vîrfiiri de 
efort. Acest lucru mai are și alte 
avantaje. Minerii au posibilitatea, 
nefiind concentrați într-o perioadă 
scurtă numai asupra recuperării 
rămînerii în urmă, să lucreze mai 
atent', să , respecte normele de teh-

ST. EKART

(Continuare in pag. 3-a)

Detașament. Grafit, Ștefan, Bărbă- 
teni, comitetele , cetățenești de pe 
strada Bernat Andrei,' Drumul Co
drului, După Cox și comitetele de 
blocuri de la blocul 20,- 28, 
7, fost cămin” 4, nu!'și-au îndeplinit 
misiunea de inițiatori ai bunei gos
podăriri și- a păstrării fondului 
locativ.

Pentru . anul 1964, sesiunea din 
februarie a sfatului popular, a a- 
probat planul activităților patrio
tice în care se prevăd acțiuni mo
bilizatoare care vor putea fi duse 
la îndeplinire cu sprijinul .tovară
șilor deputați, al comitetelor , de 
cetățeni, al comitetelor de bloc și 
al tuturor locuitorilor de pe raza 
orașului.

Acest plan prevede mobilizarea 
a 151 424 de cetățeni, care să e- 
fectueze 448 650 ore de muncă ;pa- 
triotieă și astfel -să -se realizeze 
o economie de 1 049 710 lei.

Pentru realizarea acestor obiec-

BARTGȘ ІѲАВІ 
secretarul sfatului popular — 
, . Lupeni

(Continuare în раф 3-a)
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JOC FR9MOS LA LUPENI
Duminlcă, pe stadionul din Lu

peni s-eu întîlnit Intr-un joc da 
verificare, echipele de fotbal Mi
nerul Lupeni și Victoria Călan.

Terenul, Îmbibat cu apă a în
greunat desfășurarea jocului. To
tuși sutele de spectatori prezențl 
în tribune au văzut un joc fru
mos desfășurat In limitele sporti
vității.

Încă din primele minute Initia
tive aparține gazdelor. O deschi
dere pe stinge 
o bună ocazie 
gee ajunge In 
Un jucător al 
atinge balonul

vine 1 -0 pentru Minerul. In con
tinuare jocul se desfășoară mal 
mult in jumătatea de teren a oas
peților. Echipa Minerul practică un 
joc mobil, atacă periculos prin 
deschideri lungi pe extreme, trage 
des la poarta oaspeților, dar ratea
ză tot atit de des. In minutul 10 
Turcan teapă singur cu mingea ln 
careu, insă trage un șut slab pe 
poarta ți portarul reține. Apoi, 
tot din careul oaspeților ratează 
Drăgoi șl Staudt, Portarul echipei 
Victoria apără spectaculos nume
roase alte șuturi de ale jucătorilor 
echipei Minerul.

în a doua parte a primei repri
ze Minerul slăbește ritmul vioi al 
jocului. Ca urmare, oaspeții își re
vin și în minutul 29 trag primul

G----------------

Avantpremieră nereușită

oferă lui Cotroază 
de a marca. Min- 
careul oaspeților, 
echipei din Călău 

cu mina și arbitrul
acordă 11 m. Cărare trage un șut 
sec pe sub portar în colțul din 
stîxga ai porții ți astfel scorul de-

Meciurile de verificare susținute 
în compania echipelor Siderurgistul 
Hunedoara și Știința Craiova au dat 
încredere suporterilor echipei Jiul 
Petrila. Cele 9 goluri marcate în 
aceste meciuri de atacantii echi
pei noastre promiteau mult. De ase
menea, și faptul că apărare^ n-a 
primit decît un singur goi, in 
cele trei întilniri de verificare, 
demonstra că echipa Jiul s-a pus 
pe picioare și că ea va avea uji 
cuvint greu de spus in lupta pen
tru cucerirea unui loc. fruntaș în 
seria 11-a a categoriei В la fotbal.

Iată însă că în meciul de veri
ficare de duminică de pe stadio
nul Jiul Petroșani echipa noastră 
a manifestat aceleași serioase lip
suri ca și în prima parte a cam
pionatului. Pasele pe metru patrat, 
lipsa de finalitate precum șl bîl- 
bîielile inadmisibile, din fața porții 
adverse au caracterizat și de astă 
dată jocul echipei Jiul. Deși a în
vins cu scorul de 3—‘2 pe Metalul 
Turnu Severin care actizează în ca
tegoria C. , echipa Jiul nu s-a 
ridicat la nivelul unei formații cu 
pretenția de a cuceri un loc fruntaș 
în seria care activează. E oare ad
misibil ca din cele trei goluri mar
cate duminică de Jiul două să fie 
realizate doar din lovituri de la 
11 metri, iar ultimul la o învălmă
șeală ? Unde sînt acțiunile bine 
gîndite, concepția modernă de joc, 
cu pase in adîncime, și pe extreme 
din meciurile cu Știința Craiova. 
Sau poate concepția de joc a unei 
echipe se schimbă de la o săptă- 
mînă la alta ? Oricine cunoaște cit 
de puțin fotbal e ferm convins că 
nu . Sînt oare admisibile driblingu
rile inutile ale lut Martinovici, Pero- 
nescu și Libardi, atacanți de bază 
ai echipei Jiul î Reintrarea lui Cră
ciun în echipă dădea speranțe su
porterilor și antrenorilor. Dumini
că el n-a confirmat însă acest' lu
cru. El s-a mișcat parcă cu... înce-

tinitorul, a dat nenumărate pase la 
adversar, frînînd multe din acțiuni
le de atac ale echipei. La rîndul său. 
Cazan, unul din jucători de bază 
ai echipei a dovedit nesiguranță în 
intervenții, fiind deseori depășit de 
către adversar. Nici Șerban nu 3 
jucat la adevărata sa valoare, în
locuirea lui cu Petreanu dovedin- 
du-se inspirată. Cele două goluri 
primite de echipa Jiul se datoresc 
în bună măsură portarului Gram 
care a fost doar simplu spectator 
la fazele respective.

In concluzie se poate spune câ 
în meciul de duminică, cu excep
ția portarului Zamfir, a lui Peteanu 
și Frank, ceilalți jucători de la 
Jiul Petrila au demonstrat o slabă 
pregătire tehnică și tactică, pre
cum și lipsa de condiție fizică. Si 
asta cu o săptămînă înainte de re
luarea campionatului...

Duminica viitoare ne așteaptă un' 
meci greu la Cugir. Punctele puse 
în joc au o deosebită importanță 
pentru cucerirea unui loc fruntaș 
în clasament. E necesar deci ca 
în scurta perioadă de timp care 
a mai rămas, jucătorii și antreno
rii Jiului, să se străduiască 
medieze lipsurile pe care 
au in pregătire.

Echipa Metalul — Turnu
a făcut o plăcută surpriză. A ju
cat deschis, cu pase la întîlnire și 
a- luptat cu dîrzenie pentru a ob
ține un rezultat onorabil. Deși con
duși cu 2—0 severinenii au avut 
resurse fizice și morale să egaleze 
prin două goluri de toată frumu
sețea. Dacă totuși au fost' învinși 
Ia limită, aceasta s-a datorat unei 
greșeli a portarului care la o 
vălmășealâ a scăpat balonul 
mină.

Prin jocul prestat duminică
chipa din Turnu Severin a dove
dit că merită locul fruntaș 
care-1 ocupă în 
Categoriei C în

O—------- --------

șut la poarta Minerului, care 
soldează eu un gol. Egalarea 
surprinde pe jucătorii echipei gaz
dă, care imprimă din nou un ritm-. 
Vioi jocului ți atacă insistent. Du
pă 6 minute de la egalate, scorul 
se modifică din nou. Cotroază pă
trunde în careul oaspe
ților, ți Înscrie im par abil cel de-al 
doilea gol al gazdelor. Prima re
priză «e încheie în timp se echipa 
minerilor se afla în plin atac.

La începutul reprizei a doua, 
echipa gazdă atacă mereu dar ra
tează. Oaspeții au practicat maz 
mult un joc de apărare. Ei au con
traatacat uneori, dar in apropie
rea careului echipei Minerul au 
pierdut controlul asupra balonului. 
1П cele două reprize Mihalache nu 
a primit pe poartă decît trei 
mingi. De remarcat că echipa Mi
nerul este în revenire. Jucătorii 
practică un fotbal modern, cu des
chideri lungi pe extreme și ajung 
deseori în careu de 
precis spre poartă,
niată de Minerul în acest joc

»•< 
îi

unde țutează 
Formația ali- 

a 
fost compusă din: Mihalache,
STANCIU, Dan I, Szeneț, STAUDT, 
Ambruș, COTROAZĂ, Comsa (A- 
runcuteanu și BasaratT). Țurcaft, 
Dragat, Cărare (SOPTEREANU),

s. v.

Gestica fi Mitica tint colegi de 
muncă. Amindoi iac parte din «• 
chipa de handbal a uzinei. Mare 
pasiune și handbalul ăsta. De cînd 
cu campionatul mondial de handbal 
in 7 cei doi prieteni nu mai au 
liniște.

in meciul pe bare representative 
1' noastră îl susținea cu cehoslovacii, 

dostlcă era mai avantajat, Terminase 
Șutul taman cu o jumdtate d« ord 

țȘnamie de începerea transmiterii 
kneciuluj la radio. Milled iți înlo
cuise prietenul la serviciu. O ii 

*țef handbalul marea Iul pasiune, dar 
alujba-1 sfajbă. La despărțire Cos- 
(led ti spuse lui Milted.

— Am o rugăminte ia tine.
— ZH prietene.
— Tîne-mă ți pe mine la careul 

cu rezultatul meciului.
— Bine Mitica.
...N-au trecui anal minute da te 

Iriceperea transmiterii ți e&stjca 
s-a ți treat cu un tete/on.

eum stăm dragă cojtted ?
— Bine. Pini acum 3—3.
— Ban ar fi în final ah rezultat 

de egalitate,
— Eu unui slut optimist Tre

buie să batem. Mor.tr ți tvănetcu 
sînt intr-o lotmă...
joaca nervos,

■— După alte 
teleton Costică.

— Ura Mitica,
— Pain. Tare 

ria în buzunar.
— Păi nu ți-ат spus eu cd ba

tem ?
— Sâ 

Pină 
tot dat 
timui a 
curie. Echipa noastră reprezentati
vă învinsese cu 18—15.

— Slntetn ca și campioni — zi
se Costicâ. Pe suedezi musai sd-l 
batem. Hopul cel măi giSti l-am 

1 trecut.1

51 apoi adversarii

citevo minute dă

conducem eu 8-3.
lain. Avem vicfo*

ștli că ai avut dreptate.
/а siirșltut înttlnlrli s-au 
vreo șase telefoane. Ul
ei ir nit cea mai mate bu*

Pregătiri la Partngul Lonea
Echipa de ioibal Parîngul Lonea 

șl-a început pregătirile in vede
rea . reluării campionatului Încă 
din 14 ianuarie a. a. Perioada de 
pregătire a 
etape :

In etapa
6 februarie

fost împărțită în trei

să re
le mai

Severin

în- 
din

e-

pe 
clasamentul seriei 
care activează.

Etapa a 14-a a campionatului R. P. R. 
categoria A

tehnice; Farul Constanta — Di
namo București 0-—2, Rapid Bucu
rești — Crișul Oradea 1- 0. Pro
gresul București — Știința Timi
șoara 3—1, Steagul Roșu Brașov 
— Steaua București 0—1. Știința 
Cluj — Dinamo Pitești 5—1. Pe
trolul Ploiești — U. T. Arad 1—0, 
C.S.M.S. Iași — Siderurgistul Ga
lați 1—0. In clasament conduce 
Dinamo București și Progresul cu 
cite 1B puncte fiecare, Dinamo a- 
vînd însă un golaveraj

Ѳ----------------

Conți Ctiop Hi еопцш ia niia pe api

de fotbal,
După o vacanță de aproape trei 

luni campionatul de fotbal al R. P. 
Romîne pentru echipele de cate
goria A a fost reluat cu disputarea 
meciurilor din etapa a 14-a. Și cu 
toate că în Ziua redeschiderii cam
pionatului a nins și a fost frig la 
cele șapte meciuri au asistat 
te 100000 de : 
orașe. Echipele 
Învingătoare șl 
samentul nu a
’'OOftante. Dar

I-a — 14 ianuarie — 
s-a pus accent mai 

mult pe pregătirea fizică gene
rală. Deși timpul a fost nefavora
bil, echipa și-a desfășurat activi
tatea conform programului stabilit, 

ln etapa a 11-a —* 6 februarie — 
3 martie s-a urmărit aiît pregăti
rea fizică generală și specială a 
echipei, cît ți tehnica individuală 
a fiecărui jucător.

Etapa dintre 3 martie — 29 mar
tie a prevăzut menținerea pregăti
rii fizice generale si speciale, in
tensificarea pregătirii tehnice, re
zolvarea unor scheme tactice, or
ganizarea și omogenizarea echi
pei șl eliminarea lipsurilor în pre
gătire.

In toată această .perioadă de 
pregătire s-a urmărit ca prezența 
să fie cît mai bună, să se impună 
mai multă disciplină din partea 
fiecărui jucător. In programul de 
pregătire au figurat și cîteva me
aturi amicale. Astfel, cu Minerul 
Vulcan, echipa noastră a pierdut 
eu 1—0, dțtigind 
în schimb 1 
2—0 )a SadU; 
util joc de 
trenament au 
cut lonenii și 
minică, jucînd 
te o repriză 
Constructorul 
Viscoza 
participant,- 
campionatul
șenesc de fotbal. 
Rezultatul contea
ză mai puțin. îm
bucurător este în
să faptul că băie
ții manifestă ma
turitate în pregă
tire, voință 
poftă de joc. 
tre jucători, 
se Comportă 
V. Radu,

elementele tinere promovate th 
echipă se evidențiază Zimber Mir- 
ced, Balog Franclsc, FulOp Petru, 
Csotoi loan.

Mal sînt însă $1 jucători care 
manifesta serioase lipsuri în pre
gătire, absentează nemotivat de la 
antrenamente. Unul dintre aceștia 
este Onici Mircea, fată de care 
trebuie luate măsuri.

Slînd de vorbă cu tovarășul 
Sima, antrenorul echipei, acesta 
ne-a declarat 1 „In returul cam
pionatului, echipa este hotărîtă să 
joace un fotbal modern, să obțină 
rezultate superioare celor din tur 
și să ocupe un loc fruntaș la sflr- 
șltul campionatului". Iar tovarășul 
Puiu Romulus, căpitanul echipei a 
completat: „bJe-am pregătit cu 
seriozitate ți abia așteptăm relua
rea campionatului. Colegii mei, 
noi toți, vom depune toate efor
turile pentru a oferi un fotbal 
calitate care să-l mulțumească 
minerii noștri susținători".

Așteptăm și noi, alături de
cătorii loneni, cu interes primul 
fluier al arbitrului $1 prima noas
tră victorie din retur.

de 
Pe

Ju-

NAGY ȘTEFAN 
corespondent

pes- 
șase 
ieșit 
cla-

spectatori, în 
favorite au 

în consecință 
suferit modificări 

iată rezultatele mai bun.

FlHla
ZAGREB 16 (Agerptes).
Prima ediție a Cupei campioni

lor europeni la polo pe apă, al 
cărui turneu final s-a desfășurat 
la Zagreb, a fost cîștigat de echi
pa Partizan Belgrad. Sportivii Iu
goslavi, învingători în toate cele

cinci meciuri susținute,
zat 10 punste. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Dinaftio Mosco
va 8 puncte, Dinamo Magdeburg 
6 puncte, Duisburg 4 puncte, Ca- 
nottlerl Neapole 2 puncte, Legla 
Varșovia zero puncte.

atl totali-

...Duminica cei doi prieteni s-ou 
înlilnit în lața aparatului de ra
dio, așteptind cu nerăbdare vocea 
crainicului. La ora 18,30 transmisia 
a început. Al noștri au pornit tare, 
Primele 
Conducem mereu.

— Iatd-ne pentru a doua oard 
campioni ai lumii — zise Sostteâ.

— sa nu anticipam. Vezi cd sue
dezii trag șl el tare. Auzj cd ne 
egalează mereu Г

— Totuși tot noi conducem. Ma
zer, I vă ne seu, Hnat ți ceilalți sînt 
în mare formd.

Gostlea a avut dreptate. In iMa- 
lâ am învins, după Un meci dra
matic cu scorul de 25—22,

lată-ne din nou 
dîali.

De bucurie cei 
ascultat îndemnul 
ttu ton Ghițulescu, Au ciocnit an 
pahar du vto in cinstea victoriei 
țf a celor care au obținut-o.

Buni băieți handbaliștii noștri. 
De ar fl ața ți... fotbaliștii.

minute, primele goluri.

campioni mon

doi prieteni au 
crainieulai noa

al Fede- 
handbal

D. CRIȘAN 
O. MATEESCU

—O—
Propuneri UB inăutâtMfe 

a organizării campionatelor 
mondiale de handbal în T
FRAGA 16 (Agerpres).
Consiliul de conducere 

rației internaționale de
s-a întrunit la Praga sub preșe- 
denția lui Hans Baumann (Elve
ția) șl a propus unele modificări 
în legătură cu organizarea cam
pionatelor mondiale. Federația a 
recomandat viitorului congres, ca
re va avea loc în septembrie ta 
Budapesta, să la în discuție ur
mătoarele modificări: 1. La tur
neul final să participe 12 echipe 
In loc de 16; 2. Echipa campioană 
mondială și echipa țării organiza
toare să fie calificate din oficiu,- 
3. Campionatele mondiale de hand
bal ln 3 și handbal în 11 să se 
dispute cu regularitate din trei în 
trei ăni.

Pe de altă parte 
ce în anii cînd au 
tele mondiale să nu 
Cupa campionilor 
handbal masculin.

— O-
Intreeeri pasionante
Primele întreceri din 

Spartachladei republicane 
deosebit 
sportivii 
ln jurul 
clubului 
întreceri 
sportului

se recomandă 
loc campiona
te desfășoare 
europeni la

cadrul 
au fost 

pentru 
Paroțeni. 
din sala 
venit la

pe primele locuri 
ordine Mitzea Ale- 
Dumltru și Dlmpe-

aproape 60, au a-

de pasionante 
de la Energia 
meselor de șah 
din localitate au
peste 80 de iubitori aî 
minții. Meciurile au Con

firmat nivelul bun de pregătire al 
unor jucători, 
clasîndu-se în 
xandru, Pățiră 
riu Romulus.

Mulți tineri,
tras și îhtîlnirile de tenis de ma
să. La capătul unor dispute 
pasionante, în Care jucătorii 
runcat în luptă toată voința 
lanul lor tineresc, cei 
s-au dovedit a fi Lami 
tigătorul primului loc, 
tre, locul 1І $i Mitzea 
clasat pe locul 111.

dîrze, 
ati a- 
șî e- 
bunimal

Stefan, ct?- 
Crainie Pe- 
Alexandru,

Pe pîrtie, în așteptarea concursului.

Lvneni, 
la 

otă-

Jtadu
Puiu 

Romulus, Duk Io
sif, Dan Gheor- 
ghe și Teică Con
stantin. iar dihtte 1



Central urinat de măsuri eanareU 
pentru îmbunătățirea activității cereerilar de invătămint
Ridicarea nivelului de pregătire 

politico-ideologic a membrilor și 
candidaților de partid constituie o 
importantă premisă a Înfăptuirii cu 
succes a sarcinilor desăvirșlrii con
strucției socialiste elaborate de cel 
de-al Ш-lea Congres al P.M.R. 
Pornind de la această cerință, nu
meroase birouri ale organizațiilor 
de bază din minele și întreprinde
rile Văii Jiului acordă o atenție 
sporită îmbunătățirii desfășurării 
învățămîntului de partid.

Principalul mijloc care dă bi
rourilor organizațiilor de bază po
sibilitatea de a sesiza la timp lip
surile care mai există în desfășu
rarea învățămîntului, de a lua mă
suri pentru ridicarea muncii de 
propagandă la nivelul cerințelor, 
îl constituie controlul viu, concret 
asupra activității oercurilor.

Iacă de Ia începutul anului șco
lar au fost luate măsuri care să 
Migure desfășurarea unui control 
eficient asupra învățămîntului. La 
ibdicația comitetului orășenesc de 
(ЖШ membrii birourilor organi
zațiilor de bază au fost repartizați 
să răspundă de activitatea unui 
cerc, să participe la ședințele de 
fnvățămînt ale cercurilor Deosebit 
ddă importante pentru îmbunătăți
rea desfășurării învățămîntului sînt. 
de asemenea, analizele efectuate 
în adunările generale asupra acti
vității cereurilor și cursurilor.

Exereitind un control atent asu
pra desfășurării învățămîntului, nu
meroase birouri de organizații de 
bază au reușit să asigure un nivel 
ridicat activității cercurilor și cursu
rilor respective. Membrii birourilor 
organizațiilor de bază nr. 2, 3, 6, 8 
de la mina Petrlla, nr. 4, 8 de la 
mina Aninoasa, nr. 2 de la mina 
Lonea șl multe altele participă la 
ședințele de Invățămlnt ale cercu
rilor de care răspund, avînd astfel

Mecanicii auto Niki loan și Dobocen Alexandru sînt mult apre- 
ciațî la S.T.R.A. pentru calitatea bună a reparațiilor pe care le execută.

ffîl CLIȘEU: Cei doi mecanici, făcind ultima verificare a unui mo
tor pe bancul de rodaj.

Pîrtâ la Începu
tul schimbului 
mai erau cîteva 
minute. Toți ti
nerii din brigadă sosiseră ia lo
cul de muncă. își pregăteau ma
terialul, verificau cuțitele de 
strung și motorul. Stâpîniți de o 
curiozitate evidentă, ei trăgeau cu 
coada ochiului spre ușă. Aștep
tau parcă ceva... Cînd Maria in
tră pe ușă toate privirile se În
dreptară spre ea. Urmăreau ife- 
care mișcare a ei. Le era dragă 
la toți, dar nici unul nu-i destăi- 
nulse acest lucru.

Maria începu să-și controleze 
mașina. După ce primi materialul 
și constată că mașina este în 
bună stare de funcționare puse 
o piesă in lucru. Răsuci maneta 
de pornire. Ascultător, cuțitul își 
înfipse ascuțișul în metal. Piesa 
pe care o executa 
Maria, cu mina pe 
ușoara trepidație a 
rea îi era ațintită 

cerea precizie 
manetă simțea 
mașinii Privi- 
asupra lacului

posibilitatea de a controla nivelul 
de pregătire a propagandiștilor, 
măsura In care cursanții studiază 
materialul bibliografic, modul în 
cote tezele teoretica sînt legate 
de sarcinile practice care stau în 
fața cursanților. Datorită acestui 
fapt, cercurile și cursurile de în- 
vățămînt din cadrul acestor orga
nizați» de bază, îndeosebi cele 
conduse de propagandiștii Orban 
Iosif, Grecu Simion de la mina Pe- 
trila, Costinaș Petru, Nitu Dumitru 
de la mina Aninoasa, Urdă loan, 
litiu Mihai de la mina Lupeni și 
alții au o activitate rodnică ce se 
reflectă prin succesele pe eare 
cursanții acestoi cercuri le obțin 
în îndeplinirea sarcinilor econo
mice.

Sînt însă freevente cazurile cînd 
controlul exercitat de birourile or
ganizațiilor de bază are un carac
ter unilateral și nu e urmat de mă
suri concrete pentru remedierea 
unor deficiențe. Unilateralitatea se 
manifestă prin aceea că atît con
trolul exercitat de unii membri ai 
birourilor organizațiilor de bază 
asupra activității cercurilor cit și 
analizarea lnvățamîntului în adu
nări generale ale organizațiilor de 
baîă »e rezumă la aspecte de or
din organizatoric: frecvență, mo
bilizarea cursanților la ședințele 
cercurilor și numai într-o mică 
măsură se analizează conținutul 
învățămîntului, modul în care 
cursanții își însușesc tezele teore
tice, cum aceste teze sînt legate 
de sarcinile practice. Negativ este, 
de asemenea, faptul că chiar unii 
secretari de organizații de bază 
nu sînt exemple de muncă pentru 
ridicarea nivelului lor politic și 
ideologic, nu Studiază, și din a* 
ceasta cauză nu au nici tăria mo
rală de a trage la răspundere pe
acei cuuonțl care neglijează stu- 

(Je.me.ia. de la muși un
de contact ai cuțitului cu piesa. 
Cuțitul desprindea o fîșle îngustă 
de metal ca o bentița lucitoare. 
Pentru ea munca a devenit o 
pasiune.

...In urmă cu 15 ard, Maria eta 
o fetișcană zburdalnică. Atunci 
intrase pentru prima dată în ate
lier la sectorul IX al minei Lu
peni. Șipoș-baci, un bun meseriaș 
a fost cei cate ha destăinuit pri
mele taine ale meseriei.

Anii au trecut.■ Malta a devenit 
una din cele mai bune muncitoa
re. (Sa difuzoare voluntară a pre
sei, ea a avut prilejul să-l cu
noască pe toți muncitorii din ate
lier. Cu brațele încărcate de zia
re ea poposește de cîțtva ani zil
nic lingă ilecare strung sau tre
zii. Le distribuie tovarășilor de 
munca ziare, reviste, le arată ce 
e mai interesant de citit, sau îi 

diul, care lipsese de la ședinței# 
cercurilor. Pot oare secretari de 
organizații de bază ca tov. Ander- 
vald Francisc de la preparația Pe- 
Irila, Antal Ludovic de la mina 
Vulcan, Demeter Ștefan de la mina 
Lonea și alții Să contribuie la ri
dicarea nivelului învățămîntului, să 
tragă pe alții la răspundere cînd 
ei înșiși n-au partieipat Ia niei o 
convorbire In cercurile de învăță- 
mînt unde sînt încadrați ?

Comitetele de partid au datoria 
de a lua măsuri menite să asigure 
un control cuprinzător și eficient 
din partea birourilor organiza
țiilor de bază asupra desfășurării 
învățămîntului. Analizele în adu
nările generale, controlul efectuat 
de membrii birourilor asupra șe
dințelor de învățămînt trebuie să 
aibă în centrul atenției — fără a 
neglija nici latura organizatorică 
— nivelul de pregătire a propagan
diștilor, calitatea discuțiilor, scoa
terea în evidență a concluziilor 
practice pentru activitatea de viitor 
a «rrsanților, eficacitatea tftvăță- 
mîntnloi. Controlul trebuie urmat 
de măsuri operative pentru înlătu
rarea lipsurilor constatate și în 
primul rînd pentru îmbunătățirea 
studiului individual al propagan
diștilor și al cursanților, aducerea 
cu programul la zi a cercurilor ră
mase în urmă, combaterea tendin
ței unor propagandiști de a rezuma 
convorbirile Ia 40—50 minute, tra
gerea la răspundere a membrilor 
și candidaților de partid care ne
glijează sarcina de a-și ridica ni
velul politic și ideologic.

Controlul exercitat de birouri 
trebuie să ducă, de asemenea, la 
generalizarea experienței pozitive 
în desfășurarea învățămîntului de 
partid, la luarea încă de pe acum 
a unor măsuri eficiente pentru în
cheierea cu succes a actualului an 
școlar de către fiecare cerc sau 
curs de partid.

--------- |jifr ^11 > ДИЧИ—----------------------------

Ritmicitatea producției — chezășia 
înfăptuirii angajamentelor de întrecere 

(Urmare din pag. l-a)

nîca securității, evltînd astfel ac
cidentele și, în același timp, să 
dea o producție de calitate. Caii 
tatea producției este mult înrăută
țită cînd în ultima decadă a lunii 
Se dă bătălia pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan > șistul nu mai 
este ales cu atenție, intercalațiile 
nu se mai pușcă separat'. Aceasta 
înseamnă tone pierdute. Și sectorul 
Ш al ruinei Aninoasa a pierdut 
însemnate cantități de cărbune 
pentru nerespectarea calității..

In februarie situația în acest 
sector s-a îmbunătățit simțitor. Au 
fost create fronturi de lucru de 
rezervă, transportul a decurs mai 
bine. La fel și aprovizionarea lo
curilor de muncă. Acestea au creat' 
condiții brigăzilor de mineri să lu
creze mai cu spor. Iar sectorul șî-a 
îndeplinit și depășit planul în fie
care decadă.

Dar iată că în martie se repetă 
aceeași situație care a existat la 
începutul primei luni din acest' an. 
In perioada 1—11 martie sectorul 
a rămas sub planul lunar cu 45

‘■•г’-. ■ /VAz
anunță ce a sosit 
nou
de cărți, al 
rei

la standul 
câ- 

responsabilfi 
este. Glnd i-Q apărut fotografia 
in ziar, ca difuzoare voluntară 
evidențiată, tinerii din atelier l-au 
decupat-o și i-au pus-o într-o 
ramă pe ușa atelierului.

Recent, Maria Fărcău a fost 
primită în rindurile membrilor de 
partid. Membrii de partid care îi 
sînt tovarăși de muncă au arătat 
în adunarea generală că ea se 
achită cu cinste de sarcinile tra
sate, că merită pe deplin să in
tre în rindurile comuniștilor. La 
primire, ea a spus simplu: „Am 
să mă străduiesc sd dovedesc 
prin lapte încrederea ce mi S-a 
acordat".

Așa o cunosc 
muncă pe Maria 
ia de ia mașină.

>

1

i

colegii el de
Fătcâu — ierne-

EUGEN POPA
corespondent

Lefi L. F. PETROȘANI

Activitatea sindicală “ 
în sprijinul producției

Punlnd în centrul preocupării 
lui buna organizare a întrecerii 
socialiste, a consfătuirilor de pro
ducție și adunărilor sindicale, or
ganized mai bine controlul ob
ștesc, comitetul sindicatului din 
I.F. Petroșani, sub conducerea co
mitetului de partid Se străduiește 
să aducă o contribuție prețioasă 
la obținerea unor noi succese în 
îndeplinirea sarcinilor economice 
ce revin întreprinderii.

îndrumarea și controlul consti
tuie una din condițiile principale 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
propuse. Experiența a dovedit că 
oricît de bune ar fi hotărîrile și 
măsurile stabilite, ori cît de judi
cios ar fi elaborate, dacă nu sînt 
însoțite de o bună organizare a 
înfăptuirii lor, de o muncă siste
matică ele rămîn simple prevederi. 
De aceea, membrii comitetului sin
dicatului merg des în exploatările 
forestiere si prin controlul și a- 
jutorul dat contribuie efectiv la 
intensificarea întrecerii socialiste 
și. deci, la obținerea unor rezul
tate bune în activitatea de pro
ducție. Totodată, comitetul sindi
catului I.F. Petroșani s-a preocu
pat de atragerea și folosirea în 
comisiile pe probleme a unui larg 
activ obștesc din rindurile celor 
mai buni membri de sindicat.

De curînd, pentru rezultatele în
registrate în întrecerea socialistă 
în cursul anului trecut comitetul 
sindicatului a acordat unui număr 
de 23 muncitori forestieri din Va
lea Jiului, insigna de „Fruntaș în 
întrecerea socialistă". De aseme
nea, pentru rezultatele bune ob
ținute în anul 1963, șapte brigăzi 
complexe cu plata și munca în 
acord global au primit diplome de 

tone de cărbune. Nu e o cantitate 
prea mare, însă ea ar putea să 
crească. Șl atunci, din nou, In ul
tima decadă a lunii va trebui mun
cit’ mai mult, cu efort mai mare, 
fapt care va face să se neglijeze 
iar unele probleme din procesul de 
producție.

De aceea, trebuie ca atît condu
cerea sectorului cît și cadrele teh
nice de aici, prin aplicarea în toc
mai a măsurilor tehnico-organiza- 
torice prevăzute, prin crearea unui 
front' de lucru corespunzător pla
nului de producție, Să asigure bri
găzilor de mineri condiții de a 
extrage ritmic producția cerută. A- 
ceasta este o condiție esențială 
pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor.

18 martie
■PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,16 Muzică de estradă, 
8,51 Scene distractive din operete, 
10,03 Teatru la microfon: „Patru 
sub un acoperiș" Comedie de 
Smirnova și Kreindel, 12,15 Lecția 
de limba franceză, Ciclul II (relua
rea emisiunii din 17 martie), 13,00 
Concert de muzică ușoară, 14,30 
Roza viaturilor, 15,00 Din folclorul 
muzical al popoarelor, 15,35 Muzi
că din operete, 16,10 Muzică de 
estradă, 17,30 Lectură din volumul 
de reportaje : „Expres 65" de Ro
mulus Rusan, 18,30 Program mu
zical pentru iruhtași și evidential 
în întrecerea socialistă, 19,40 Mu
zică populară, 20,40 Lecția de 
limba rusă. Ciclul ІІ, 21,15 La mi
crofon : Satira și umorul. PRO
GRAMUL II, 8,30 Sumarul presei 
centrale, 9,03 Prelucrări de folclor 
din (ari socialiste,. 9,30 Potpuriuri 
de muzică ușoară, 10,25 Muzică 
din operete, .11,30 Muzică populară 
12,30 De toate pentru toți (relua
rea emisiunii din 15 martie), 13,40 
Muzică ușoară interpretată de So
rina Dan și Alin Noreanu, 14,00 
Melodii populare, 14,30 Muzică din 

„Brigadă fruntașă în întrecerea so 
cialistă", iar sectorul Cîmpu lui 
Neeg a obținut diploma de „Sector 
fruntaș". Printre muncitorii frun
tași se numără Negoi loan, gate- 
tist la sectorul Lonea, Senatovici 
Ștefan (exploatarea Răscoala), <Sre- 
cu Nicolae — mecanic funifiula- 
rist sectorul Gimp, Score! loan, 
brigadier silvic (Ocolul Lupeni), 
precum șl brigăzile conduse de 
muncitorii Todea Ioan II, Bădicu 
Dumitru ș-i alții.

Muncind cu perseverență pentru 
înfăptuirea sarcinilor, punînd în 
centrul activității sale organizarea 
mai vie, mai concretă a întrece
rii socialiste pentru realizarea an
gajamentelor în cinstea celei' de-a 
XX-a aniversări a eliberării pa
triei, comitetul sindicatului din T.F. 
Petroșani va aduce și pe viitor o 
contribuție importantă la îndepli
nirea sarcinilor economice trasate 
de partid muncitorilor forestieri.

ing. PREDA NICOLAE 
taetabru în comitetul sindicatului 

LE. Petroșani

—«O----

In folosul cetățenilor 
din Lupeni

(Urmare din pag. I-a)

tive secțiunii de gospodărie a sta
tului popular îi revine ca sarcină 
să coordoneze din punct de Ve
dere tehnic și al asigurării ma
terialelor necesare toate lucrările 
planificate, să țină o evidență roi- 
nulioasă a acestora.

Unităților economice ale sfatu
lui popular le revine ca sarcină 
să ajute mai mult în activitatea lor 
comitetele de cetățeni din circum
scripții, comitetele de blocuri în 
ceea ce privește respectarea nor
melor de conviețuire socialistă, 
modul de folosire și administrare 
a fondului locativ, ridicarea gu
noiului menajer și întreținerea spa
țiilor verzi din cartier.

Tovarășii deputați vor trebui să 
facă cunoscute cetățenilor obiec
tivele planului de acțiuni patrio
tice, în special pe cele care se’re
feră Ia circumscripțiile unde acti
vează ei și să mobilizeze mase 
largi de cetățeni la traducerea lor 
în fapte.

Comitetul executiv, bazîndu-se pe 
experiența acumulată în anii pre
cedents pe realizările obținute în 
1963, consideră că planul de ac
țiuni patriotice pe acest an este 
pe deplin realizabil si că sînt crea
te toate condițiile ca obiectivele 
lui să fie traduse în viată în in
teresul înfrumusețării continue a 
tuturor cartierelor, în interesul oa
menilor muncii din orașul Lupeni.

operete de compozitori romîni, 
15,30 Muzică ușoară, 16,00 Cîntece 
și jocuri populare, 18,30 Lectură 
dramatizată din schitele scriitorilor 
noștri, 19,30 Lecția de limba en
gleză. Ciclul I, 19,45 . „Am îndrăgit 
0 melodie", emisiune de mutică 
ușoară rominească, 20,15 Școala și 
viața, 21,10 Ciclul „Pagini din mu
zica contemporană" : Din creația 
compozitorilor italieni, 21,55 Muzi
că de dans.

---- 0 = -
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18 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE : 
El cuceresc cerul; REPUBLICA: 
Jurnalul Annei Frank; PETRILa : 
Frații; LONEA: Cînd Vine
pisica, LIVEZEN1: Moara diavolu
lui,- VULCAN: Vaporul lui Emil; 
■PAROȘENI: Floarea de fier» £>U- 
PENI: Haraehiri; BĂRBÂTHNI :
Ipocriții; URlGAJsM; Marile spe
ranțe.
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Stoica, 
al C.C.
la Pe- 

seara 
pentru

tovarășul 
prim-secretar al

P.C.U.S., A. I. 
al Prezidiului 
P. Mjavanadze, 
al Prezidiuluisupleant

P.C.U.S., prim-secretar al
P.C. din Gruzia, I. V. An- 
secretar al C.C. al P.C.U.S.,

bru supleant al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., I. V. Andropov, secretar 
al C.C. al P.C.U.S.

In timpul întîlnirilor, reprezen
tanții celor două partide au făcut 
un schimb de păreri în probleme 
care prezintă interes reciproc. In 
cursul convorbirilor s-a acordat o 
atenție deosebită problemelor le
gate de lupta pentru întărirea u- 
nității și coeziunii țărilor socia
liste, a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului proletar.

Intîlnirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie frățească 
și cordialitate.

La 16 martie delegația C.C. al 
P.M.R. a plecat spre patrie.

Delegația a fost 
roport de tovarășii 
A. I. Mikoian, V. 
I. V. Andropov, G.
M. T. Bgajba.

Părăsind spațiul aerian al Uniu
nii Sovietice, tovarășul Ion Gheor- 
ghe Maurer a trimis tovarășului
N. S. Hrușciov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice ur
mătoarea telegramă :

De la bordul avionului, delega
ția Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, părăsind 
spațiul aerian al Uniunii Sovieti
ce, vă transmite un prietenesc șî 
cordial salut, dumneavoastră per
sonal și Partidului Comunist 
Uniunii Sovietice, și adresează 
odată 
calde 
lupta 
mului

Guvernul francez pregătește 
experiențele cu arma 

cu hidrogen
PARIS 16 (Agerpres).
Răspunzînd unei interpelări scri

se adresată în Adunarea națională 
franceză, primul ministru Pompi
dou a declarat că pînă la sfîrși- 
tul anului curent vor fi trimiși 
în insula Tahiti, din Oceanul Pa
cific, 1 500 de militari și civili 
francezi. Aeeștia vor forma perso
nalul necesar în vederea experien
țelor cu bomba cu hidrogen pe 
care guvernul francez a anunțat 
că intenționează să le efectueze 
pe atolurile Mururoa și Fangataufa.

Ѳ

Discursul președintelui Algeriei

condusă la ae- 
N. S. Hrușciov, 
P. Mjavanadze, 
D. Djavahișvili,

de partid

Gagra au 
tovarășul 

al

MOSCOVA 16 (Agerpres).
Delegația Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn în 
frunte cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Biroului Poli
tic ai CC al P.M.R., din care fac 
parte tovarășii Emil Bodnăraș, Ni- 
colae Ceaușescu și Chivu 
membri ai Biroului Politic 
al P.M.R., înapoindu-se de 
kin și Phenian, a sosit în 
zilei de 14 martie la Gagra, 
a avea întrevederi cu 
IN. S. Hrușciov, 
C.C. al P.C.U.S.

La aeroportul din Adler, dele
gația C.C. al P.M.R. a fost întîm- 
pinată de N. S. Hrușciov, prim-se
cretar al C.C. al 
Mikoian, membru 
C.C. al P.C.U.S., V 
membru 
C.C. al 
C.C. a] 
dropov,
G. D. Djavahișvili, membru al C.C. 
al P.C.U.S., M. T. Bgajba, secretar 
al Comitetului regional 
din Abhazia.

La 15 și 16 martie, la 
avut loc întîlniri între
N. S. Hrușciov, prim-secretar 
G.C al P.C.U.S.. și delegația Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, în frunte cu 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer.

La întîlniri au participat din 
partea CC al P.M.R. tovarășii 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.

Din partea C.C. al P.C.U.S. au 
partieipat tovarășii A. I. Mikoian, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.CU.S., V. P. Mjavanadze, mem-

Puternic cutremur 
de pămînt în Maroc
RABAT 16 (Agerpres).
Un puternic cutremur de pă

mînt s-a produs duminică seara în 
Maroc. El s-a făcut simțit îndeo
sebi la Rabat, Casablanca, Meknes, 
Marrakech și Mohammedia. Epi
centrul pare să fie în Oceanul 
Atlantic, unde numeroase nave au 
înregistrat cutremurul. Populația 
din localitățile amintite a fost cu
prinsă de 
rînd mai 
Valoarea 
este încă

panică, cutremurul du- 
multe zeci de secunde, 
pagubelor produse nu 
cunoscută.

al

©

poporului sovietic 
urări de succes în 
pentru construirea 
și apărarea păcii.

tot- 
maicele 

munca și 
comunis-

la î3 aprilie : ALEGERI GENERALE 
IN NYASSALAND

(Agerpres).
capitala Nyassalan- 

anunțată data alege-

ZOMBA 16
La Zomba, 

dului, a fost 
rilor generale, premergătoare pro
clamării independenței, 
vea Iob la 23 aprilie.

In prezent are loc 
candidaților, operațiune
ză să se încheie în primele zile

Ele vor a-

desemnarea
ce urmea-

ale lunii aprilie. Primul ministru 
al Nyassalandului, Hastings Banda, 
a anunțat că partidul său, Congre
sul Malawi, își va desemna un 
număr de 50 de candidați. Din 
partea populației de origine euro
peană se prevede desemnarea a 
trei candidați.

ALGER 16 (Agerpres).
Președintele Algeriei, ‘Ahmed 

Ben Bella, a rostit un discurs la 
recepția oferită de reprezentantul 
de la Alger al guvernului angolez 
aflat în exil, eu ocazia celei de-a 
treia aniversări 
tei armate a 
din Angola.

El a declarat

a declanșării lup- 
forțelor patriotice

că Algeria va con-

tinua să sprijine mișcarea de eli
berare din Angola. ,,Grice s-ar în- 
tîmpla lupta voastră va fi încu
nunată de victorie”, a spus el. 
Președintele a comunicat că în 
Algeria a fost creat un somitet 
pentru sprijinirea popoarelor o- 
primate și a luptei acestora pert’ 
tru libertate.

©

Acord între Panama și S.U.A
WASHINGTON 16 (Agerpres). 
In seara zilei de 15 martie, Juan 

Plate, ambasadorul Paraguayului 
în S.U.A. și președintele Comisiei 
speciale a Organizației statelor a- 
mericane creată pentru a investi
ga situația 
nama și a 
posibilitate 
conflictului
ma, a anunțat că a fost încheiat 
uri acord între cele două țări.

Acordul prevede că S.U.A. șl 
Panama „vor desemna cîte 
ambasador special prevăzut 
împuterniciri suficiente pentru 
proceda la discuții și negocieri
vederea realizării unui acord just 
și echitabil".

Potrivit acordului, „guvernele

din zona Canalului Pa- 
încerca să găsească o 
de reglementare a 

dintre S.U.A. și Pana-

un
eu

a
în

încheierea conferinței reprezentanților 
opiniei publice din țările nordice

STOCKHOLM 16 (Agerpres).
Conferința reprezentanților opi

niei publice din țările nordice, ca
re s-a desfășurat sub lozinca „Nor
dul — zonă denuclearizată", și-a 
încheiat lucrările.

O rezoluție adoptată în unani
mitate de conferință, salută Trata
tul cu privire la interzicerea par
țială a 
relevă 
noi pași pentru ca < 
zultat să constituie < 
tărîtoare în politica

Exprimînd cererea
blice din țările nordice ca această 
regiune din Europa să fie decla
rată zonă denuclearizată, rezoluția 
cheamă guvernele Danemarcei,

experiențelor 
necesitatea

nucleare șl 
realizării unor 
acest prim re- 
o cotitură ho- 
internațională.

opiniei pu
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CAIRO. Postul de radio Cairo 
anunță că prima ședință a noii „luni, s-a 
Adunării Naționale a R.A.U. va 
avea loc Ia 26 martie, după ce 
va lua sfîrșit și cel de-al doilea 
tur de scrutin, la 19 martie.

tative care au durat mai multe 
înfăptuit fuzionarea 

Partidului social-democrat din 
Finlanda cu Uniunea social-de- 
niocrată a muncitorilor și micilor 
agricultori.

RABAT. Tribunalul regional 
din Rabat a pronunțat sentința 
în procesul intentat unui grup 
de 102 persoane acuzate de or
ganizarea unui complot împotri
va regimului din Maroc. Tribu
nalul a condamnat 11 
la moarte, dintre care 
tumacie, trei persoane 
soare pe viață, iar 53
soare pe termene între 
de ani. 35 de persoane 
achitate.

persoane 
8 în con- 
la încbi- 
la închi-

5 și 20 
au fost

PARIS. Cinci schiori 
au fost uciși de o 
altitudinea de 3 000 m, în regiu
nea stațiunii sportive de iarnă 
Val d’Isere.

francezi 
avalanșă la

ROMA. Ministerul de Finanțe 
al Italiei a anunțat că Italia a 
obținut credite în valoare de 
1 225 000 000 dolari din partea 
S.U.A., a unor bănci vest-euro- 
pene și a Fondului Monetar In
ternațional.

HELSINKI. In urma unor tra-

WASHINGTON. Președintele 
Johnson a avut o întrevedere 
cu ministrul apărării, Robert 
McNamara, care s-a reîntors 
dintr-o călătorie de inspecție ir 
Vietnamul de sud. McNamara a 
prezentat președintelui un raport

TOKIO. Nava grecească „Ma 
ria" de 7 400 tone, s-a scufundat 
în timpul unei furtuni lingă coas
ta de răsărit a Japoniei. 27 de 
membri al echipajului au fost 
salvați in apele oceanului de 
pescari japonezi.

ATENA. S-a anunțat oficial că 
repartizarea definitivă a manda
telor Intre partide in Parlamen
tul grec este următoarea : Uniu
nea de centru 
ERE
108 mandate, EDA 
date.

SAN 
buie să 
cialiste.
tale imperioasă1

171 mandate, 
Partidul progresist — 

21 man-

JOSE. „Costa Rica tre- 
facă comerț cu țările so- 
Aceasta este o necesi- 

a declarat

v
Rodolfo Solano Orfila, deputat, 
lider al Partidului de eliberare 
națională și membru al delega
ției costaricane ia Conferința 
OM.U. pentru comerț și dez
voltare.

VIENA. La 15 martie s-a des
chis la Viena cel 
tîrg internațional 
la care participă 
din 26 de țări, 
narticipă cu un stand turistic.

Finlandei, Norvegiei și Suediei 
înceapă neîntîrziat tratative în ve
derea realizării unui acord între 
cele patru țări în acest domeniu.

Pentru înfăptuirea planului pro
clamării Europei de nord, drept 
zonă denuclearizată, în rezoluție 
se propun următoarele etape:

1. — O declarație comună a gu
vernelor Danemarcei, Finlandei, 
Norvegiei și Suediei că aceste țări 
nu intenționează să producă sau 
să achiziționeze arme nucleare, 
declarație care să fie transmisă 
O.N.U. pentru a fi difuzată în rîn- 
dul tuturor membrilor acestei or
ganizații.

2. — Crearea unui comitet nor
dic comun pentru a studia condi
țiile și garanțiile pentru perma
nentizarea zonei denuclearizate.

3. — O declarație comună a 
țărilor nordice care să consem
neze că Danemarca, Finlanda, 
Norvegia și Suedia fac parte din 
zona denuclearizată permanentă.

de-al 79-lea 
de primăvară, 
5000 de firme 
R. P. Romînă

LAC

In ca- 
înche- 
doilea 
țările 
prilej

SANTIAGO DE CHILE, 
pitala statului Chile și-a 
iat lucrările cel de-al 
Congres al tineretului din 
latlno-americane cu care
au fost discutate lupta tineretu
lui latino-american pentru pace, 
dezarmare generală și totală, si
tuația economică și politică din 
țările latino-americane etc.

DJAKARTA. In partea centrală 
a insulei Sumatra s-au produs 
inundații care au provocat pa
gube materiale însemnate. Sute 
de mii de persoane au trebuit 
să fie evacuate.

VARȘOVIA. La 15 martie s-a 
deschis Tîrgul de la Poznan 

, Primăvara-1964".

BOGOTA. In Columbia au a- 
vut loc duminică alegeri par
țiale pentru 152 de locuri în 
Camera reprezentanților.

♦
♦ 
♦♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦♦♦♦ ♦ ♦♦ ♦ ♦

Republicii Panama și Statele U- 
nite au convenit să restabilească 
relațiile lor diplomatice eît mai 
curînd posibil pentru a încerca 
să ajungă la înlăturarea promptă 
a cauzelor conflictului relativ la 
canalul Panama".

In legătură cu anunțarea reali
zării acordului dintre S.U.A. și Pa
nama, potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, în tot cursul 
zilei de luni s-a creat o situație 
confuză. In timp ce 
Panama, un purtător 
președintelui Chiari 
încheierea acordului, 
ton surse americane
realizarea unei asemenea înțele
geri. Această poziție a fost con
firmată 
Lyndon 
vîntare 
ților la
Consiliului ©.S.A. a declarat 
Statele Unite și Panama nu au pu
tut încă să se înțeleagă asupra 
mijloacelor de rezolvare a diferen
dului.

ia Ciudad de 
de 
a
la
au

cuvînt al 
confirmat 
Washing - 
dezmințit

de președintele S.U.A., 
Johnson, care într-o cu- 
rostită în fața participan- 
sesiunea extraordinară a 

că

---- ©----
Scrisoarea deschisă adresată 

poporului cambodgian 
de prtnțul Sianuk

PNOM PENH 16 (Agerpres). V-
Agenția cambodgiana de presă 

anunță că prințul Norodom Sia
nuk a adresat poporului cambod
gian o scrisoare deschisă în care 
atrage atenția asupra primejdiei 
căreia trebuie șă-i facă față Cam- 
bodgia, din partea Tailandei și 
Vietnamului de sud. El a chemat 
întregul popor, îndeosebi tinere
tul, să se pregătească și să se in
struiască pentru a fi gata, la ne
voie, să-și apere țara. El a con
damnat repetatele atacuri între
prinse de forțe tailandeze și sud- 
vietnameze la frontierele Cambod- 
giei. Referindu-se la demonstrația 
antiamericană de la Pnom Penh. 
din 11 martie, prințul Norodom 
Sianuk a declarat că „indignarea 
exprimată atunci de către popu
lația cambodgiană a fost complet 
legitimă".

ÎNCORDARE
LIBREVILLE 16 (Agerpres).
Corespondentul la Libreville al 

agenției Associated Press relatea
ză că situația din Gabon continuă 
să fie încordată, 
zile, în capitala 
fuzate manifeste 
este chemată la 
rea înlăturării
dintelui Leon Mba. 
de soldați franeezi patrulează pe 
străzile capitalei pentru a preveni 
incidentele. Manifestele cheamă la 
unitate în lupta pentru apărarea 

libertății" și condamnă intervenția

In ultimele două 
țării au fost di- 
în care populația ' 
acțiuni în vede- 

regimului preșe- 
Detașamente

ÎN GABON
franceză ca pe un „act de agre
siune". In ele se cere retragerea 
trupelor franceze, înlăturarea gu
vernului Iui Mba și participarea 
tuturor liderilor politiei la 
nia în vederea apropiatelor 
legislative.

După cum se șlie, luna
a avut loc în Gabon o lovitură de 
stat în urma căreia a fost înlătu
rat de la putere președintele Leon 
Mba. Numai după intervenția tru
pelor franceze, el șl-a reluat 
funeția.

campa- 
alegeri

trecută

©.

„Răspunsul anticipat“ dat de G. Pompidou 
revendicărilor a 3 milioane de salariati

LYON 16 (Agerpres).
In cuvîntarea rostită la inaugu

rarea Tîrgului Internațional de la 
Lyon, primul ministru franeez, G. 
Pompidou, a declarat, potrivit a- 
genției France Presse, că guver
nul franeez este hotărît să aplice 
riguros planul de stabilizare pe 
care l-a elaborat. Apreciind că

revendicările a peste trei milioa
ne de salariați cu privire la ma
jorarea salariilor ar fi „excesive 
și primejdioase", el a declarat eă 
acesta este „răspunsul anticipat" 
la greva ce urmează să fie decla
rată miercuri în seetorul public 
din Franța.
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