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ILIESCU IULIAN, lăcătuș

SUCCESELE OBLIGA
18^ inerii uricăneni au format 
“ ' " capul de coloană la demons
trația de 1 Mai a colectivelor ex
ploatărilor miniere din Valea Jiu
lui. A fost un drept cîștigat în 
bătăliile din abatajele minei și, 
totodată, un semn de cinstire adus 
colectivului cu cele mai mari suc
cese în întrecere. De atunci au 
trecut însă mai bine de 10 zile. 
Succesele înscrise pe graficul pur
tat la demonstrația de 1 Mai au 
obligat minerii uricăneni la obți
nerea de noi izbînzi pe frontul 
cărbunelui. In abatajele exploatării, 
după o pauză de cîteva zile, în
trecerea a continuat cu elan și pa
siune. Priceperea profesională si 
elanul în muncă al minerilor, ani
mat zi de zi de dorința de a oferi 
patriei pînă la ziua eliberării da
ruri cit' mai frumoase, înfăptuiri 
rodnice în întrecerea socialistă — 
și-au arătat roadele din plin. Ran-

COMPETIȚIE

damentele în abataje au oscilat 
între 7—9 tone pe post. Zi de zi 
din adîncurile minei, coliviile pu
țului au adus la suprafață tot mai 
mult cărbune. Zilele trecute a so
sit la suprafață vagotietul cu cea 
de-a 14 000-a tonă de cărbune ex
trasă peste plan de minerii uri
căneni de la începutul acestui an. 
De atunci au mai trecut iarăși cî
teva zile. Au sosit alte sute de 
vagonete la ziuă. Ieri dimineață 
graficul de întrecere din curtea 
minei indica cifra 1 016. Aceasta 
înseamnă că minerii uricăneni au 
trimis la zi în contul angajamen
tului luat în cinstea aniversării e- 
liberării peste 14 800 tone cărbune 
pește plan. Iată roadele muncii de 
zi cu zi a brigăzilor lui Rudic 
Constantin, Pînzaru Alexandru, Ma. 
tei Stan. Burtea Nită, Năsăie -ji Mi
ron și a ortacilor lor din celelalte 
abataje ale minei.

ÎN ADÎNCUR1

Frezorul utemist Buzdugan loan, unui dintre muncitorii cu o înaltă 
calificare de la secția sculărie a U.R.U.M.P., confecționează o nouă 
matriță.

PE ȘANTIERE

Lucrările exterioare în pas 
cu ridicarea construcțiilor

BURGHEL MIHAI, bobinator

IONICĂ PETRU, bobinatorI.

Al Vll-lea concurs al formațiilor artistice de amatori

0 sârbatoarc a tinereii! $1 talentelor
Formațiile artistice de a- 

matori, clasate pe primul loc 
la faza raională (orășeneas
că) a celui de-al Vll-lea con
curs al formațiilor artistice 
de amatori, au pornit în în
trecere pentru întîietate pe 
regiune. După ce vineri, for
mația de operetă a clubului 
din Petrila, a prezentat în fa
ța juriului opereta ,,Vînt de 
libertate" de Dunaevski, du
minică au intrat în concurs 
celelalte formații din Valea 
Jiului. Sala clubului din Pe- 
trila a devenit neîncăpătoare 
cu mult înainte de începerea 
concursului. Fiecare formație, 
fiecare artist amator se pre

olectivul sectorului III se si- 
tuează în fruntea întrecerii 

socialiste între sectoarele minei 
Petrila. Pentru a-și menține locul, 
minerii sectorului și-au ales un 
drum sigur — sporirea vitezelor de 
avansare în abataje. Tntre brigăzi
le de mineri a pornit o adevărată 
competiție pentru a realiza viteze 
cît mai mari. Este o competiție en
tuziastă care pune la încercare 
priceperea profesională și iscusin
ța fiecărei brigăzi.

In sector s-au aplicat o seamă 
de măsuri tehnico-organizatorice 
menite să asigure condiții optime 
de lucru în abataje : s-au omoge
nizat brigăzile, s-a asigurat lună 
de lună linia de front activă ne
cesară, s-a ales pentru fiecare aba
taj metoda de exploatare cea mai 
adecvată condițiilor de zăcă- 
mînt, s-a îmbunătățit asistența teh
nică etc. Asemenea măsuri au fost 
aplicate în fiecare abataj, stabilin- 
du-se precis pe fiecare schimb ce 
are de făcut fiecare miner, ordi

Drumuri forestiere
Anul acesta în cadrul I. F. Pe

troșani se vor construi 25,3 km 
drumuri forestiere și se vor rea- 
menaja 4,5 km drumuri vechi. La 
obîrșiă Jiului romînesc, către ma
sivul Retezat, către cabana Buta, 
către masivul Paring, lucrările de 
construcție se desfășoară într-un 
ritm susținut. Aceste lucrări se e- 
xecută parțial mecanizat. Așa de 
exemplu, terasamentele brute se 
execută cu buldozere, iar derocă- 
rile în stînci se fac cu ajutorul 
motocompresoarelor și perforatoa
relor mecanice.

Prin aceste drumuri -— care se 

gătise intens pentru această 
confruntare. La rîndul lui, 
juriul avea o sarcină grea. 
Să alegi pe cei mai buni din 
cei mai buni nu e un lucru 
ușor.

Dar... lumina s-a stins în 
sală și prezentatorul și-a fă
cut apariția la rampa scenei. 
Iată și prima formație intra
tă în concurs, corul clubului 
muncitoresc din Lonea. In 
sală -— liniște deplină, pe 
scenă — încordare și atenție. 
Lucrările corale „Partidul ne-a 
condus”, „Țară scumpă să 
trăiești", „Imnul nopții" și 
„Negruța" interpretate de ar
tiștii loneni, au produs o bu-

nă impresie în sală. Ropotele 
de aplauze de la sfîrșit au 
venit să aprecieze buna in
terpretare a artiștilor amatori 
din Lonea.

Au urmat apoi cei din Uri- 
cani: orchestra de muzică u- 
șoară, brigada artistică de a- 
gitație, taraful, soliștii. Tre
buie să arătăm de la început 
că uricănenii, fără excepție, 
au fost cu toții la înălțime. 
Pe cine să evidențiez! mai 
întîi ? Orchestra de muzică 
ușoară, soliștii Ispas Marga-

C. COTOȘPAN

(Continuare în pag. 3-a)

nea, durata operațiilor. Așa se face 
că în cursul ultimei luni, brigă
zile de mineri din sector au rea
lizat adevărate avansări record în 
abataje. In fruntea competiției — 
brigăzile conduse de Cîșlaru loan 
cu 210 m.L, Furda Constantin cu 
182 m.l., Laszlo Ștefan — 150 m.l., 
Enache Chiriță — 147 m.l., Bartok 
losif 144 m.l. și alții, iar pe sec
tor ș-a atins o viteză medie de 
140 m.l. pe lună.

Și competiția continuă. Pe luna 
mai, minerii și-au fixai atingeiea 
unei viteze de avansare pe sec 
tor de 150 m.l. Zi de zi in perioa
da scursă de la începutul lunii în 
abatajele din sector șe realizează 
avansări de cîte „două cîmpuri pe 
schimb și aripă de abataj". Depă
șirea pe sector atinge 500 tone 
de cărbune. Există deci toată cer
titudinea că competiția din secto
rul 111 Petrila își va atinge roade
le, va chezășui înfăptuirea integrală 
a angajamentelor colectivului în 
cinstea Zilei eliberării.

execută cu o investiție în Valoare 
de peste 7 000 000 lei — se vor da 
îji exploatare peste 2 000 000 m c 
n asă lemnoasă din bazinele în ca
re pînă în prezent nu s-a putut 
intra.

Concomitent cu 
construcția dru
murilor se con
struiesc și caba
ne forestiere noi 
pentru viitoarele 
exploatări. In 
cursul acestui an 
se vor da în fo
losință 10 ca
bane.

Dacă anul trecut s-au construit 
în Valea Jiului 1 599 apartamente, 
anul acesta constructorii s-au an
gajat' să dea în folosință 1 892 a- 
partamente — cu aproape 300 mai 
multe decît în 1963. Odată cu înăl
țarea noilor blocuri, constructorilor 
le revin1 sarcini însemnate și în 
ce privește executarea de lucrări 
exterioare : drumuri, trotuare, alei, 
canalizări, fațade, amenajarea te
renului din jurul blocurilor preda
te, demolarea magaziilor provizorii 
etc. Aceste lucrări sînt prevăzute 
în proiecte, execuția lor fiind eșa
lonată odată cu a blocurilor. Dar 
axîndu-și activitatea îndeosebi pe- 
ridicarea blocurilor, colectivele 
șantierelor neglijează de obicei a- 
ceet'e lucrări exterioare, găsind nu
meroase pretexte pentru amînarea 
execuției lor. Astfel, ia Lupeni în 
cvartalul Viscoza III construit cu 
patru ani în urmă, drumul nu-i nici 
acum asfaltat, la centrala termică 
Braia I, de doi ani de zile se 
tărăgănează construcția drumului 
de acces, în cartierul Livezeni — 
Petroșani, constructorii țin magazia 
de ciment lîngă blocul 10 de peste 
șase ani — încurcînd pe locatari, 
care ar vrea să amenajeze terenul 
respectiv. Cit despre alte lucrări, 
constructorii amină de pe un an 
pe altul executarea drumurilor 

minerulSchimbul con 
a intra în $ut.

Ioan de ia sectorul II al minei Lonea este gata de
1 - ■ 1 * >

(cartierul Braia I Lupeni), evacua
rea surplusului de pămînt (șantie
rul Vulcan) sau demolarea ve
chilor construcții (șantierul Petro
șani). Tot așa se tărăgănează exe
cutarea drumurilor către centrala 
termică din Petroșani, la Lupeni 
drumul la, blocul D si la centrala 
Braia II, la -Vulcan canalul termic 
de- la blocul -B 4,- toate, -lucrări'ră
mase restante încă din anul trecut’ 
dar care nu sînt urgentate nici anul 
acesta.

In prezent, există pe șantiere 
condiții ca lucrările exterioare să 
fie intensificate; noile cvartale de. 
blocuri se conturează, fiind în bu
nă măsură ridicate în roșu, au ve
nit planuri cu drumuri, canalizări, 
rețele de alimentare cu apă, ca
nale termice, fațade de blocuri — 
deci se știe ce trebuie făcut. Este 
necesară însă o mai bună orga
nizare a forțelor pentru a cuprinde 
și acest gen de lucruri: sistemul 
— anul acesta apartamentele și- 
anul viitor drumurile — practicat 
de constructori pînă acum, trebuie 
abandonat.

Lucrările exterioare să meargă în 
pas cu construcția blocurilor, pen
tru ca întregul cartier să fie predat 
„la cheie" odată cu apartamen
tele !

MIHAI ȘTEFAN



STEAGUL ROȘU

Gospodarii circumscripției nr. 70 AU D I E N Ț E L E
au amenajat 

specii de flori.
există acum 

noilor blocuri, 
ci și pe majo-

In ultimii ani orașul minerilor 
potrUeni, Ia Iei ca celelalte orașe 
din bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui, și-a schimbat mult înfățișarea. 
Pe harta orașului au apărut car
tiere noi, cu blocuri moderne, pli
ne de lumină pentru cei ce smulg 
pămîntuiui cărbunele. In jurul noi
lor blocuri gospodarii cartierelor 
au semănat iarbă, 
ronduri eu diferite

Iarbă și flori 
nu numai în. jurul 
în cartierele tinere,
ritatea străzilor orașului, în fieca
re circumscripție electorală. In par
tea de sus a orașului, în circum
scripția deputatului Vancso Gheor
ghe, mîna bunilor gospodari se 
vede la tot pasul. Odată cu sosi
rea primăverii cetățenii de aici au 
pus cu hărnicie mîna pe unelte și 
au pornit cu însuflețire munca pen
tru înfrumusețarea circumscripției. 
Ei știu că așa stă bine gospodari
lor, să facă lot ce e necesar pen
tru a schimba înfățișarea orașu
lui, aspectul cartierelor noastre 
muncitorești. Pentru înfăptuirile 
dobîndite anul trecut în buna gos
podărire și înfrumusețare a car
tierului, comitetul executiv al sfa
tului popular a acordat locuitori
lor de aici drapelul de circumscrip
ție fruntașă în întrecerea patrio
tică pe oraș, iar deputatului Vancso 
Gheorghe insigna de fruntaș în 
gospodărirea orașelor.

In această primăvară 
nul deputatului aproape 
țenii din circumscripția au

au

la îndem- 
toți cetă- 

nr. 70
ieșit la muncă patriotică. Ei 
amenajat 250 m p zone verzi, 
plantat în strada Liliacului arbuști 
șl aproximativ 400 de fire flori din 
Seră și trandafiri. Flori și tranda
firi s-au plantat și în strada 6 Mar
ți*. Cetățenii Szalai Ana, Iosivescu

au

Simion, Vodlla Iosif sînt numai 
cîțiva dintre cei mai vrednici gos
podari ce muncesc cu însuflețire 
pentru înfrumusețarea circumscrip
ției, care răspund la chemările 
putatului.

De hărnicia cetățenilor de 
sînt legate și alte înfăptuiri 
portante. Cu sprijinul tovarășului 
Melczer Mihai, maistru l.a sectorul 
I.R.H. din Lonea s-a extins ilumi
natul fluorescent pe strada Lilia
cului, iar cu sprijinul tovarășului 
Talaszi Iosif, șeful sectorului I.C.O. 
din localitate s-a introdus apa po
tabilă în 
muncitori, 
se ridică 
fectuarea 
dențiat tov. Iosivescu Simion, Vo- 
dila Iosif precum și pensionarii 
Popa Adrian și Debnar Gheza. In 
circumscripția deputatului Vancso 
Gbeorghe cetățeni, au construit și 
un pod din 
Construcția 
de 11 m a 
tov,. Gubaș 
către alți gospodari harnici, 
școlarii din circumscripție, 
construirea acestui pod a 
scurtat drumul cetățenilor din 
da Liliacului spre unitățile comer
ciale din noul cartier muncitoresc 
din Lonea.

Aceste cîteva aspecte înfățișează 
munca neobosită a cetățenilor din 
circumscripție, aportul adus de ei 
la înfrumusețarea orașului. Gospo
darii circumscripției nr. *70 sînt ho- 
tărîți ca în cinstea celei de a 
XX-a aniversări a eliberării patriei 
noastre să dea un nou avînt ac
țiunilor de muncă patriotică, lucru 
ce va duce la mai buna gospodă
rire și înfrumusețare a 
la înflorirea continuă

orășenești și 
Jiului acordă 

primirii în au- 
Constituind

de-

aici 
im-

casele a 18 familii de 
lucrare a cărei Paloare 

la circa 6 000 lei. In e- 
acestor lucrări s-au evi-

fier peste pîrîul Defor. 
acestui pod în lungime 
fost activ sprijinită de 
Iuliu, Szalai Ana și de 

de
Prin 
fost 
stra-

carțientlui, 
a orașului.

z. ȘUȘTAC

Contractări de produse animaliere
In

acest 
tului
sprijinit îndeaproape de deputați. 
a reușit să obțină succese frumoa
se în acțiunea de contractare a 
principalelor produse animaliere. 
Astfel, planul la lapte de vacă â 
fost depășit cu sută Ia sută. In 
loc de 9 000 1. lapte de vacă cît

perioada care a trecut din 
an comitetul executiv al Sfa- 
popular al comunei Iscroni,

prevedea planul, s-au contractat 
peste 18 000 1 lapte. De asemenea, 
s-au mai contractat 230 miei, 3 000 
kg. lină, iar în zilele următoare 
va începe contractarea laptelui de 
oaie. Printre cetățenii care au con
tractat cantități importante de pro
duse amintim pe tov. Nav Marcu, 
Băncilă Vasile, Iliescu Petru, Mu
cenic Rusu și alții.

NOI LUCRĂRI GOSPODĂREȘTI
Prin grija comitetului executiv 

Ы Sfatului popular al orașului Pe
troșani, în acest an se va extinde 
cu încă 1,5 km conducta de apă 
potabilă în diferite localități ale 
orașului nostru regional, iar cea 
de canalizare cu 6,8 km. Pe lingă

lucrări, se va acorda o a- 
mai mare reparării și între- 
drumurilor și străzilor. Ast-

aceste 
tenție 
ținerii
fel, se vor pava noi străzi de le
gătură între blocuri, in cartierele 
localităților noastre în suprafață 
totală de 27 300 m p.

Sfaturile populare 
comunale din Valea 
o atenție sporită 
diență a cetățenilor,
una din formele legăturii cu ma
sele, audiențele dau sfaturilor popu
lare posibilitatea de a rezolva o- 
perativ unele probleme gospodă
rești, de a lua măsuri în vederea 
înlăturării lipsurilor care mai exis
tă în diferite domenii de activitate 
Tocmai de aceea, Comitetul exe
cutiv al Sfatului popular orășenesc 
Petroșani a îndrumat celelalte sfa
turi populare din Valea Jiului să 
organizeze cu răspundere primirea 
audiențelor, să țină o evidență cla
ră a problemelor ridicate de cetă
țeni și să 
rezolvarea

Pe 
toate 
Jiului 
zilele
membru al comitetului executiv al. 
sfatului popular respectiv care e 
programat să țină audiențe e reți
nut de alte sarcini, un alt membru

ține au-

este fap- 
evidență 

a problemelor ridicate de 
în cadrul audiențelor. Se- 
sau cererile lor sînt tre- 
anumite registre și tot a-

Шійіі gospotojli 
la hiaoasa 

Fruntași în gospodărirea 
satelor

urmărească sistematic 
lor.
acestor preocupări, lalinia

sfaturile populare din Valea 
sînt afișate ia loc vizibil 
de audiență, iar cînd un

al comitetului executiv 
dien ie.

Deosebit de important 
tul că s-a trecut la o 
precisă 
cetățeni 
sizSrile 
cute în
colo se menționează ulterior modul 
in care acestea au fost rezolvate.

Registrele cu evidența audiente
lor sînt studiate de membrii comi
tetelor executive, fapt care le dă 
posibilitatea de a cunoaște proble
mele ridicate de cetățeni. Comite
tele executive ale sfaturilor popu
lare Vulcan, Lupeni și 
analizat modul în care 
problemele ridicate în 
diențelor, luînd măsuri 
direcție.

Va trebui ca și sfaturile popu
lare din Iscroni, Cîmpu lui Neag 
șl Bănița să îmbunătățească evi
dența problemelor ridicate în ca
drul audientelor, deoarece la a- 
ceste sfaturi evidența audiențelor 
încă nu-i pusă la punct.

altele au 
se rezolvă 
cadrul an
in această

Ocrotirea sănătății
în dezbaterea sesiunii■ ж

începutul acestui an ia 
s-au executat prin muncă 
numeroase lucrări de

De la 
Aninoasa 
patriotică 
reparare a străzilor. Valoarea tota
lă a acestor lucrări ieste de 17 515 
lei. In întrecerea patriotică pentru 
gospodărirea comunei s-au eviden
țiat cetățenii din circumscripțiile 
nr. 32 și 33. Aici, peste 500 de 
cetățeni, alături de deputății Kne- 
bel Francisc și Lazăr Bella au par
ticipat la acțiuni patriotice. Ei au 
amenajat aproximativ 250 m.p. de 
ronduri cu flori, au transportat și 
împrăștiat pe aleile dintre ronduri 
pietriș roșu. Pentru realizările ob
ținute în circumscripțiile lor, de
putății Knebel Francisc și Lazăr 
Bella au fost distinși de către co
mitetul executiv al sfatului popu
lar al comunei Aninoasa cu insig
na de fruntaș îh gospodărirea sa
telor.

Zilele trecute a avut loc sesiu
nea sfatului popular al comunei 
Uricani care a analizat raportul de 
activitate al comitetului executiv 
cu privire la ocrotirea sănătății 
oamenilor muncii din localitate, 
susținut de deputata dr. Popa Teo
dora. Atît raportul cît și discuțiile 
purtate de către deputați au relie
fat preocuparea permanentă a per
sonalului medico-sanitar pentru o- 
crotirea sănătății oamenilor mun
cii din comuna Uricani.

Cele 6207 consultații efectuate 
de către circumscripțiile sanitare 
și spitalul de întreprindere dove
desc străduințele cadrelor medi
cale care își aduc din plin aportul 
la ocrotirea 
muncesc.

Majoritatea 
luat cuvîntul
tului prezentat au 
activitatea medicilor și personalu
lui tehnic desfășurată în subteran, 
despre grija față de dotarea cu
tiilor sanitare din mină cu medi
camentele necesare precum și des
pre controlul periodic făcut mun
citorilor.

S-au luat măsuri de combatere 
a bolilor transmisibile și profe
sionale, s-a pus un mare accent 
pe educația bolnavilor, a mame
lor, copiilor bolnavi, s-au efectuat 
la timp vaccinările la copii și la 
muncitorii din întreprinderi, ac
țiuni în care s-au evidențiat suro
rile Maftei Minodora, Popescu E- 
lena și Camen Maria.

sănătății celor ce

deputatilor care au 
pe marginea refera- 

vorbit despre

Pentru mobilizarea populației la 
vaccinările antipoliomelitice. un 
sprijin prețios a fost dat de către 
comitetul comunal de femei din U- 
ricani prin gospodinele Vascu E- 
caterina, Sviștea Elena, Dreghici 
Maria, Ordog Estera, Kun Rozalia 
și altele care au sprijinit această 
campanie.

Atît raportul prezentat cît și dis
cuțiile purtate în sesiune au oglin
dit grija permanentă a personalu
lui medico-sanitar față de îmbună
tățirea condițiilor de igienă a mun
cii, față de ocrotirea sănătății oa
menilor muncii din Uricani și Cîmpu 
lui Neag.

V. COCHECI 
vicepreședinte 

al sfatului popular Uricani

In primăvara acestui an 
nii din Aninoasa au 
pomi fructiferi și 920 
arbuști ornamentali, 
pomilor și arbuștilor 
aproximativ 300 de 
această acțiune s-au 
varășii Stoica Rene,
Slovenski Rudolf, Schneider Eduard, 
Pricop Gheorghe, Colda Ioan, Anca 
Ioan, Boboțan Ioan, Costinaș Ma
ria, Prada Rlixandra, Dumitraș Ma
ria și Maier Elena.

Cu sprijinul cetățenilor
celățe- 

plantat 200
de arbori și 

La plantarea 
au participat 
cetățeni. In 

evidențiat to- 
Bulea Olga,

Contribuția tinerilor
In comuna Aninoasa, din iniția

tiva organizației U.T.M. a minei 
și cu sprijinul sfatului popular a 
fost amenajat recent prin muncă 
patriotică un teren pentru handbal. 
La amenajarea terenului au partici
pat numeroși tineri din sectoarele 
exploatării miniere și din comună. 
Noul teren a găzduit duminica 'tre
cută primul meci de handbal-

In sprijinul respectării normelor 
de conviețuire

de pe

In fotografia de față tov. Rosza Rudolf, vicepreședintele comitetului executiv al Sfatului popular 
al orașului Petrila discută cu un grup de cetățeni din cartierul 8 Martie care s-au evidențiat tu acțiunile 
patriotice de înfrumusețare a circumscripțiilor electorale nr. 31, 32 șt 33.

Comisiile de împăciuire 
lîngă sfaturile populare — formă 
obștească de înrîurire și educare 
socialistă a oamenilor muncii — 
contribuie la creșterea rolului opi
niei publice, al colectivității în 
respectarea normelor de conviețui
re socială, la combaterea atitudini
lor și mentalităților învechite.

Atribuțiile comisiilor de împă
ciuire constă în încercarea de a 
împăca părțile în cazurile săvîr- 
șirii unor infracțiuni avînd un grad 
redus de pericol social.

Sprijinite efectiv de sfaturile 
populare, de deputați, comisiile de 
împăciuire din Valea Jiului depun 
o activitate tot mai rodnică. Drept 
rezultat, în ultimele luni s-au în
registrat mai puține plîngeri și în 
același timp a crescut procentul 
de împăcări. Au fost și cazuri cînd 
părțile, deși nu s-au împăcat în fața 
comisiilor de împăciuire, nu s-au 
mai adresat Tribunalului popular și 
aceasta datorită muncii de lămu
rire duse de deputat! și cadrele 
didactice care alcătuiesc comisiile 
de împăciuire.

In vederea îmbunătățirii muncii 
comisiilor de împăciuire. Comitetul 
executiv al Sfatului popular al o- 
rasului regional Petroșani. împreu
nă cu Tribunalul popular și Pro 
curatura au organizat și anul aces
ta instructaje și schimburi de ex
periență între comisiile de împă
ciuire. Astfel, nu de mult la Lu
peni s-au întrunit membrii comisi
ilor de împăciuire de la Lu
peni și Uricani, iar la Petroșani — 
membrii comisiilor de împăciuire 
de pe lîngă Sfatul popular al ora
șului Petroșani și sfaturile populare 
ale comunelor Iscroni și Aninoasa 
Tovarășul judecător Lovasz Ștefar 
de la Tribunalul din Petroșani ='

care a 
de ex- 
de îm-

Maria

alte cadre de specialitate au arStat 
rolul, importanța, cazurile de com
petență, precum și modul de lu
cru al comisiilor de împăciuire. 
Unii membri ai comisiilor au ară
tat cum procedează pentru rezol
varea a diferite cauze, fapt 
prilejuit un valoros schimb 
periență între comisiile 
păciuire.

Astfel, deputatele Vinga
și Cîmpeanu Maria de la Petroșani 
au arătat că de multe ori în fata 
comisiei se prezintă femei certate 
pentru motive neînsemnate. Din 
te miri ce ele își aduc una alteia 
cuvinte de ocară, mergînd pînă la 
amenințări și loviri. S-a insistat 
pentru împăcare și în cele mai 

. multe cazuri s-a reușit. Dar aceste 
deputate nu s-au rezumat numai ia 
atît; ele au antrenat aceste femei 
în cercurile de citit organizate de 
comitetul de femei, reușind în 
multe cazuri să schimbe preocu
pările unora dintre femei, să le a. 
tragă spre activități obștești.

De asemenea, tovarășul deputat 
Delioreanu Nicolae, președintele 
comisiei de împăciuire de pe lîngă 
Sfatul popular al orașului Petroșani 
a arătat cauzele mai frecvente care 
dau naștere la neînțelegeri șî cer
turi între diferiți cetățeni precum 
și modul cum caută să 
cele mai potrivite căi de 
ire a părților.

Aceste instructaje vor
fără îndoială la îmbunătățirea ac
tivității comisiilor de împăciuire, 
care alături de celelalte forme de 
influențare
la 
în

găsească 
împăciu-

contribui

obștească contribuie 
dezvoltarea conștiinței socialiste 
rîndul oamenilor muncii.

CONSTANTIN IRIMESCU 
jurisconsult
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Juniorii de la Jiul învingători 
la Craiova

Doi muncitori 
de nădejde de 
la șantierul de 
construcții din 
Petrila — fierar- 
betoniștii Os- 
vath loan și 
Toma Vasile.

în sprijinul 
producției

In urmă cu cîteva zile, la sec
torul VI transport al minei Ani- 
npasa au avut loc adunările gru- 
"plelor sindicale. Cu acest prilej 
muncitorii din transport au încer
cat un sentiment de îndreptățită 
mîndrie. La depășirea sarcinilor de 
producție ale exploatării în pri
mele patru luni ale anului cu 7 639 
tone cărbune și-au adus și ei din 
plin contribuția asigurînd minerilor 
la timp vagonetele goale și mate
rialele necesare. Aceasta s-a reu
șit îndeosebi prin folosirea inten
să a parcului de vagonete.

Pentru ca transportul să se des
fășoare bine și în lunile următoare, 
mai ales avînd în vedere anga
jamentul colectivului de' a extrage 
peste planul anual 15 000 tone de 
cărbune, au fost luate mai multe 
măsuri printre care și mărirea nu
mărului de locomotive. In viitor, 
pe baza măsurilor ce se vor lua, 
urmează să se îmbunătățească 
munca la atelierul de reparat va- 

■’ț/onete, întreținerea liniilor de 
transport, disciplina în producție. 
Participanții la discuții printre care 
Bujor Ioan, Szabo Ștefan, Anca 
loan, Humer Iosif și Motoiu Ioan 
s-au angajat să depună toată stră
duința ca prin activitatea lor să 
sprijine munca harnicilor mineri.

MOISE VASS 
corespondent

Pe lîngă Univer
sitatea Bucu- O
rești a luat ființă, 
la începutul actua
lului an de învățămînt. Institutul 
de limbi și literaturi străine, care 
formează specialiști atît în pre
darea limbilor de largă circulație, 
care se studiază în trei facultăți: 
Facultatea de limbi slave, Facultatea 
de limbi romanice și clasice și 
Facultatea de limbi germanice, cit 
și în diferite alte limbi mult vor
bite în anumite zone geografice 
ale globului, care se studiază pe 
secții speciale, organizate în cadrul 
celor trei facultăți.

In cadrul secției de limbi și li
teraturi orientale, de pildă, se pre
dau limbile chineză, armeană cla
sică, cursuri de arabă, tătară și 
turcă. Nu de mult au fost intro
duse și cursuri de haussă, vorbită 
astăzi în diferite regiuni ale con
tinentului african, și care sînt ur
mate cu interes de cîteva zeci de 
studenți ce se specializează în pre
darea gramaticii comparate. Intr-o 
vizită făcută recent la Institut, am 
aflat că, pentru cunoașterea valo
rilor literare și artistice aparti- 
nînd popoarelor orientale, această 
secție analizează în prezent posi
bilitatea introducerii unor cursuri 
de hindi, una din numeroasele 
limbi indiene de largă circulație, 
suahili folosită în unele localități 
africane și hitita, limbă veche, in
teresantă pentru cei care se ocu
pă cu studii lingvistice.

O sărbătoare a tinereții 
și talentelor

(Urmare din pag. I-a)

reta, Leahu Angela, Săbău Romică, 
Năsăleanu Ion, membrii brigăzii 
artistice de agitație sau taraful ? 
Cineva din sală făcea chiar remar
ca : taraful din Uricani s-a ridicat 
la nivelul unei formații profesio
niste. Desigur, o remarcă îndrep
tățită. Un lucru esle însă sigur și 
anume : uricănenii au mers ca pe 
„sîrmă”, iar publicul, cel mai bun 
arbitru, i-a răsplătit cu dărnicie 
prin aplauze îndelungate,

De aceeași apreciere s-a bucurat 
și orchestra simfonică a clubului 
din Petroșani împreună cu soliș
tii săi. O notă specială pentru so
listul vocal dr. Nicolae Scărlătoiu 
(acompaniat la pian de tovarășa 
Budai Iuliana) care, și de această 
dată a impresionat prin calitatea 
timbrului său muzical, prin finețea 
interpretării.

Cîteva cuvinte despre formația 
de dansuri și fanfara clubului din 
Lupeni. Dansatorii din Lupeni s-au 
prezentat la concurs, așa cum de 
altfel ne-am și așteptat, bine pre
gătiți. Suita de dansuri din regiu
nea Hunedoara și cea din Năsăud 
au adus pe scenă freamătul tine
reții, bucuria de a trăi, voioșie și

vizită la Institutul de limbi 
și literaturi străine

mului
cubane
Nicolas

Daca pentru facultățile tehnice 
sau pentru cele în care se studia
ză științele naturii sînt specifice 
laboratoarele unde noțiunile teore
tice sînt aplicate și verificate în 
practică, pentru institutul pe care 
ii vizitez specific este laboratorul 
de fonetică. In moderna fonetecă 
a laboratorului. înzestrată cu nu
meroase, „materiale sonore", deose
bit de valoroase, am găsit, printre 
altele, prețioasele discuri ale ling
vistului francez Quimada, benzi 
de magnetofon cuprinzînd pagini 
celebre din literatura rusă, citite 
de Lev Tolstoi, Șololiov și Esenin, 
emoționantul monolog al Iul Ham
let recitat' de renumiți actori en
glezi, versuri de Louis Aragon sau 
Paul Eluard în interpretarea 
grefatului Gerard Philippe. 

re-
Aici, 

lingvistul englez D. H. Green, pro
fesor la Universitatea din Cambrid
ge, a scris în cartea de impresii 
a institutului : „M-am bucurat să 
găsesc la București un laborator 
fonetic bine utilat, auxiliar pre
țios în deprinderea limbii vorbite 
căci, după părerea mea, lucrul cel 
mai dificil în studierea unei limbi 
străine, este tocmai formarea ure
chii".

Am trecut mai departe în came
rele laboratorului unde folosirea 
metodelor audiovizuale, a aparate
lor de înregistrare și de reproduce
re a sunetelor, a cuvintelor și a

optimism, iar fanfara ne-a dovedit 
că într-adevăr locul ocupat la faza 
orășenească (raională) l-a obținui 
pe merit.

La rîndul lor. formațiile cămi
nelor culturale și ale cooperative
lor meșteșugărești s-au prezentat 
în concurs foarte bine pregătite. 
Acest lucru ne demonstrează că 
timpul dintre cele două faze a fost 
bine folosit. După cum este cunos
cut, „supremația" a deținut-o că
minul cultural din Cimpa, iar la 
cooperativele meșteșugărești, co
operativa Jiul din Petroșani. Bri
gada artistică de agitație, formația 
de dansuri, soliștii vocali Basarab 
Elisabeta și Avram Florica ca și 
solistul dansator Brîndușan loan, 
toți de la Cimpa, cărora li s-a a- 
dăugat solistul instrumentist Badea 
Ioan de la Bărbăteni au obținut în 
urma interpretării bune aprecierea 
unanimă a juriului și publicului.

De același succes s-au bucurat 
membrii brigăzii artistice de agi
tație a cooperativei Jiul precum 
și solista vocală Deak Marilena.

Se poate spune că formațiile ar
tistice din Valea Jiului prezente la 
faza regională s-au prezentat bine, 
faza constituind o adevărată săr
bătoare a tinereții și talentelor.

textelor permit nu numai desco
perirea deficiențelor în pronunța 
re, în accentuare, în baza de arti
culație, ci 
evidențe a 
suri. Aici 
secției de 
de sîrbo-croată, 
executîndu-și 
tiile : 

și în realizarea unei 
corectării acestor lip- 
am găsit studenți al 
slavistică din 

cehă și
conștiincios 

pronunții de sunete,

grupele 
slovacă 
exerci- 
lecturi

înregistrate pe bandă de magneto
fon. In locul cursului sau manua
lelor, ei au în față magnetofoane, 
veritabile caete cu exerciții orale 
care îi ajută sa deprindă fie in
tonația corectă a frazelor și’ propo
zițiilor înregistrate de profesorul 
care predă cursul de specialitate, 
fie cuvinte mai dificile din limba 
studiată. Ei compară, concomitent, 
citirea și pronunțarea lor înregis
trată pe altă bandă de magneto
fon, cu aceea a „modelului" pe 
care îl opresc,. după dorință, în 
orice punct al exercițiului, și îl 
pun din nou să repete. In felul 
acesta, începătorii au posibilitatea 
să-și descopere cu ușurință greșe
lile și să le înlăture cu ajutorul 
conducătorului de seminar, care 
intervine ori de cîte ori este ne
voie, discută cu fiecare individual, 
ajutîridu-i să învețe mai repede 
și mai ușor.

Continuîndu-mi vizita, am ajuns 
la librăria care funcționează în 
cadrul institutului. In jurul volu-

deschidere, la medul de fot- 
dintre Știința Craiova și

In 
bal 
Ceahlăul Piatra Neamț s-au întîl- 
uit echipele de juniori ale Știin
ței din localitate și Jiului Petrila. 
Cei peste 4 000 de spectatori a- 
flați în tribune au asistat Ia un joc 
dinamic, rapid cu numeroase faze 
palpitante la ambele porți. Chiar în 
primul minut de joc, atacul Ști
inței este pe punctul 
dar Gavriș salvează 
porții. Un minut mai 
de a deschide scorul 
ții, dar Cîndea, singur cu portarul, 
trage în brațele acestuia, 
de gol abundă 
dar portarii și 
scrierea golului.

Ca dominare 
15 minute aparțin jucătorilor de la

de a înscrie, 
de pe linia 
tîrziu, ocazia 
o au oaspe-

Fazele
de ambele părți 

barele opresc în-

teritorială, primele

„Cupa Speranțelor" 
la atletism

avut
Hu-
con-

cu 
rezervat celor 

atleți din regiunea noas-

reprezentativă 
s-a comportat 
ocupe locul

a orașului 
bine și a 
după ora-ii

mai bune re- 
micii noștri

I. Sălăgean 
locul I. Să- 
(record re-

Inălțime 
m; Lun- 
Ladislau 
I. Sălă-

In zilele de 9 și 10 mai a 
Ioc pe stadionul Corvinul din 
nedoara etapa regională a 
cursului de atletism dotat 
„Cupa speranțelor" 
mai mici 
tră.

Echipa 
Petroșani 
reușit să 
șui Hunedoara.

Iată cîteva din cele 
zultate obținute de 
sportivi:

60 m plat: Locul 
loan 8”; 200 m plat: 
lăgean loan 26''6/10 
gional); 300 m plat: Locul III. Aș- 
țeleanu Maria 50"3/10,- 
băieți: I. Cadea Dan 1,30 
glme băieți: I. Catona 
4,69 m,- Greutate băieți: 
gean loan 11,44 m (record regio
nal); Greutate fete : II. Molnar Ana 
8,51 in,- Ștafeta 400 X 60 m plat bă
ieți : I. Sălăgean, Catona, Arba și 
Cadea 32"10/10. Clasament general 
pe echipe: I. Hunedoara 38,5 punc
te; II. Petroșani 45 puncte; III. 
lila 54 puncte.

ANGER ANDREI,
președinte al comisiei de atletism

un grup

de poeme 
scris de 

Guillen, 
de stu- 

denți ai secției de spaniolă apre-
ciau în termeni elogioși cursul pro
fesorului lor, G. Escudere, care se 
străduiește să-l deprindă cu pro
nunția corectă a limbii sale ma
terne, să le insufle dragostea pen
tru literatura poporului spaniol. Am 
aflat că el îi ajută pe studenți să 
organizeze o „velada", serbare ca
racteristic spaniolă, cu cîntece 
populare, fragmente din piese de 
teatru, poezii autentic spaniole, 
sau uneori traduse în romînește, 
fie de el, fie de studenți. De alt
fel, toți tinerii care învață la Ins
titutul de limbi și literaturi străi
ne participă la un concurs de cîn
tece ale popoarelor ale căror limbi 
le studiază, 
centenarului

Si încă un 
Institutului 
din diferite țări care învățau pri
mele noțiuni de gramatică a lim
bii romîne. Sosiți în tară pentru a 
se specializa în diferite domenii 
de activitate (chimie, construcții, 
medicina, arhitectură, muzică), toți 
urmează,
tații de limbă romînă, care func
ționează.
Institutului de limbi și literaturi 
străine.

consacrat aniversării 
Universității-București. 
amănunt. In Biblioteca 
am întîlnit studenti

paralel, cursurile Facul-

de asemenea, în cadrul

ADINA CONSTA NTINESCU 
redactor la Agerpres

de o lovitură de la 11 
portarul Uie blochează

a doua a aparținut ca

Știința, dar jiuliștii se apără calm 
și organizat. Apoi jucătorii de la 
Jiul trec curajos la atac. Două șu
turi puternice trase de AGhim și 
unul de Staicu întîlnesc bara, iar 
celelalte sint prinse de portar sau 
ies în aut. In minutul 42, Știința 
beneficiară 
metri dar 
balonul.

Repriza 
dominare teritorială jiuliștilor. Trei 
șuturi ale lui Staicu întîlnese bara. 
Se părea că scorul va rămîne alb. 
Cînd mai erau doar 7 minute pînă 
la terminarea partidei, Staicu îna
intează spre poarta adversă, tri
mite o pasă în urmă șî Foca de 
la 16 metri reia imparabil în plasă. 
E 1—0 pentru Jiul. Gazdele for
țează egalarea dar apărarea Jiului 
joacă fără greșeală. Brigada de 
arbitri din Caracal s-a achitat foar
te bine de sarcina încredințată. De 
la Jiul s-au remarcat Foca, Staicu, 
Achim și llie.

Prin victoria obținută în depla
sare, echipa de juniori a Jiului a 
intrat din nou în lupta pentru cu
cerirea primului loc în clasament. 
Dacă jucătorii, sub îndrumarea an
trenorului Balog, se vor 
cu aceeași seriozitate, nu 
îndoială că ei vor obține 
cese de valoare.

pregăti 
încape 

noi suc-

d. e.

15 mal
PROGRAMUL I. 7,30 Sfatul me

dicului, 8,30 Muzică din opere, 9,00 
Cîntece și jocuri din diferite re
giuni ale patriei, 10,03 Muzică u- 
șoară, 11,38 Muzică populară, 12,30 
Pagini alese din muzica ușoară, 
13,00 Arii din operele lui Donizetti, 
14,30 Emisiune de basme, 15,00 Din 
folclorul muzical al popoarelor, 
17,00 „Cîntecel de viață nouă" — 
montaj de cîntece și versuri popu
lare, 17,30 In slujba patriei, 18,05 
Program muzical pentru fruntași 
și evidențiați în întrecerea socia
listă,
radio, 20,40 Lecția 
gleză. Ciclul II, 21,00 Momente din 
istoria literaturii romîne (XVIII): 
Alexandru Odobescu. Prezentare 
de N. Mihăescu, 21,45 Părinți și 
copii. PROGRAMUL II. 8,30 Su
marul presei centrale, 8,40 Forma
ții de peste hotare care au concer-

19,30 Universitatea tehnic#
de limba en-

tat în țara noastră: formația ita
liană „Cantacronache", 10,00 Mu
zică din opere, 10,30 Melodii de 
estradă, 12,30 Lecția de limba fran
ceză. Ciclul I (reluarea emisiunii 
din 14 mai), 13,08 Muzică distrac
tivă interpretată de fanfară, 13,30 
Limba noastră, Vorbește acad. prof. 
Al. Graur: „Pronunții" (reluare), 
14,30 Ansambluri vocale din opere, 
15,05 Muzică ușoară de compozi
tori romîni, 15,30 Actualitatea în 
țările socialiste, 16,30 Prelucrări 
de folclor ale compozitorilor noș
tri, 18,40 Lectură ghicitoare : Giu
vaere eminesciene, 19,05 Muzică 
ușoară interpretată de Ana Lăcă
tușii și Jean Păunescu, 19,30 Tea
tru la microfon : „Gramatica fami
liei". Adaptare radiofonică după 
comedia lui Eugene Labiche, 20,27 
Muzică populară, 21.40 Muzică de 
dans.

15 mai
PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 

Dragoste lungă de-o seară; REPU
BLICA : Atențiune, părinți I; , PE
TRILA : Medicamentul care ucide; 
ANINOASA: Noua prietenă a ta
tii; VULCAN : Ucigașul plătit; 
CRIVIDIA: Misterul celor doi
domni N, LUPENI : Quivitoq; BÂR- 

BÂTFN1: Partea ta de vină.
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„ZILELE ROMÎNEȘTI* 
ÎN CAPITALA BELGIEI

BRUXELLES 13 (Agerpres).
„Zilele romîneștt" — importantă 

manifestare culturală — care s-au 
desfășurat la Bruxelles între 28 
aprilie și 9 mai s-au bucurat de un 
depsebit succes. In cadrul acestor 
„Zile" au fost deschise în capi
tala Belgiei expoziția de pictură, 
reprezentînd o parte din lucrările 
pictorului Cornelîu Baba și o ex
poziție de artă folclorică și de ar
tizanat romînesc. De asemenea, a 
fost organizat un spectacol de gală 
cu filmul ,,Codin'1. Publicul din 
capitala Belgiei a făcut o primire 
călduroasă baritonului Dan Iordă- 
choscu, care a reapărut într-o se
rie de concerte radiotelevizate, ac
torilor Alexandru Virgil Platon și 
Grațieia Albini, doi din interpreții 
filmului ,,Codin'' și formației de 
muzică populară romînească con
dusă de Nicu Stănescu. Intr-o cro
nică dedicată expoziției de artă 
folclorică și de artizanal romînesc, 
ziarul „Le Soir" scria ■ „Această 
remarcabilă manifestare culturală 
pune în valoare frumusețea cos
tumelor folclorice, a țesăturilor, 
ceramicii, sculpturilor realizate de 
Artizanii din Romînia". La rîndul 
său ziarul „La derniere heure"
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sublinia că expoziția romînească 
constituie „un mijloc de a contri
bui la apropierea oamenilor și a 
ideilor".

Ziarul „Le Drapeau Rouge" în
tr-o cronică despre operele picto
rului Corneliu Baba expuse la 
Bruxelles, remarca talentul, pute
rea de expresie și de observație a 
artistului romîn în redarea unor 
aspecte de viață. Același ziar a 
publicat o cronică a filmului „Co
din'', ..mințind cu acest prilej des
pre opera literară a lui Panait 
Istrati și despre calitățile filmului 
care a obținut marele premiu pen
tru scenariu la festivalul de la 
Cannes. „Filmul „Codin" — scrie 
ziarul — este o cronică socială 
care dezvăluie cu sobrietate și 
realism lucid condițiile vieții mize
rabile ale poporului în Romînia 
semifeudală a anilor 1900".

In general, presa belgiană a a- 
cordat un spațiu larg „Zilelor ro- 
mînești" aprecîindu-le ca o nouă 
manifestare, menită să contribuie 
la o mai bună cunoaștere a valo
rilor culturii romînești în Belgia, 
la întărirea legăturilor dintre po
poarele belgian și romîn.

Vizita iui N.S. Hrușciov 
în R. A. U.

ASSUAN 13 (Agerpres).
N. S. Hrușciov, împreună cu Ga

ma) Abdel Nasser și As Sallal, pre
ședintele Republicii Yemen, au so
sit miercuri la Assuan pentru a 
participa la festivitățile organizate 
cu prilejul încheierii primei etape 
a lucrărilor de construcție a bara
jului de pe Nil. Ei s-au îndreptat 
spre Nil și s-au îmbarcat pe nava 
„Ramses" pentru a ajunge la baraj.

Președintele Nasser a dat apoi 
dispoziție să înceapă stăvilirea a- 
pelor Nilului. Această operație va 
dura 70 de ore. Timp de trei zile 
aici vor lucra 3 000 de constructori 
și mașinile necesare pentru a a- 
runca zilnic în Nil cite 1 000 m c 
de rocă.

Au fost vizitate apoi canalele, 
galeriile marelui tunel și fundația 
clădirii hidrocentralei.

Evoluția evenimentelor 
din Cipru

— Situația încordată la F amagusta
— O declarație a premierului grec Papandreu

Prințul Sufanuvong propune o nouă întîlnire 
a șefilor grupărilor politice din Laos

VIENTIANE 13 (Agerpres).
Prințul Sufanuvotlg, președintele 

partidului Neo l.ao Haksat și vice- 
premier în guvernul laoțian, a a- 
dresat ambasadorilor sovietic și 
englez în Laos precum și membri
lor Comisiei internaționale de su
praveghere și control invitația de 
a veni la Khang Khai pentru a 
discuta situația actuală din Laos 
șl pentru a găsi o cale de soluțio
nare a crizei.

Un purtător de cuvînt al parti

dului Neo Lao Haksat a declarat 
că oficialitățile invitate au stabi
lit că vineri vor veni la Khang 
Khai.

Prințul Sufanuvong a adresat, în 
același timp, prințului Suvanna 
Fumma un mesaj în care îi reamin
tește că partidul său se opune ori
căror schimbări în coaliția guver
namentală. De aceea, el îi propu
ne organizarea unei noi întîlniri a 
șefilor celor trei grupări politice 
din Laos.

Intllilie Intre miniștrii 
te ніеш al Italiei ii Mitriel

ROMA 13 (Agerpres).
Miniștrii de afaceri externe ai 

Italiei și Austriei se vor întîlni la 
25 mai la Geneva pentru a discuta 
problema Tirolului de sud. La Ro
ma s-a anunțat că convorbirea din
tre Giuseppe Saragat și Bruno 
Kreisky va avea loc cu prilejul 
participării celor doi miniștri de 
externe la Conferința mondială 
pentru comerț și dezvoltare de la 
Geneva.

Ultima oară miniștrii de afaceri 
externe ai celor două țări au dis
cutat aceeași problemă tot la Ge
neva în toamna anului trecut.

NICOSIA 13 (Agerpres).
După incidentele din ulti

mele zile din Famagusta, me
diatorul O. N. U„ Tuomioja, a 
avut întrevederi cu ministrul 
de externe cipriot, Kiprianu, iar 
consilierul politic al generalu
lui Gyani, Flores, a fost primit în 
audiență de președintele Makarios. 
Vicepreședintele Ciprului, Kuciuk 
a adresat note secretarului gene
ral al O.N.U., președintelui Consi 
Jiului de Securitate și secretarului 
general al N.A.T.O. în care aruncă 
vina pentru cele petrecute la Fa
magusta asupra ciprioților greci

Din Atena se anunță că în ur
ma uciderii la Famagusta a doi o- 
fițeri greci au fost luate o serie 
de măsuri menite să întărească 
potențialul militar al Greciei. In 
cadrul dezbaterilor din Parlamen 
tul grec, primul ministru Papan
dreu a făcut declarații în legătură 
cu situația din Cipru. El a apre
ciat că tratativele de la Londra și 
Zurich s-au dovedit inaplicabile și 
de aceea a fost necesară interven
ția O.N.U. Premierul grec a spus 
că guvernul cipriot a acceptat mă

surile luate de forța O.N.U., pro- 
cedînd la înlăturarea fortificațiilor 
și proclamînd amnistia. „Datoria 
forței internaționale, a declarat 
Papandreu, este să proclame că 
orice tentativă sau amenințare de 
atac sau debarcare din partea ori
cărui stat este un act ostil împo
triva C N.U., căruia forța interna
țională г-re dreptul să-i răspundă 
cu armele".

Din Ankara s-a anunțat că Mi
nisterul de Interne al Turciei, a 
hotărît expulzarea altor 14 cetă
țeni greci din Istanbul.

NEW YORK 13 (Agerpres).
La sediul Organizației Națiuni

lor Unite s-a anunțat că Gallo 
Plaza Lasso, fost reprezentant al 
Ecuadorului la O.N.U., care a fost 
numit reprezentant special al se
cretarului general al O.N.U., U 
Thant, în Cipru și consilier politic 
special al generalului Gyani, co
mandantul forței O.N.U. din Cipru, 
a plecat miercuri spre Nicosia.

In cursul zilei de marți. Gaj® 
Plaza Lasso a avut o serie de în
trevederi și consultări la sediul 
O.N.U. în legătură cu noua sa 
misiune.

Procesul de la Frankfurt pe Main

Greva minerilor din
MADRID 13 (Agerpres).
Referindu-se la greva minerilor 

din Asturia, care se află în cea 
de-a 22-a zi, corespondentul la 
Madrid al agenției France Presse 
relatează că numărul muncitorilor 
greviști a crescut în prezent la 
50 000. Celor aproximativ 40 000 
de mineri greviști din Asturia li 
s-au alăturat marți metalurgiștii 
din Gijon.

Asturia ia amploare

«Chibrituri antivînf"
MOSCOVA 13 (Agerpres).

' Cercetătorii Institutului general 
de cercetări pentru industria fo
restieră au realizat chibrituri care 
ard nu ntimai în bătaia vîntului 
dar chiar și pe ploaie. Gămălia a- 
cestor chibrituri este mult mai 
măre decît la chibriturile obiș
nuite; ea se întinde pe aproape 3 
pătrimi din lungimea bețișorului. 
Pentru ca substanța inflamabilă să 
nu se umezească, ea a fost aco
perită cu un lac de bachelită.

Primele 200 mii de cutii de chi
brituri pe a căror etichete stă 
scris „chibrituri antivînt" au pă
răsit de curînd fabrica de chibri
turi din Balabanovsk.

Potrivit corespondentului, auto
ritățile spaniole se tem de extin
derea grevei în ansamblul secto
rului industrial din regiunea res
pectivă. Citînd surse bine infor
mate, France Presse relevă că a- 
gitația se conturează și în rîndul 
muncitorilor de la minele de căr
bune din provincia Leon. In cer
curile spaniole se apreciază în 
general că „mișcarea grevistă ar 
putea să se extindă în afara Astu- 
riilor și, în special, în țara Basci
lor și pentru moment nu se între
vede o soluție rapidă de rezolvare 
a conflictului".

O nouă erupție 
a vulcanului Etna

ROMA 13 (Agerpres).
După o nouă erupție a vulcanu

lui Etna, de marți seara se revarsă 
din crater un val de lavă de 500 
metri lărgime în direcția orașului 
Bronte, cu 20 000 locuitori, situat 
la poalele vulcanului. Valurile de 
lavă au și pătruns cu peste 350 de 
metri într-o pădure de pini care 
separă craterul de Bronte. Dacă e- 
rupția continuă există pericolul ca 
valul de lavă fierbinte să pătrundă 
în oraș.

Aplicarea de ample sancțiuni economice 
împotriva R. S. A. este oportună

NEW YORK 13 (Agerpres).
Diallo Telli, președintele Comi

tetului special al O.N.U., însărci
nat cu cercetarea politicii de 
apartheid a guvernului Republicii 
Sud-Africane, a prezentat Comite
tului un raport despre hotărîrîle 
Conferinței de la Londra în pro
blema aplicării de sancțiuni eco
nomice împotriva R.S.A.

Conferința, se arată în raport, 
a ajuns la concluzia că adoptarea 
de ample sancțiuni economice îm
potriva Republicii Sud-Africane 
este oportună și realizabilă. Dar, 
continuă raportul, pentru aplica
rea lor eficientă, principalii parte
neri comerciali ai acestei țări tre
buie să-și modifice politica față de 
R.S.A. și să participe la sancțiuni,

J. Merriam și-a încheiat zborul 
în jurul Pămîntului

NEW YORK 13 (Agerpres).
Aviatoarea americană Joan Mei- 

riam, care cu 56 zile în urmă a 
început cel de-al doilea zbor în 
jurul Pămîntului cu un mic avion 
bimotor, a aterizat la 12 mai pe 
aeroportul din Oakland, Califor
nia, realizîndu-și scopul propus. In 
ultima etapă a traseului — Hono
lulu—Oakland — aviatoarea a zbu
rat 100 de mile cu un singur mo
tor, celălalt fiind defect.

In cele opt săptămîni, Joan 
Merriam a parcurs 27 750 mile, fă- 
cind 34 de escale. Ea a fost ne
voită să facă șase aterizări forțate 
din cauza condițiilor atmosferice. 
Ea și-a dedicat zborul aviatoarei 
Amelia Earhart care in 1937 a 
pierit într-o încercare similară.

După cum se știe un zbor ase
mănător a fost realizat recent de 
Jerrie Моск.

FRANKFURT PE MAIN 13 (A- 
gerpres).

Martorul polonez Leon Czekal- 
ski, fost deținut la Auschwitz, a 
relatat tribunalului de la Frank
furt pe Main, care judecă proce
sul criminalilor de război de la 
fostul lagăr de concentrare hitle- 
rist din Auschwitz, cum acuzatul 
Stark a împușcat în stradă un co
pil de 10 ani. El a povestit, de a- 
semenea, despre „pasiunea" acu
zaților Kaduk și Boger de a îm

pușca personal pe deținuți, fără 
nici un motiv. Intr-o zi, a declarat 
martorul, un deținut nu a răspuns 
la apel. Kaduk a ales din grupul 
de deținuți trei ostateci declarînd 
că dacă deținutul absent nu va fi 
găsit ei vor fi împușcați. Deși 
peste cîteva zile deținutul dat lip
să a fost găsit mort, Kaduk nu s-a 
putut lipsi de plăcerea de a-i îm
pușca pe ostateci.

Audierile de martori în proce
sul de la Frankfurt pe Main con
tinuă.

Discutarea unor planuri privind 
exploatarea apelor din Sahara

TUNIS 13 (Agerpres).
Experți din 12 țări africane li

mitrofe cu Sahara s-au înfîlnit 
miercuri la Tunis pentru a discuta 
metodele de exploatare rațională 
și în comun a resurselor de apă 
din această regiune. La conferință 
iau parte delegați din Tunisia, Al
geria, Maroc, Libia, Sudan, R.A.U., 
Volta Superioară, Ciad, Mali, Ni

ger, Nigeria și Mauritania. Comi
tetul economic și social al O.N.U. 
și U.N.E.S.C.O. au prezentat un 
raport cu privire la elaborarea 
unor hărți geologice și hidrologi
ce, precum și a unor programe de 
finanțare a planurilor de exploa
tare a apelor Saharei. Concluziile 
conferinței vor fi supuse aprobării 
guvernelor celor 12 țări africane.

In cîteva rînduri
CARACAS. Elevii liceului „Si

mon Bolivar", din orașul vene- 
zuelean San Cristobal, au orga
nizat o demonstrație cerînd au
torităților 
cursuri pe 
lăți.

Această

să reprimească la 
colegii lor exmatricu-

demonstrație pașnică 
a fost atacată de un grup for
mat din elemente de 
dreaptă, care îăcind uz 
au ucis un elev.

CARACI. Președintele 
lui, Ibrahim Abboud,

extremă 
de arme

Sudanu- 
a sosit 

miercuri ,1a Caraci, într-o vizită 
oficială de trei zile. La sosire a 
fost întîmpinat de președintele 
Pakistanului, Ayub Chan.

RIO DE JANEIRO. La data de 
12 mai, în Brazilia au fost majo
rate cu 80 Ia sută prețurile Ia 
produsele petrolifere. Ministerul 
planificării al Braziliei, Campos, 
a anunțat că majorarea prețuri
lor ia aceste produse, precum și 
la material lemnos și 
la creșterea costului 
la sută.

ACCRA. In Ghana

hîrtie, duce 
vieții cu 20

a inceput
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vor preda pro-

bombardier cu 
„Vulcan" s-a

orașului Andover

doi au fost

zile, în di- 
р. Germane 
avioane a- 

vest-

construirea unei școli medicale 
care va cuprinde și laboratoare 
de anatomie și fiziologie.

In noua școală 
fesori ghanezi.

LONDRA. Un 
reacție de tipul
prăbușit la 12 mai, in flăcări, in 
apropierea 
(Anglia). Patru membri ai echi
pajului au murit, iar 
răniți.

BONN. In ultimele 
ferite regiuni ale R. 
s-au prăbușit patru
parținînd Bundeswehrului 
german. In aceste catastrofe și-au 
găsit moartea trei persoane.

HAGA. La inițiativa organi
zației americane „Femei, luptați 
pentru pace", la Haga — unde 
are loc Consiliul Ministerial 
N.A.T.O. — se va desfășura o 
conferință de trei zile cu parti
ciparea unor delegații de femei 
din țările membre ale Pactului 
Nord-Atlantic. Scopul conferinței 
este de a exprima un protest 
hotărit împotriva proiectatelor

forțe nucleare multilaterale ale 
N.A.T.O.

Participantele la conferință in
tenționează să facă vizite miniș
trilor de externe ai țărilor 
N.A.T.O. prezenți Ia Haga.

STOCKHOLM. La Stockholm 
s-au încheiat lucrările celui de-al 
XVII-lea Congres al Uniunii Ti
neretului social-democrat din 
Suedia. Delegații la congres au 
adoptat o rezoluție în care salu
tă încheierea Tratatului de la 
Moscova cu privire la interzice
rea experiențelor nucleare 
cele trei medii.

BRUXELLES. Miercuri au 
ceput convorbiri cu caracter
explorare intre reprezentanții 
Comisiei Pieței comune și cei al 
Algeriei, în legătură cu posibi
litățile de colaborare ale acestei 
țări cu cele șase state vest-eu- 
ropene.

LONDRA. Un purtător de cu
vînt al delegației nord-rhodesie- 
ne a anunțat că Kenneth Kaun- 
da, primul ministru al Rhodesiei 
de nord, va face o vizită la Bel
grad Ia invitația guvernului iu
goslav, după încheierea lucrări
lor conferinței de la Londra.
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