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Succese însemnate 
In întrecerea minerilor

Producție
în abatajele Văii Jiu

lui minerii muncesc cu 
însuflețire pentru îndepli
nirea ritmică a sarcinilor 
de plan și a 
telor asumate 
re. Zi de zi 
ducfia extrasă
In perioada 1—21

angajamen- 
în întrece- 
crește pro- 
peste plan, 

шаг

peste plan
tie, de exemplu, pe com
binat s-a 
plus de 
cărbune 
energetic.
puiul
ția dată peste plan se ri
dică la aproape 16 000 
tone de cărbune.

înregistrat un 
1 741 tone de 
cocsificabil și 

De la înce-
anului, produc-

Aproape 1 300000 lei economii

vederea

In toate unitățile eco
nomice din cadrul combi
natului nostru carbonifer 

\ se desfășoară o activita
te susținută în
reducerii prețului de cost. 
Iii acest scop s-au luat 
o serie de măsuri pri
vind reducerea consumu
rilor specifice și folosi
rea tuturor rezervelor 
interne. Astfel, în cele 
dguă luni ce au trecut

din acest an, pe combi
nat,
mii la prețul de cost' în 
\ aloare de aproape
1 300 000 lei. Cele mai 
fiumoase rezultate în a- 
ceastă direcție
obținute de
minei Uricani
perioada respectivă, a 
obținut economii însem
nate la prețul de cost.

s-au realizat econo-

ай fost 
colectivul 
care, în

A.

In fruntea întrecerii

Ritm intens de lucru
Zi și noapte pe șantierul Paro- 

șeni se lucrează intens pentru pre
darea la timp a noului grup ener
getic de 150 MW, Sute de munci
tori, maiștri și ingineri din cadrul 
întreprinderii de montaje de cen
trale electrice și a trustului de 
construcții și montaje electrice de
pun eforturi susținute pentru mon
tarea și punerea în funcțiune a ul
timelor utilaje și agregate ale nou
lui grup energetic. Ei s-au angajat 
să predea acest grup mai devreme 
cu 2 luni decît prevede planul de 
stat. Este un angajament frumos și 
mobilizator.

Minerii din brigada condusă de Jurj Gheorghe din 
sectorul II al minei Lupeni realizează lună de lună 
depășiri însemnate, numărîndu-se printre colectivele 
evidențiate în întrecere.

IN CLIȘEU: Un schimb din brigadă înainte de a 
intra în mină.

-------------- O---------------

Impresii de la o expoziție
Timp de 6 zile, în holul clubului din . Lonea, a 

fost deschisă expoziția de artă aplicată a Școlii 
populare de artă din Petroșani. In această scurtă 
perioadă, expoziția a fost vizitată de 1800 de oameni 
ai muncii din localitate. O bună 
parte dintre vizitatori și-au scris 
impresiile în cartea de vizită, a- 
preciind. inițiativa . organizării ex
poziției. Vizitînd expoziția, elevele 
Costinaș Rodica și Moraru Do- 
chița au apreciat mult exponatele, 
transmițînd colectivului Școlii de 
artă populară -nrulțumiri pentru 
inițiativa aceasta și urîndu-i noi 
succese în muncă. Majoritatea im
presiilor apreciază frumoasele ex
ponate, izvorîte din creația popu
lară, dorința de a vedea cît mai 
des asemenea expoziții.

N. NAGY
corespondent

Uricani se 
muncă sus-

înfăptuirea obiecti- 
stabil’.te în între- 

în cinstea celei de-a 
aniversări a elibe- 

patriei. In fiecare

La mina 
desfășoară o 
tinută și entuziastă pen
tru 
velor 
cerea 
XX-a 
rării
sector și abataj s-au creat' 
condiții petnru îndepli
nirea ritmică a sarcinilor 
de plan. Toate locurile de 
muncă sînt aprovizionate 
la timp cu materialele 
necesare și goale. Aceasta 
a făcut ca aproape toate 
brigăzile de mineri să-și

realizeze ritmic planul de 
producție. Astfel, numm 
în luna aceasta pe ex
ploatare s-a înregistrat 
un plus de producție de 
peste 2 600 tone de căr
bune cocsificabil : Secto
rul I a dat peste plan 
1846. tone, iar sectorul II 
aproape 800 tone de căr
bune. De la începutul a- 
nului minerii de la 
câni au extras peste 
aproape 8 300 tone 
cărbune. Rezultatelc- 
ținute de ei îi
în fruntea întreceri? pe 
bazin.

VII-Iea 
artistice 
în faza
a

ilri- 
pian 

de 
ob

situează

con- 2 
luat 2 

?
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Aninoa-

De citeva zjle, formațiile ar
tistice clasate pe primele locuri 
la faza interîntreprinderl și co
munală a celui de-al 
concurs al formațiilor 
de amatori, au intrat 
orășenească (raională) 
cursului. Primii care 
startul au fost cei din
sa. Vineri, 20 martie, forma
țiile artistice din Aninoasa au 
prezentat pe 
muncitoresc din 
gram artistic, 
nostru Nicolae ____________ _
surprins (în clișeu), un instan- ’ 
taneu din programul brigăzii 2 
artistice ț de agitație a clubului ? 
aninoseanî <

scena clubului 
i Lonea un pro- 

Fotoreporterul 
Moldoveanu a >

rTespre măsurile luate de con- 
ducerea șantierului de mon

taje în scopul predării înainte de 
termen a grupului de 150 MW ne-a 
vorbit inginerul șef Milcescu Ale
xandru.

— Lucrările de montare și pu
nere in funcțiune a agregatelor și 
instalațiilor noului grup sînt in
tr-un stadiu avansat, ne relata in
ginerul șef. Zilele trecute de 
exemplu, s-a făcut proba hidrauli
că la cazanul IV. Aceste probe au 
dat rezultate scontate, cazanul fi
ind avizat drept corespunzător. Tot 
de curînd au fost puse în func
țiune transformatorul pentru sar
cini interne de 31 500 kWA și 
110/6 KV și stațiile de 6 KV. In 
același timp o serie de lucrări sînt 
pe terminate. Printre acestea se 
numără: circuitele de conducte 
provizorii pentru spălarea acidă a 
cazanului IV, instalarea pompelor 
de alimentare și condens și altele. 
Se execută, de asemenea, ultimele 
lucrări pentru închiderea definiti
vă la turbinele de 150 MW.

I a fiecare punct de lucru 
munca este organizată în 

două schimburi. Astfel, s-a asigu
rat o utilizare mai bună a poduri-

și brigadă sînt întocmite grafice 
cu lucrările ce le au de executat. 
Din două în două zile se face ana
liza realizărilor după grafic. Acest 
lucru ușurează mult controlul asu
pra mersului lucrărilor, dă posibi
litatea să se insiste și să se ia mă
suri operative acolo unde situația 
o cere. Membrii și candidații de 
partid sînt repartizați să răspundă 
fiecare de cîte un punct de lucru, 
de încadrarea lucrărilor- în terme
nele prevăzute. Toate acestea, sînt 
măsuri eficiente care asigură o 
mai bună desfășurare a muncii pe 
șantier, care contribuie la monta
rea și punerea în funcțiune a nou
lui gfup de 150 MW.

Л”4 orpul înalt și impunător al
* noului grup de 150 MW, 

cel mai mare de acest gen clin țară, 
este încă împînzit de schele, în
conjurat de macarale uriașe de 
mare capacitate. Mii de. metri de 
conducte, zeci de kilometri de 
cabluri de foriă, numeroase insta
lații și agregate ce sînt deja mon
tate întregesc și dau un aspect 
măreț acestui monument industrial. 
De această măreție se bucură în 
primul rînd constructorii, in-incito-, 
rii din întreprinderea de montaje 
care au muncit neobositi. zi de zi 
și cu sîrg pentru a ridica acest e- 
dificiu al forței. Și in prezent la 
fiecare cotă, freamătul muncii con
tinuă. Sute de muncitori, jadre de 
specialiști îșî înzecesc ■ eforturile 
pentru îndeplinirea cu succes a 
sarcinilor și angajamentelor, In 
mod deosebit s-au evidențiat aici 
brigăzile de muncitori de la mon
taj conduse de Crihan Constantin, 
Mihalache Nicolae, maistrul Ol- 
teanu Țiberiu, turbinistul Matei 
Nicolae, electricianul Rădache Va-

ȘT. EKART

Pentru conștiinciozitatea lor în muncă, tinerele Bușu Ioana și Draica Valeria (în 
clișeu de la stînga la dreapta), bobinatoare la secția electrică a termocentralei Pa- 
roșeni, au primit titlul și insigna de „Fruntaș în întrecerea socialistă pe anul 1963".

Iată-le. în timpul lucrului.
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De. mai mulți ani, Hu- mai 3 zile cantitatea) 
nedoara continuă’a’fi Un ' ‘oțel ‘realizată ‘aici*  înf 
imens șantier. Schelele, 
macaralele-turn își schim
bă continuu locul, lăsînd' 

mari agregate 
unele unice 
în țară. Dar 

construcție 
combinatul.

mai departe 
altor obiec-

treg anul 1944.

Șl

Ofelari 
constructori
hala noii pțelării 

la Hunedoara, 
■cuptoare așe- 
perfectă alinie-

*
*

același . ♦
♦

îft urmă 
siderurgice, 
în felul lor 
utilajele de 
n-au părăsit 
Ele servesc 
la ridicarea
tive de mare importanță 
pentru economia noastră 
națională.

Dovadă grăitoare a a- 
vîntulâf pe care l-a luat 
în anii puterii populare 
dezvoltarea industriei gre
le din țara noastră, Hu
nedoara a devenit în ul
timii ani o adevărată ce
tate a fontei și oțelului, 
din care se revarsă șu
voiul de metal. Oțelâ- 
riile sale produc în nu-

In
Martin de 
din cele 6 
zate într-o
re răzbat afară flăcări pu
ternice. Sub puterea focu
lui se plămădesc sute si 
sute de. tone de oțel. 
Apoi, metalul, incandes
cent se toarnă in cochi- 
le, se solidifică și se 
transformă în lingouri, 
care -întăresc fiecare a- 
proape cît un vagon. O- 
telarii 
după 
viață 
te în 
XX-a 
rării

elaborează șarje 
șarje, dînd astfel 
angajamentelor lua- 
cînstea celei de-a 

aniversări a elibe- 
patriel, de a pro-

♦
♦

socialiste... De cîteva «. 
ei construiesc’ aici

..uptoare — nr. 7 și 
fiecare de' c.îte ♦

de duce oțel mai mult și mai J 
îri-v•- -bun. ■ ■ - . *

Oțelăria este nu numai ' ♦ 
o secție productivă, dar 
și un mare șantier. Ală
turi de tocitori și turnă
tori lucrează cu
avînt colectivul construc
torilor. Sînt o parte din 
făuritorii' noii Hunedoa- 
re
luni 
nci 
nr: 8 — 
400 tone.

Munca oamenilor care 
înalță cuptoarele 
mai ' impresionantă decît 
nuterea focului care fier
be metalul. Și e firesc să 
fie așa, căci înălțimea 
unui cuptor, pe care ei îl 

A. ZAHARIE , 
corespondent Agerpres 

pentru regiunea 
Hunedoara

este

* 
♦

(Continuare în pag. 3-a) ♦
♦



Minerul a meritat victoria

Sze-

metalurgiștilor, pa
in careu și Comșa 
dintr-un unghi di- 
dreapta jos al por-

la 
un 
cu
11

oaspeții se apără supranu- 
Cel de-al doilea gol a fost 
la numai 7 minute după 
gol. Țurcan infiltrat în ca-

poartă. Scorul devine 
Minerul.

echipei reșițene reac- 
dîrzenie. Dar nu reu-

un COJI 
jucător 

mina în 
m.

la încercare apărarea oas- 
in minutul 27 
al lupenenilor 
atinge balonul

Adio pîrtie de schi și la drum

Duminică, pe stadionul din Lu- 
peni echipa Minerul a jucat . cu 
C.S.M, Reșița primul meci din ca
drul returului campionatului cate
goriei B. Meciul a fost aprig dis
putat. Iată pe scurt desfășurarea 
intîlnirii.

încă din primele minute echipa 
gazdă preia inițiativa, atacă vigu
ros pe extreme și imprimă jocului 
un ritm vioi. Primul șut pe poartă 
a fost tras de jucătorii lupeneni 
In minutul 3. Cotroază înaintează 
vertiginos cu mingea pe partea 
dreaptă a terenului, combină fru
moși cu Drăgoi, și acesta, trage un 
șut puternic la poarta oaspeților 
Portarul respinge cu greu în cor
ner. Atacurile la poarta reșițenilor 
se succed cu repeziciune. In mi
nutul 13 același Cotroază, după un 
spectaculos slalom printre apără
torii echipei 
sează mingea 
țintește precis 
ficil colțul din
ții adverse. Gol ! Minerul conduce 
cu 1—0. Jocul continuă în ritm

Iu meciul de la Cugir 
Jiul a pășit

înainte de fluierul arbitrului, cei 
peste 300 
al echipei 
la Cugir, 
sau în cel 
egalitate, 
spulberat însă la capătul celor 90 
de minute de joc, cînd echipa a 
ieșit învinsă de pe teren, cedînd 
două puncte prețioase, pe care tot 
așa de bine le-ar fi putut cîștiga. 
Pe bună dreptate, spuneau supor 
terii Jiului, echipa a pășit cu stîn- 
gul in returul campionatului, adu 
cîndu-le aceleași dureri de cap ca 
și în prima parte a campionatului.

In meciul de la Cugir s-au ob
servat aceleași carențe în compor
tarea echipei ca și în toamnă : im
precizie în șuturi, lipsă de orien
tare tactică pe teren și ineficacita
tea înaintașilor. Introducerea ’ lui 
Ștefănescu în linia de atac dădea 
mari speranțe în 
eaziilor de 
meciul de 
fost șters, 
seală. De 
între componenții compartimentului 
ofensiv lasă 
schimbările 
tru crearea 
pătrunderii 
serului.

In întîlnirea de la Cugir 
bun jucător al jiuliștilor 
Peteanu. Satisfăcător au jucat și 
Crăciun și Penzeș. Considerăm că

de suporteri înflăcărați 
Jiul, care s-au deplasat 
intrevedeau o victorie 
mai rău caz un meci de 
Aceste speranțe s-au

fructificarea o- 
gol ale echipei, dar îu 
duminică Ștefănescu a 
dînd dovadă de obo- 
asemenea, colaborarea 

prielnice 
adver-

încă de dorit, ca și 
direcției de atac, pen- 
de culuare 

in dispozitivul 

cel mai 
a fost

Clasamentul 
campionatului regional

Ghelar a

1. C.F.R. Simeria 14 10 4 0 24: 9 24
2. Minerul Aninoasa 14 8 3 3 30:15 19
3. Aurul Brad 14 7 4 3 29:13 18
4. Parîngul Lonea 14 7 3 4 20:14 17
5. Constructorul Hunedoara 14 5 6 3 21:10 16
6. Minerul Vulcan 14 7 2 5 37:18 16
7. Știința Petroșani 14 4 6 4 17:22 14
8. Textila Sebeș 13 5 2 6 19:18 12
9. Dacia Orăștie 14 4 4 6 28:28 12

10. Refractara Alba 14 4 4 6 16:35 12
11. Jiul II Petrila 14 4 2 8 21:22 10
12. Retezatul Hațeg 14 3 3 8 14* *29 9
13. Minerul Ghelar 13 S 2 8 15:34 8
14. Minerul Teliuc 14 2 3 9 12:36 7

greșeli ale Științei fac ca scorul 
să Не 3—0 pentru oaspeți. In con
tinuare însă localnieii nu mai gre
șesc nimic și setul, se încheie Ia 
scorul de 15—3.

Ultimul set a avut o desfășurare 
identică primelor două. La înce
put egalitate și în final 15—2. Ar
bitrul Intîlnirii, Mircea Vlădoianu 
(Sibiu), a condus corect și au 
toritar.

Trebuie remarcat că acest meci 
este unul dintre cele mai scurte 
din campionat, durînd numai 35 
de minute.

De la localnici putem remarca 
întreaga echipă — Stelea, Cojo 
caru, Cibu, Szilagy, Manea, Șchio- 
pu, Horincaru și Mazilu, toți au 
meritul de a fi contribuit la a ceas 
tă victorie.

TAUTU NICOLAE

Intre 20 și 22 martie, în orașul 
Hunedoara s-a desfășurat faza re
gională a campionatului de șah al
R.P.R. La întreceri au participat e- 
chipele Voința Brad, Siderurgistul 
Hunedoara, C.C.V.J. Petroșani, A- 
vîntul Hațeg, Metalurgistul Cugir, 
Sanitarul Deva, Voința Alba Iulia 
și Viitorul Sebeș.

După întreceri aprig disputate, 
primul loo a fost cucerit de Side
rurgistul Hunedoara care a tota
lizat 36 de puncte. Locul П a fost 

Meciul dintre Textila Sebeș și Minerul 
nat din cauza terenului impracticabil.

fost amî-

i
T

ETAPA VIITOARE : Jiul II Petrila
nerul Vulcan — C.F.R. Simeria; Minerul
Ghelar; Textila Sebeș — Știința Petroșani; Retezatul Hațeg — 
Aurul Brad; Dacia Orăștie -- Constructorul Hunedoara; Refrac
tara Alba Iulia — Parîngul Lonea.

vioi. Derutați de repeziciunea cu 
care se mișcă jucătorii echipei Mi
nerul, 
meric, 
înscris 
primul
reul oaspeților, primește o pasă de 
pe extrema stingă, driblează un 
jucător reșițean și trage un șut 
puternic pe 
2—0 pentru

Jucătorii 
ționează cu 
șese să modifice scorul. Acțiunile 
lor sînt destrămate de apărarea 
Minerului în afara careului. Ca 
urmare Mihalache nu are mult de 
furcă, reține cu ușurință suturile 
trase de la distanță. Apărarea e 
chipei Minerul deschide des ex 
tremele folosind astfel cu pricepe
re terenul ud și alunecos. Contra 
atacurile gazdelor sînt periculoase, 
ele pun 
peților. 
traatac 
reșițean 
careu. Arbitrul acordă

cu „stîngul“
n-a

E- 
Li- 
la 
In 

pa- 
Pe-

în

orientarea antrenorilor echipei 
fost deloc inspirată cind l-a înlo
cuit pe Crăciun și a retras pe Li- 
bardi (cel mai ofensiv atacant de 
duminică) în linia de mijlocași In 
ce-1 privește pe Gram, acesta mai 
trebuie să facă tușă. Cele două go
luri pe care le-a primit (destul de 
anemice) puteau fi salvate dacă nu 
ieșea din poartă. Primul gol a fost 
înscris de Crăciuneac în minutul 
6 de joc din greșeala apărării 
noastre și a portarului Gram, 
galarea survine îh fninutiil 24. 
bardi pornește cu mingea de 
centrul terenului de joc pînă 
marginea careului de 16 m, 
sează lui Ștefănescu, acesta la 
ronescu, care trimite mingea 
plasă. Scor 1—1. Cu acest rezultat 
se încheie prima parte a intîlnirii. 
Golul victorios al gazdelor este 
înscris de Bulbucan în minutul 70 
de joc. Este adevărat 
șui echipei din Cugir 
ofsaid, lucru pe care 
l-a sesizat. Șutul n-a
los dar... dacă poarta era goală, 
mingea s-a odihnit în plasă. (Și de 
data aceasta
După acest 
pun eforturi 
tul este în 
mingea se plimbă 
tor la altul, dar în 
Jiului nu-i nici un 
înscrie.

că înainta
se afla in 
arbitrul nu 
fost pericu-

Gram nu a fost la post), 
duș rece jiuliștii de- 
pentru 
zadar.

a egala, dar to- 
Minutele trec, 

de la un jucă- 
linia de atac a 
jucător care să

Z. ȘUȘTAC

t

Minerul Teliuo; Mi-
Aninoasa — Minerul 
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ueș trage și înscrie un nou gol. 
Intrucît un jucător de la Minerul 
a pășit în acel moment în careu 
iar portarul a mișcat arbitrul nu 
acordă golul. Același Szeneș ra
tează a doua lovitură. Două mi
nute mai tîrziu Țurcan pătrunde 
in careu și înscrie un alt goi. Ar
bitrul nu-1 acordă pe motiv că s-a 
comis un hent la marginea careu
lui de către un jucător al oaspe
ților.

In repriza a doua ambele echipe 
au practicat un joc în forță, cu faze 
spectaculoase. Cărare și mai ales 
Cotroază au pătruns deseori spre 
roiturile terenului de unde au 
centrat periculos în careu coechi
pierilor de la înaintare. Superiori
tatea în joc o are vădit tot echipa 
Minerul. Numeroase faze clare de 
gol au fost însă ratate. Oaspeții 
nu se acomodează terenului ume
zi1 de o ploaie măruntă, conduc cu 
greu mingea pînă în apropierea 
careului și nu finalizează nici o 
acțiune. Scorul rămîne același. Re
priza a doua se încheie în plin a- 
tac al echipei gazdă. După termi- 
r area meciului, antrenorul echipei 
oaspeților a declarat: Jucătorii de 
la Minerul au meritat victoria și 
ar fi putut obține un scor mai 
mare, deoarece au jucat cu mai 
multă ardoare și au avut o bună 
pregătire fizică,

Arbitrul Macovei Andrei — Ba
cău — a condus cu unele greșeli 
următoarele formații :

MINERUL LUPENI : Mihalache, 
STANCIU. Dan, SZENEȘ, Staudt, 
Ambruș, COTROAZA, Comșa ȚUR
CAN, Drăgoi, Cărare. C.S.M. RE
ȘIȚA ; RUSU, Foaie, OȘAN, Spă- 
lățelu, Niculescu, Georgevici, SCÎN-
TEIE, SFIRLOGEA, VARGA, Pă-
treșcu, Schiopu.

V. STRĂUȚ I

■ — --------- — ... - ... ■ —

М9И1= $tHn{a Petroșani, 
la a cin cea victorie consecutivă

Intîlnind duminică formația Di
namo Suceava, studenții din Pe
troșani au repurtat cea de-a cin- 
cea victorie consecutivă în aeesl 
campionat, păstrînd astfel locul I 
în clasament.

Evoluția de duminică a Științei 
Petroșani nu poate fi comentată 
prea mult deoarece adversarii s-au 
prezentat sub orice critică. Dinamo 
Suceava este cea mai slabă echipă 
care a evoluat în Petroșani. Ea nu 
a confirmat nici un moment pre
zenta în campionatul republican.

Studenții, fără a excela, s-au 
prezentat bine, dovedind din nou 
forma remarcabilă în care se află. 
Toată echipa a jucat bine cu toate 
că momentele cu faze de înalt ni
vel tehnic au fost foarte rare.

Primele faze arată, prip evolu
ția scorului că, totuși, între cele 
două echipe se va da o luptă pen
tru victorie, tru toate că nici un 
moment nu am fi putut pune la 
îndoială victoria studenților. Sco
rul este la început 2—0 pentru 
Știința apoi 2—1,- 3—2 și 5—4. Du
pă cum se vede, scorul a fost 
strîns. De aici însă, studenții des
fășoară jocul lor obișnuit și rea. 
liZează 10 puncte față de numai 
unul al oaspeților. Deci primul set 
se încheie cu 15—5 pentru Știința.

Setul al doilea a fost și mal 
slab oa nivel tehnic. Oaspeții nu 
au mai luptat deloc, dovedind o 
penibilă lipsă de pregătire. Cîteva

Zilele de tabăra s-au terminat, 
spre universitate.

Cupa regiunii Hunedoara la schi 
a revenit reprezentanților noștri

Timp de două zile, pe pîrtiile 
din masivul Paring, s-a desfășurat 
un concurs interregional de schi, 
organizat de U.G.F.S. — Consiliul 
regional Deva —, cu sprijinul co
misiei de specialitate din orașul 
Petroșani.

La întreeeri au participat spor 
tivi din regiunea Maramureș și 
două selecționate ale regiunii Hu
nedoara.

Faza regională a campionatului de șah 
al R.

Iată cîștigătorB Întrecerilor : 
SLALOM URIAȘ SENIORI : GO 
rok Andrei — Baia Mare. JUNIORI : 
Cadar Eugen — Baia Mare. SENI
OARE : Takacs Elisabeta — Baia 
Mare. SLALOM SPECIAL : SE 
NIORI : Gorâk Andrei — Baia Ma 
re. JUNIORI : Cadar Eugen — Baia 
Mare și senioare Takacs Elisabeta. 
FOND 10 KM: Peter Aron, selec
ționata regiunii Hunedoara și 15 
km fond seniori Hegeduș Zoltan, 
selecționata regiunii Hunedoara.

Trofeul a revenit primei selec 
ționate a regiunii Hunedoara, ca
re a ocupat mai multe locuri II 
și Ш. Locul secund a fost ocupat 
de reprezentativa regiunii Mara
mureș.

---©._
Un frumos succes 
al atleților noștri
Duminica trecută, în stațiunea 

balneo-climaterică Călimănești s-a 
desfășurat etapa finală a campio
natului de cros individual și pe 
echipe, seniori, senioare, juniort 
și junioare ediția 1963.

In această finală, Valea Jiului 
a fost reprezentată de echipa de 
juniori de categoria a doua a Școlii 
profesionale din Lupeni. Ca urma
re a unei pregătiri serioase făcute 
de antrenorul lor, profesorul Cio- 
fîca loan, cei 5 atleți au reușit să 
obțină o strălucită performanță o- 
cupînd locul doi pe echipe.

Această frumoasă performanță 
obligă pe acești tineri, cu reale 
posibilități, să se pregătească cu 
și mai multă conștiinciozitate spre 
a cueeri noi succese.

P. R.
osupat de Sanitarul Deva cu 27 
puncte, iar C.C.V.J. Petroșani s-a 
clasat pe locul III cu 23% puncte. 
Echipa din Petroșani putea să ob
țină un rezultat mai bun dacă nu 
ar fi pierdut 3 puncte din cauza 
prezentării la joc cu întîrziere a 
lui Mitrică Dianu. Demne de re
levat sînt succesele obținute de 
jucătorii Lazăr Iosif și Ciulavu 
Angela. Ultima a fost singura ju
cătoare care a făcut remiză cu 
Pentek Sofia, campioana regiunii 
noastre.



RITM INTENS DE LUCRU NOTÂ Plimbare nocturnă
(Urmare din pag. I-a)

ieriu, inginerii Georgescu Mihai și 
Kesler Florin și mulți alții. Pot fi 
intllniți aici și muncitori și chiar 
formații complete de lucra din 
cadrul unităților economice din 
Valea Jiului, care -au fost transfe
rați temporar pentru a da o njînă 
de ajutor celor de pe acest mare 
șantier.

N1 oul grup de 150 MW este
1 ' cel mai mare și mai mo

dern din țară. Aici au fost mon
tate primele cazane cu circulație 
forțată. Ele funcționează cu para
metri supra înalți: 140 atmosfere, 
temperatură de 540 grade C și o 
capacitate de 270 tone de abur pe 
oră. Toate instalațiile au un grad

------ -------0.

Consfătuiri ou motocicliștH 
amatori

ba inițiativa serviciului de cir
culație din cadrul miliției orașului 
Petroșani, în zilele de 15 și 22 
martie au avut loc, pe centre, con
sfătuiri cu posesorii de motociclete 
și motorete din toate localitățile 
Văii Jiului. Scopul acestor con
sfătuiri a fost de . â reaminti mo- 

-«e tocicliștilor amatori necesitatea de 
respecta cu strictețe normele de 

circulație pe drumurile publice. In 
referatele prezentate au fost citate 
exemple de nerespectare a norme
lor de circulație, multe soldate cu 
accidente grave, din care cei pre- 
zenți au putut trage învățăminte 
prețioase. In eadrul discuțiilor.

IN FOTO: Un aspect de la consfătuirea care a avut loe în saia 
„Constructorul" din Petroșani.

PC ȘMtlCrilI
(Имыце din pag. I-a) 

înalt de mecanizare, sînt Înzestrate 
cu aparatură electronică. Numai 
pentru automatizări șl forță au 
fost montate cea. 180 km de ca
bluri. Marea majoritate a instala
țiilor au fost primite din UJt.S.S. 
In același timp s-a resimțit in per
manență ajutorul specialiștilor so
vietici, care au dat și continuă să 
dea îndrumări prețioase la mon
tarea acestora, la eliminarea unor 
neajunsuri.

Munca pe șantier continuă in
tens, cu spor. In curînd noul grup 
va intra în funcțiune. El va dubla 
puterea instalată a termocentralei 
și va spori mult energia electrică 
livrată- în sistemul nostru național, 
energie atît de necesară în toate 
ramurile industriei.

participanții au propus să se ia 
măsuri pentru stabilirea și marca
rea locurilor de traversare a stră
zilor de către pietoni în orașele 
Petroșani, Lupeni, Vulcan și Pe- 
trila, pentru amenajarea unor por
țiuni de trotuare în Vulcan și 
Petrila. A produs bucurie . în rîn- 
durile motocicliștilor vestea că în 
curînd, sfaturile populare, împre
ună eu serviciul de circulație din 
cadrul miliției, vor iniția o acțiune 
de sistematizare a orașelor din 
Valea Jiului din punctul de vedere 
al circulației, sistematizare care va 
fi indicată prin plantarea de sem
ne de circulație noi.

neltor cwtoorc Mncdorcnc
iar zidarii șamotori exacută zidă
ria refractară la canalul de fam.

înaintea graficului
O parte însemnată a lucrărilor 

de construcție din cadrul celei 
de-a treia etape de dezvoltare a 
oțelăriei au fost încheiate. Altele 
se desfășoară acum din plin. Față 
de grafic ele au un avans de a- 
proape o lună de zile.

Ritmul intens de lucru este im
primat de oameni, de munca lor 
rodnică, plină de avint, de orga
nizarea judicioasă a lucrului pe 
șantier și mecanizarea în proporție 
de 90 Jâ sută a lucrărilor de ex- 
cavații și turnări de betoane. Bri
găzile conduse de Eugen Deac și 
Ion Covaci, veterani ai șantiere
lor hunedorene, depășesc norma 
de lucru cu 10-—20 la sută. Expe
riența lor dobîndită ani de-a rîn- 
dul în focul bătăliei pentru înăl
țarea de noi obiective industriale 
se îmbină armonios cu entuzias
mul celor tineri.

Constructorii se străduiesc să 
scurteze timpul de executare a 
fiecărui obiectiv în parte, pentru 
a face ca noile cuptoare să fie 
terminate și date în producție 
înainte de termenul stabilit.

Acum se fac pregătiri în vede
rea ridicării coșului de fum de la 
cuptorul nr. 7, care va atinge înăl
țimea de aproape 100 metri Pen
tru prima dată în construcția co
șurilor înalte de la Hunedoara se 
vor executa concomitent lucrările 
de turnare și de înzidire refracta
ră a părții interioare. După cum a- 
preciază specialiștii, aceasta va

...Filmul se terminase. 
AfarH era un întuneric 
de abia ne vedeam. La 
ieșirea din cinematogiaf, 
nici un bec, în eghimb am 
dat de o băltoaci de apa. 
Sălți și denivelări am îh- 
tîlnit pe străzile Mineri- 
lor și Filimon Sirbu. Prie
tenul care mă însoțea 
mi-a explicat că denive
lările de teren sînt pro
vocate de depunerile de 
Șist și cenușă adunate in 
dreptul fiecărei case ș< 
„uitate'' de către secto
rul I.C.O. Lonea netratâ- 
portaie.

Din cauza întunericului 
(pe toată lungimea celor 
două străzi ardea un sin
gur bec) trecătorii își lu
minau drumul cu lanter

------------------HȘgEr- ...........—.=

IN TIMPUL VACANTEI
Simbătă, ultima oră de curs. Clo

poțelul a sunat prelung, vestind 
sfîrșitul unei noi etape de învăță
tură din acest an școlar. A sosit 
vacanța. Vacanța de primăvară: 
Pentru petrecerea ei în chip cît 
mai plăcut și util s-au făcut din 
timp planuri, propuneri. Timp de 
două săptămîni, cît va dura va
canța, elevii vor porni în drumeții 
și excursii, vor face vizite la în
treprinderi și obiective șocial-cul- 
turale, la locuri istorice, vor co
linda munții și poienile albite de 
ghiocei, sau vor viziona specta
cole de teatru și film. Dar cîte al
tele nu se vor organiza în vacan
tă I Totul depinde însă de felul 
cum fiecare școală și-a organizat 
vacanța, și-a întocmit planuri de 
activitate (care să nu rămînă nu
mai pe hîrtie) pe timpul celor două 
săptămîni.

Programe de activitate pe tim
pul vacanței și-au întocmit și ca
sele pionierilor.

Iată, de exemplu, de la Casâ 
pionierilor din Petroșani ni s-a 
eomunicat că pe timpul vacanței 
aici se vor organiza o serie de 
acțiuni interesante si instructive.

Bunăoară astăzi, se vor orga
niza : o vizită la Fabrica de pîine. 
jocuri distractive și un concurs 
ghicitoare pe traseu.

In ziua de 26 martie ora 15, la 
Casa pionierilor se vor organiza: 
o reuniune pionierească și un 

permite terminarea coșului în a- 
proximativ 45 de zile, față de 3 
luni ctt au durat lucrările la ce
lelalte construcții similare. La ridi
carea acestui coș lucrează o briga
dă complexă, formată din fierari- 
betoniști, tîmplari și zidari-șamo- 
tori, sub conducerea maistrului 
Matei Stadller, care a dobîndit o 
bogată experiență în acest dome
niu la alte obiective similare.

Lucrările din cea de a treia 
etapă a construcției oțelăriei vor 
dura cu 7 luni mai puțin decît 
cele din etapa a doua, arată in
ginerul Traian Neagu, șeful șantie
rului montaj.

Calculul său se bazează pe fap
tul că întreaga construcție se află 
într-un stadiu avansat față de gra
fice, că secțiunile de bază sînt 
încă de pe acum încheiate. Cons
trucția metalică, de exemplu, a 
fost montată. Volumul barelor, și
nelor, traverselor necesare aici e- 
chivalează cu acela folosit pentru 
construirea a 43 km. de cale fera
tă normală. S-a înzidit. de aseme
nea, o cantitate de cărămidă re
fractară din care s-ar putea ridi
ca clădirea unui bloc cu 40 de 
apartamente. t

Pe șantierul celor două noi cup
toare hunedorene lucrul continuă 
cu spor și fiecare zi înseamnă o 
nouă apropiere de clipa în care 
coșurile vor începe șă fumege. A- 
tunci, din cele două cuptoare se 
va revărsa la o singură descărcare 
o cantitate de otel pentru trans
portul căreia va fi necesară o gar 
nitură de tren, formată din 53 de 
vagoane de cîte 15 tone fiecare.

ne. La despărțire prie
tenul mi-a destăinuit că 
m-a imoHt la , cinemaio- 
grai cu scopul de a tace 
o plimbare nocturnă îm
preună, la sft/șitui că- 
teia m-a rugat să le a- 
dresez aceeași invitație 

tovarășilor din conduce- 
іеа cinematografului „Mi
nerul'1 Lonea. cate negli
jează schimbarea becului 
de lo. ieșirea din cinema
tograf. celor de la I.C.O., 
care se iac vinovați de 
neridicarea la timp a ce
nușii, șistului și resturi
lor menajere, cit și to
varășilor de la l.R.F.H 
care se complac să țină 
străzi întregi în întune
ric.

ȘTEFAN NA,GY 
corespondent

Tjnăra Nicolae Cristina lucrează la laboratorul 
tehnologic al preparației Lupeni. IN CLIȘEU: Labo
ranta Nicolae Cristina -executind controlul soluției 
de barită.

concurs de recitări și cîntece, o 
citire artistică la prima vedere -- 
versuri sau proză.

Pentru 29 martie este planificata 
o excursie a micilor turiști spre 
Parîngul. Alături de ei vor lua 
parte și membrii cercurilor micii 
naturaliști și de foto cu care oca
zie se vor face observații în na
tură și se vor imortaliza pe peli
culă imagini peisaj istice.

Pe 31 martie ora 9, se va orga
niza o vizită la mina Dîija și sta
ția de securitate minieră, iar pe 
2 aprilie tot la ora 9, vor avea loc 
întreceri sportive între membrii 
cercurilor de la Casa pionierilor la 
disciplinele : șah și tenis de masă, 
întrecerile vor avea loc la clubul 
sindicatelor.

In ultima zi a vacanței de pri
măvară, adică pe 5 aprilie la casa 
pionierilor se va organiza o reu
niune pionierească, o dimineață 
de basm,, un concurs de desen, do
tat cu premii pe tema „Regiunea 
noastră" și în încheiere o discu
ție asupra felului cum și-au pe
trecut pionierii vacanta.

După cum se vede, un program 
interesant, plăcut și totodată in
structiv. Desigur că acțiuni fru
moase pe timpul vacanței, va or
ganiza și Casa pionierilor din Lu
peni. Cum însă deocamdată nu am 
primit nici o comunicare în legă
tură cu acțiunile pe care aceasta 
ie va organiza, rămînem și noi la 
o presupunere și anume la aceea 
că și la Casa pionierilor din Lu
peni se vor organiza acțiuni inte
resante, frumoase, educative.

C. COSTIN

25 martie

PkOGRAMUL I. 7,30 Sfatul me
dicului, 8,30 MuzicS de balet, 9.00 
Scene comice din opere și operete, 
10,03 Teatru la microfon : „Carto
forii". Comedie de N. V. Gogol, 
11,08 Muzică ușoară, 12,03 Prelu
crări corale, 12,15 Lecția de limba 
franceză. Ciclul II (reluarea emi
siunii din 24 martie), 12,30 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor, 
13,00 Pagini din operele lui Mas
cagni, 14,10 Muzică ușoară, 14,30 
Roza vînturilor, 15,30 Muzică popu
lară, 16,10 Cîntece create în anii 
puterii populare, 18,30' Program 
muzical pentru fruntași și eviden- 
țiați în întrecerea socialistă. 19.25 
Fragmente din oratoriul ,,Tudor 
Vladimirescu" de Gheorghe Dumi
trescu, 20,10 Melodii populare ce
rute de ascultători, 20.40 Lecția de 
limba rusă. Ciclul II. 21,15 Cine 
știe cîștigă (reluarel. PROGRA
MUL II. 8.30 Sumarul presei cen
trale, 9,30 Melodii distractive, 10,30 
Muzică din opereta ,.Țara surîsu- 
lui" de Franz Lehar, 11.30 Melodii 
populare, 12,00 Muzică de estradă, 
12,30 De toate pentru toți (relua
re), 13,40 Muzică de estradă, 14,00 
Arii și duete din opera „Povesti
rile lui Hoffmann' de Offenbach.

Pe primul loe
încurajați de succesele obținute 

în primele două luni ale anului, 
mobilizați de organizația de partid 
și organizația sindicală, minerii 
sectorului III al minei Petrila au 
obținut în luna martie succese 
importante în producție. La cele 
1 907 tone cărbune extrase peste 
plan în primele două luni ale a- 
nului, ei au adăugat în perioada 
trecută din luna aceasta alte 572 
tone cărbune energetic. La 21 mar
tie s-a atins o productivitate me
die pe' sector de peste 3,5 tone 
cărbune pe post.

— =•©= —

Lemn recuperat
încă de la începutul acestui an, 

Ia sectorul III al minei Vulcan s-a 
trecut la aplicarea inițiativei de a 
lucra o zi din săptămînă cu lemn 
recuperat. Astfel, la abatajele ca
meră din stratul 3, îndeosebi la 
abatajele nr. 9, 10, 2 și 3 unde 
lucrează brigăzile conduse de mi
nerii Drob Gheorghe, Mlrăuță 

^Gheorghe, Pirvu Ștefan și Sfitlic 
loan înainte de prăbușire se re
cuperează aproximativ 70 la sută 
din lemnul folosit la armarea ca
merei. De asemenea, la stratul 15 
est și 15 vest, brigăzile de mineri 
conduse de Bordea Emanoil si 
Catena Vespasian recupereată 
stîlpii folosiți la armare imediat 
după mutarea stivelor spre fron
tul de lucru.

14,30 Din cele mai cunoscute me
lodii populare, 15,05 Interpreți de 
muzică ușoară care ne-au vizitat 
țara, 16,30 Cîntece și jocuri popu
lare, 18,30 Lectură dramatizată din 
•nuvela „Moara cu noroc" de Ion 
Slavici, 19,05 Arii din opere, 19,30 
Lecția de limba engleză. Ciclul I, 
19,45 „Am îndrăgit o melodie" — 
emisiune de muzică ușoară romî- 
nească, 20,15 Școala și viața, 21,10 
„Actualitatea muzicală", 21,55 Mu
zică de dans.

—=©------
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25 martie
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Icarie X В-l,- REPUBLICA: Medi
camentul care ucide; PETRILA: 
Tudor — seria I—II; LONEA — 7 
NOIEMBRIE: Omul amfibie; MI
NERUL : Ucigașul plătit; LIVEZENI : 
Turneul veseliei; VULCAN: Mira
colul lupilor; PAROȘENI : Balada 
husarilor; LUPENI: Cu toții acasă; 
BÂRBATENI: Rebelul; URIC ANI 
Moara diavolului.

ridică începind de la fundații pînă 
sus în hala; podurilor rulante, este 
egală cu aceea a unui bloc cu 
mai multe etaje. Platforma de lu
cru a oțelăriei se extinde cu a- 
preximatrv 6 000 m.p, iar hala 
cuptoarelor și căile de rulare a 
macaralelor se prelungesc cu pes
te 100 de metri. Pentru asigura
rea unui ritm rapid de lucru se 
folosesc metode avansate de mun
că, experimentate cu succes pe 
alte șantiere ale Hunedoarei. Ast
fel, o parte însemnată din sche
lăria halei este asamblată, sudată 
și vopsită jos pe pămînt, fiind a- 
poi ridicată în blocuri mari cu 
macarale-turn. Tot cu ajutorul u- 
nor asemenea agregate puternice 
s-au montat grinzile căilor de ru
lare, în greutate fiecare de aproa
pe 100 tone, și stîlpii de susține
re a halei, care cîntăresc pînă la 
70 de tone

Munca complexă a constructo
rilor se desfășoară pe faze și ins
talații. In timp ce montorii dis 
echipele conduse de Balint Becze 
și Ludovic Berze nituiesc sus, la 
mare înălțime, fermele și grinzile 
metalice ale ansamblurilor jes, la 
subsol, echipa de montori a lui 
Gheorghe Buzea și sudorii Emerit 
Popa și Vasile Bădărucă instalea
ză partea metalică a camerelor de 
zgură ți regeneratoarele cuptoru- 

nr. 8 AJte echipe grăbesc ter
minarea părții metalice la spațiul 
de elaborare al cuptorului nr. /



UbTimELE ȘJIRi < шади

Seshmea Secretariatului 
permanent al Consiliului 

de solidaritate 
al țărilor Asiei și Africii

s-a deschis la Alger 
sesiune a Secrelaria- 

de
A-

Ben.

ALGER 23 (Agerpres).
Duminică 

cea de-a 6-a 
tului permanent al Consiliului
Solidaritate al țărilor Asiei și 
fricii.

Deschizînd sesiunea, Ahmed 
Bella, președintele Republicii Alge
riene Democratice și Populare, a 
chemat pe participanții la sesiune 
să sprijine mișcările de eliberare 
națională din Angola, Mozambic, 
Rhodesia de sud și Africa de sud, 
precum și lupta popoarelor din su
dul Arabiei pentru independență.
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Operafiunile de evacuare 
a membrilor expediției 

peruvîene aflafi în junglă

special din Panama, 
aterizeze în lumini- 
junglei unde se află 
să ia pe bord un

unde vor fi evacuați la 
pentru a primi tratament

privește restul membrilor

ei vor
Iavari 

pe 
pe-

1U-

LIMA 23 (Agerpres).
Operațiile de evacuare a răni

rilor expediției peruvîene surprinse 
de indieni sălbateci în jungla de 
la frontiera cu Brazilia au început 
duminică. Două elicoptere ameri
cane, sosite 
au reușit să 
Șui din inima 
expediția și
număr de zece răniți. Ei au fost 
transportați într-o așezare fores
tieră situată la o depărtare de 100 
km. de 
Iquitos 
medical.

In ce
expediției și unitatea militară so
sită joia trecută în ajutor, 
poini pe jos pînă la rîul 
unde urmează să se îmbarce
bordul unei canoniere a flotei 
ruviene.

Expediția lasă doi inorti în 
minișul unde a fost’ încercuită timp
de șapte zile de indieni. Membrii 
expediției au spus că au văzut în 
mijlocul indienilor mai mulți albi. 
Autoritățile din Lima au declarat 
că nu cunosc încă motivele ati
tudinii agresive a indienilor față 
de exploratorii care încercau să 
delimiteze traseul unei șosele în 
această zonă păduroasă, conside
rată ca una din regiunile de viitor 
ale republicii Peru.

Măsuri pentru normalizarea 
vieții în Cipru

NICOSIA 23 (Agerpies).
Guvernul cipriot depune eforturi 

pentru normalizarea vieții în insu
lă. Corespondentul din Nicosia ai 
agenției France Prese relatează 
că pentru prima oară de la izbuc
nirea conflictului dintre ciprioții 
greci și turci ministrul de interm- 
al Ciprului, Polykarpos Gheor- 
ghadjis, a preconizat duminică des
ființarea „liniei verzi" care separă 
cele două comunități — greacă și 
turcă — din Nicosia, ca o măsu 
ră necesară pentru restaurarea or- 
diriei. Menținerea ei ar constitui 
un obstacol, împiedicînd contactele 
între ciprioții 
nia verde", a 
jis, constituie 
parare și nu
două comunităli cipriote.

Observatorii politici prezenți in 
capitala Ciprului arată că aceasta 
hotărîre, a! cărei inițiator princi 
pal este președintele Makarios, ar 
putea să dea; naștere la unele di
ficultăți între guvernul cipriot și

greci și turci. „Li- 
relevat Gheorghad 
un element de se- 
de undate a celor

ѳ=-
Scrisoarea adresată 

de Johnson 
președintelui O.S.A.

а

în 
li-

Deschiderea Conferinței 0.N.U 
pentru comerț $i dezvoltare

unei scrisori adresate preșe- 
Organizației Statelor Ame- 
In scrisoare se arată că 
va numi un reprezentant 

al Statelor Unite, dispu- 
toate împuternicirile весе- 
vederea tratativelor cu re-

WASHINGTON 23 (Agerpres). 
Președintele S.U.A., Johnson.

dat citire sîmbătă în fața cores
pondenților de presă, la Casa Al
bă,
dintelui 
ricane.
Johnson 
special 
nîrid de 
sare, in
prezentanți ai statului Panama. Pre
ședintele S.U.A. și-a exprimat spe
ranța că există baza pentru re
glementarea divergențelor dintre 
S.U.A. și Panama.

Răspunzînd la
pondenților, Johnson 
înainte 
trebuie 
malice
a răspuns și la o 
întrebări puse de

comandamentul forței O.N.U. 
Cipru, care susține menținerea 
niei de demarcație.

Referindu-se la rolul forței O.N.U,, 
Gheorghadiis a precizat că guver
nul Ciprului „așteaptă ca această 
forță să coopereze strîns cu el în 
toate domeniile unde se impun 
măsuri de restabilire a ordinei".

La Nicosia presa cipriotă a dat 
publicității declarația televizată a 
dr. Ihsan Aii, fruntaș al comunită
ții turce din Cipru, care s-a pro
nunțat din nou pentru buna în
țelegere între cipriotii greci și 
turci. In declarație el a subliniat 
că „vărsarea de singe nu aduce 
nici un folos nici grecilor și nici 
turcilor din Cipru. întreaga popu
lație a insulei nu are decît de pier
dut, cei ce au de profitat de pe 
urma acestui conflict sînt' anumite 
elemente, străine de soarta po
porului Ciprului".

La rîndul său, deputatul cipriot 
grec Vasso Lvssarides, președin
tele comitetului cipriot de solida
ritate cu țările afro-asiatice, a de
clarat că „forța O.NU. poate da . 
un ajutor substanțial eforturilor de 
încetare a violenței dintre ciprio
tii greci și turci. Unitatea dintre 
cele două comunităli ale insulei, 
a declarat Lvssarides, este nece
sară întrucît servește atît' pe unii 
cit și pe alții".

GENEVA 23 .Trimisul special A 
gerpres, N. Puicea, transmite:

La 23 martie s-a deschis la Ge
neva conferința Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare. Atît 
prin numărul delegărilor — aproxi
mativ 1 500 — cît si prin acela al 
țărilor reprezentate — 123 (113 țări 
membre ale O.N.U. și 10 țări ne-, 
membre, invitate in iulie 1963 de 
către Adunarea Generală a O.N.U.) 

ea se înscrie ca cea mai repre
zentativă conferință internațională 
în domeniul economic, sub egida 
O.N.U. Convocarea acestei confe
rințe a fost urmarea logică a ho- 
tărîrii Organizației Națiunilor U- 
nile de a proclama perioada 1960- 
1970 „deceniul dezvoltării". Obiec 
tivul acestui deceniu, potrivit re 
zoluției adoptate de către Aduna
rea Generală la 19 decembrie 1961. 
este ca „în fiecare tară slab dez
voltată să se realizeze o mărire 
sensibilă a ritmului de creștere, 
fiecare fixîndu-și propriul său o- 
biectiv, urmărind realizarea unei 
creșteri anuale minime a venitu
lui național global „pînă la sfîr- 
șitul deceniului".

Delegația R.P. Romine este con
dusă de tovarășul Gogu Rădules
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

In marea sală a Palatului Na
țiunilor se află delegați din partea

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

organizații 
membri 

invitați.
al O.N.U.,

de
ai

и

Vizita lui de Qaulle 
m Guyana Franceză și Martinica

fiecărei țări participante, repre
zentanți ai instituțiilor specializate 
ale O.N.U. și ai altor 
comerț internațional, 
corpului diplomatic.

Secretarul general
1 hant, declară deschise lucrările 
conferinței. El dă apoi cuvîntul lui 
Ludwig von Moos, președintele 
Confederației elvețiene, care salu
tă pe participanții la conferință .și 
le urează succes în rezolvarea pro
blemelor importante ce vor fi dez
bătute.

In continuare, ia cuvîntul U 
Thant, secretarul general al O.N.U., 
care subliniază că conferința Na
țiunilor Unite pentru comerț r| 
dezvoltare este un eveniment im
portant' în istoria colaborării inter
naționale și va marca fără îndoia
lă o cotitură decisivă în activita
tea economică a Organizației Na
țiunilor Unite.

S-a trecut apoi Ia alegerea preț 
ședintelui conferinței. La propune^. , 
rea șefului delegației Indiei, Mjt» 
nubhia Shah, a fost ales în una
nimitate, ca președinte, șeful dele
gației Republicii Arabe Unite, Ab
del Moneim el Kaissuny, ministrul 
de finanțe al trezoreriei și planifi
cării.

In continuarea lucrărilor confe
rinței, s-a trecut’ Ia adoptarea re
gulamentului de procedură, 
după aceea la constituirea- 
siilor și alegerea birourilor

Ca președinți ai celor cinci 
sii

23 (Ager-

pe care o

iar 
corni
lor, 
comi-

principale au fost aleși : Ber
nard Grinspun (Argentina), comi
sia nr. 1 : T. Syaminata (India) — 
comisia nr. 2 ; Janez Stanovnik 
(R.S.F. Iugoslavia) — comisia nr. 
3 ; A. E. Howson-Wright (Nigeria) 
— comisia nr. 4; Ronald Walker 
(Australia) — comisia nr. 5.

Conferința și-a întrerupt apoi lu
crările pentru scurt timp, și la re
luarea lor s-a trecut la alegerea ' 
vicepreședinților 
fost aleși 
Tovarășul 
cepreședinte
Miniștri, șeful delegației R.P. Ro
mine a fost ales vicepreședinte a1! 
conferinței.

S-a trecut apoi la alegerea ra
portorului, în persoana lui 
ges Hakim (Liban).

In încheierea lucrărilor 
tei, a fost adoptată ordinea
a conferinței, așa cum a fost pro
pusă de către Comitetul de pre
gătire, aprobîndu-se, totodată, re
partizarea punctelor de pe ordinea 
de zi pentru cele cinci comisii.

Marți dimineața, încep dezbate
rile generale.

al orașului Fort de France, care 
afirmase cu puțin mai înainte de 
începerea vizitei lui de Gaulle că 
statutul de „departament de peste 
mări’' al Martinicăi va trebui 
йе schimbat deoarece această 
t'uație împiedică dezvoltarea 
economică, a afirmat din nou 
fața președintelui republicii
„problema reorganizării instituți
ilor în Martinica nu va mai pu
tea fi eludată".

După cum subliniază France Pre
se, de 
ideea 
nicăi, 
să se
Franței, „ca un 
cez“.

Agenția Reuter relatează că în 
timpul vizitei lui de Gaulle în 
Martinica pe străzi au apărut ins
cripții cu lozinci cerînd autono
mie și independență.

să 
si- 
ei 
în 
că

FORT DE FRANCE 
preș).

In continuarea vizitei 
întreprinde în America Latină, pre
ședintele de Gaulle a sosit sîm
bătă dup-amiază la Cayenne, capi
tala Guyanei Franceze, venind din 
Guadelupa.

• După cum transmite agenția 
France Presse, de Gaulle a rostit 
la Cayenne, cu prilejul unui mi
ting organizat în onoarea sa, un 
discurs în care s-a reierit din non 
la politica externă a Franței și la 
relațiile cu aliații Franței.

Duminică, șeful statului francez 
a sosit în Martinica unde a rostit, 
de asemenea, un discurs la Fort de 
France. Potrivit agenției France 
Presse, vizita lui de Gaulle în 
Martinica a luat de la început 
un caracter politic. Deputatul mar- 
tinichez Aime Cesaire, conducător 
al partidului progresist și primar

conferinței. Au' 
vicepreședinți.

Rădulescu,
Consiliului

27
Gogu 

al
vi- 
de

întrebările cores- 
a spus că, 

începerea tratativelor, 
relațiile diplo- 

E1 
alte

de 
restabilite 

dintre cele două 
serie 

ziariști.

tari, 
de

Gauiie a 
acordării 
subliniind 
dezvolte

refuzat să accepte 
autonomiei Marii - 
că ea va putea 
numai în cadrul 
departament fran-

Е2Л83;

Declarațiile 
industriei

ministrului 
al Cubei

Geor-

ședin- 
de zi

NEW YORK 23 (Agerpres).
Int'r-un interviu acordat societă

ții de radio și televiziune din 
S.U.A., „American Broadcasting 
Company", ministrul industriei al 
Cubei, Ernesto Guevara, a decla
rat că Cuba intensifică relațiile 
comerciale cu țări occidentale, ceea 
ce reprezintă un eșec pentru blo
cada economică a S.U.A. împotri
va țării sale. „Cuba — a spus el 
— a cumpărat’ instalații industriale 
complete din Anglia. Franța și Ja
ponia, care 
cel ași timp,

schimb pentru utilajul cumpărat 
înainte din aceste țări".

Guevara a spus că unul din re
zultatele blocadei economice a 
S.U.A. împotriva Cubei a fost creș
terea conștiinței naționale și a spi
ritului de luptă al poporului Cuban 
pentru a depăși dificultățile. In pre
zent — a adăugat 
rul echipamentului 
dezvoltăm o serie 
dustrii noi.

Ministrul
țara sa dorește 
fiilor cu S.U.A. 
depline.

ne-au garantat. în a- 
furnizarea pieselor de

O

el — cu ajuto- 
cumpărat 

întreagă de
ne 
în

a subliniatcuban
normalizarea rela- 
pe baza egalității

că civile 
ame-

din 
șapte

Un nou grup de tineri din 
se pregătește să viziteze

S.U.A
Cuba

SAN FRANCISCO 23 (Agerpres!.
Un purtător de cuvînt al Co

mitetului studenților americani pen
tru călătorii în Cuba a anunțat du
minică că un nou grup de tineri 
din S.U.A. se pregătește să viziteze 
această țară în : ciuda interdicției 
din partea Departamentului de Stat 
El a declarat că aproximativ 50U 
de tineri americani au fost invi
tați să viziteze Cuba de Federația 
studenților cubani. Un prim grup 
de 40 de st.udenți din regiunea San 
Francisco a hotărît să răspundă 
acestei invitații.

Purtătorul de
că comitetul se adresează în prezent 
muncitorilor și altor cetățeni ame
ricani pentru ca, la (el ca și stu
denții, să plece în Cuba. Criticând 
interdicțiile anunțate de Departa
mentul de Stat, el a spus : „Dorim 
să ni se alăture oameni de cele 
mai

in 
denți 
de o
permisiunea 
țiloi americane. Trei dintre ei. con-, 
siderali drept organizatorii acestei 
călătorii, au fost dați în judecată.

cuvînt a adăugat

diferite 
vara anului 

americani 
lună Cuba, 

din

convingeri , politice", 
trecut. 59 de stu- 
au vizitat timp 

deși nu.au primit 
partea autorită-

; NEW YORK. Participanții la 
[ Congresul sindicatelor muncite-*  
[ rilor din industria de automo-
> bile a S.U.A., care își desîășoa- 
! ră în prezent lucrările în ora- 
' șui Atlanta City, au adoptat du- 
’ minică o rezoluție pronunțîndu-se
> în favoarea proiectului de lege 
I cu privire la drepturile 
' aflat in discuția Senatului 
' rican.
’ LISABONA. Tribunalul
> Lisabona a condamnat

muncitori și doi funcționari la
’ detențiune pe diferite termene 
pentru „activitate subversivă". 
Potrivit relatărilor ziarului ,,1'Hu- 
manite" , această acuzație este 
adusă de către autoritățile ju
diciare salazariste de fiecare da
tă drept pretext pentru repre
siuni împotriva forțelor 
ciste.

■ DAR ES SALAAM.
, ploilor care a început
: ganica a pricinuit pagube însem
nate. In regiunea Kondoa, în 
urma ploilor torențiale au fost 
distruse 57 de case, 300 de oa
meni răminînd fără adăpost.

TOKIO. Un autobuz supraîn
cărcat în care se aflau mai ales

antifas-

> 
> > 
s t 
(
< c
<

Sezonul 
în Tan-

femei-muncltoare de le fabrica 
de textile din localitate —- și co
pii a căzut de Ia înălțimea de 
trei metri intr-un iaz Ia Yamato- 
tokoda (prefectura Nara). 9 pa
sageri și-au pierdut viața, iar 69 
au fost grav răniți.

TOKIO. In urma unei prăbușiri 
de teren Ia două mine de căr
bune din localitatea Gifu, patru 
mineri ău fost îngropați 
Doi dintre aceștia și-au 
viața, iar soarta celorlalți 
este încă cunoscută.

BRUXELLES. Ministrul 
de externe Spaak s-a arătat pe- { 
simist față de șansele unei uniuni < 
politice a celor șase state mem- ( 
bre ale Pieței comune. Recent, < 
la o conferință de presă, el a < 
declarat că „în momentul de < 
față Uniunea politică n-are nici1’ 

« )

J. Goukrrt: Sperăm că vor fi 
stabilite norme mai echitabile
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de vii. 
pierdut 
doi nu

belgian

BRASILIA 23 (Agerpres).
Președintele Braziliei, Joao Gou- 

lart, într-o declarație dată publi
cității în capitală, a subliniat că î 
„Brazilia, ca și toate țările slab 
dezvoltate, speră că la Conferin
ța care se deschide la Geneva sub 
auspiciile Națiunilor Unite vor fi 
Stabilite norme mai echitabile pen
tru comerțul internațional care ne 
vor putea furniza resursele nece
sare pentru îmbunătățirea nivelu
lui de trai al popoarelor noas
tre". *

Este necesară înlăturarea 
tuturor discriminărilor

unui incen- j 
duminică în ? 
(insula Kok-)

5

Conferinței 
și dezvolta- 

„Deuthsche 
aceasta tre- 
înlăturarea 

în relațiile 
dintre

o perspectivă".
TOKIO. In urma 

diu care a izbucnit 
localitatea Memuro
kaido) au fost distruse 84 de lo
cuințe și 19 clădiri administra
tive. Pagubele cauzate de in-

- cendiu se apreciază la 182 mi
lioane yeni.

BONN 23 (Agerpres).
Salutînd începerea

O.N.U. pentru comerț 
re, ziarul vest-germau 
Volkszeitung" scrie că 
buie să contribuie la 
oricărei discriminări
comerciale și economice 
statele lumii. Majoritatea statelor 
ai căror reprezentanți participă la 
conferință — arată ziarul ‘ — se 
pronunță in favoarea eliberării co
merțului internațional de toate res
tricțiile, c» el să rie nommiiîli 
și să se dMVttâ» cmtriutu.
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