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Lucrări de extindere 
a minei Dîlja

Minerii deschizători ai minei Dîlja 
au pregătit pentru exploatare încă 
din anul trecut blocurile Г și V din 
stratul 3 și blocul II A din stratul 
5. La începutul anului 1965 a înce
put exploatarea acestora. Lucrările de 
pregătire pentru deschiderea de noi 
capacități în cadrul acestor blocuri 
continuă.

In prezent se execută lucrările de 
deschidere a celui de-al V-lea bloc 
în cadrul noii exploatări — blocul 
VI. Pînă acum a fost străpuns sui
torul de aeraj între orizonturile 607- 
586 (suprafață), iar acum continuă 
descinderea acestui bloc între cele 
două orizonturi. Lucrările de deschi
dere sînt executate de‘brigăzile con
duse de minerii Molnar Iosif și So- 
falvi Dionisie.

O dată cu lucrările de deschidere 
se execută și importante lucrări de 
montaj. La puțul orb nr. 3 se mon
tează stația Trafo, urmînd ca tot la 
acest puț să înceapă lucrările- de 
montaj ale mașinii de extracție. A- 
ceste instalații vor deservi tot blo
cul ’T

Pe rampa gării Lupeni se descar
că un nou transport de bușteni so
sit din exploatarea forestieră Cîmpu 
lui Neag.
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DECRET 
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului № din Constituție, Consiliul de Stat al Republicii Populare Romine 
DECRETEAZĂ:

Se convoacă Marea Adunare Națională în prima sesiune a celei de-a cincea legislaturi, în 
ziua de 18 martie 1965, orele 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat 
„ « 4S.b.’ GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

București 9 martie 1965.

COMUNICATUL
Consiliului de Stat eu privire la alegerile de deputafi 

pentru sfaturile populare
Consiliul de Stat al Republicii Populare Romîne comunică:

La 7 martie a.c. au fost aleși deputați în cele 16 sfaturi populare re
gionale, în sfaturile populare ale orașelor București și Constanța, în 4o 
sfaturi populare ale orașelor regionale, în 142 sfaturi populare raionale și în

cele 8 sfaturi populare ale raioanelor orașului București, în 135 sfaturi popu
lare ale orașelor raionale, precum și în 4 259 sfaturi populare comunale.

Pe baza centralizării datelor comunicate de comisiile electorale regio
nale, raionale, orășenești și comunale, rezultatele alegerilor de deputați sînt 
următoarele:

SFATUL POPULAR
Numărul 

alegătorilor

Numărul voturilor 
exprimate

Voturi pentru 
candidaț i F, D, P, Voturi împotriva Voturi anulate

Cifre 
absolute

Cifre 
absolute

o/JL/0 Cifre 
absolute

Cifre 
absolute

Sfaturi populare regionale 11 577 345 11 573 689 99,97 11 557 307 99,86 14 899 0,13 1 483 001
Sfatul popular al orașului

București 1 141. 939 1 140 460 99,87 1 135 921 99,60 3 805 0,33 734 w.
Sfatul popular al orașului

Constanța 139 551 139 441 99,92 139 162 99,80 261 0,19 0;01
Sfaturi populare ale raioane-

lor orașului București 1 141 939 1 140 460 99,87 1 133988 99,43 5 651 0;50 821 w

Sfaturi populare raionale 8 968 533 8 966 319 99,® 8 947 131 99,79 17 830 0,20 1 358 0,01
Sfaturi populare ale orașelor

regionale *) 2 623 487 2 622 045 99,95 2 613 320 99,67 7 699 0,29 1 026 0,04
Sfaturi populare ale orașelor

raionale t 120 248 1 119 583 99,94 1 116 627 99,74 2719 0,24 237 0.02

Sfaturi populare comunale 8 476 712 8 474 057 99,97 8 435 591 99,55 35 919 0,42 2547 0,03

*) Inclusiv alegătorii din orașele raionale i din comunele de pe teritoriul administrativ al orașelor regionale. . V-’! Л.

In total au fost aleși în sfaturile populare 141 884 deputați candidați ai 
Frontului Democrației Populare.

Nu a fost declarat ales un candiiat pentru sfatul popular comunal, 
neîntrunind majoritatea de voturi.

intr-o circumscripție electorală raională, într-o circumscripție electorală

de oraș raional și în 18 circumscripții electorale comunale nu au avut 
loc alegeri din cauza retragerii candidaturilor.

In toate circumscripțiile electorale în care nu au fost aleși deputați vor 
avea ioc alegeri în termenele prevăzute, la art.' 98 și 108 din BesretUj 
nr. 391/1953.

ta mina Lonea Cerințele șantierului impun î
-----'Г .

O Judicioasă organizare a muncii
se execută impor- _
tante <
industriale. _
structorii de la I.C.M.M. lucrează aici 
la montarea instalației de extracție 
compusă din turnul și mașina de ex
tracție cu schip și la mărirea ca
pacității silozurilor de cărbune brut. 
Cea de-a doua lucrare — tabloul de 
distribuție și stația de compresoare 
— condiționează punerea în funcțiu
ne a primei lucrări. In afară de a- 
cestea, I.C.M.M. mai execută aici 
un complex administrativ.

Pentru lucrările de la Lonea, 
I.C.M.M. dispune de un efectiv de 
peste 150 de oameni. Ritmul lucrări
lor însă nu justifică această concen
trare de efective. Construcția 
nului de extracție începută prin 
gust anul trecut, executată prin 
toda cofrajelor glisante, a ajuns 
partea inferioară a „paharului", 
na i-a prins pe constructori nu 
mai pregătiți șî timpul rece și-a : 
cuvîntul.
lăcătușii, 
confecții 
se poate 
rentului

tur- 
au- 
me- 

I la
Iar- 
toc- 

spus 
turnAcum, au intrat în

pentru montarea diferitelor 
metalice sau agregate. Nu 
lucra însă, din cauza cu- 
care bate ca la el acasă,

prin toate golurile. Asta influențează 
și va influența încă mult asupra 
muncii lăcătușilor. O lacună mare 
care persistă de multă vreme este 
lipsa de colaborare dintre construc
tori și montori, ceea ce lasă impre
sia că ...stingă nu știe ce face 
dreapta. Și asta dăunează activității 
amîndurora. In situația aceasta e 
justificată afirmația făcută de unul 
din șefii de brigadă de la montaj 
care spunea cam astfel: „La noi 
se lucrează câ la pompieri, cînd arde 
mai tare, atunci și noi sîntem întinși 
cît să plesnească pe noi cămașa". 
Omul avea dreptate. Silozul de căr
buni și mașina de extracție trebuie 
puse în funcție la același termen: 
luna august. Dar unul se află la 
faza de montaj, iar celălalt, de două 
luni, tot la fundații. Și nu întîmplă- 
tor. Silozul reprezintă un volum de 
peste 300 mc de beton turnat. O can
titate mare de fier beton și cofraje, 
dar unde să manipulezi toate aceste 
madtriale cînd abia ai loc să treci 
ou roaba printre gropile de funda

O discuție despre formațiile corale 
din Petrila și Aninoasa

Zilele trecute l-am întîlnit 
la Petrila pe tovarășul Vla
dimir Ureche, dirijorul forma
țiilor corale din Petrila și A- 
ninoasa. Intllnirea a prilejuit 
o discuție interesantă in le
gătură cu activitatea celor 
două formații artistice. O re
dăm mai jos:

— Știu că de mai mulți ani 
sinteți dirijorul corului din 
Petrila. De cînd instruiți și 
corul din Aninoasa ?

— Numai de la 1 decembrie 
1964 cînd, din ' însărcinarea 
Consiliului local al sindicate
lor din Petroșani, am reînfi
ințat formația din Aninoasa 
sub forma unui cor de ca
meră.

— Pe viitor veți rămîne tot 
la formația de cameră 1

— Nu. Intenționăm să mă
rim formația, așa incit la 1 
Mai să avem pe scenă cel pu
țin 60 de coriști. Am primit 
asigurări in acest sens din 
partea comitetului sindicatului 
minei.

— Ați prezentai pînă acum 
vreun program cu corul din 
Aninoasa ?

— In cele 3 luni de la în
ființare, am prezentai 3 pro
grame pe scena clubului, din 
Aninoasa. Publicul din Arii- 
noasa a dovedit că știe să 
răsplătească din plin străda
nia artiștilor amatori, să-i în

curajeze. De aceea și noi ne 
vom strădui ca in viitor să 
avem un repertoriu cit mai 
variat, atractiv și interpretat 
la un bun nivel artistic.

— Ne puteți spune ceva des
pre repertoriul actual și ce 
ați preconizat pentru viitor ?

— In repertoriul celor două 
formații figurează în prezent 
cîntecele „Glorios partid" de 
Mircea Neagu, „Țarina de la 
Turda" de Cornel Arion. „Ce- 
tioară, Cetioară" de Gh. Ba
zavan etc. Pentru viitor, co
rul de la Petrila va pregăti 
piesele corale: „Dorul" de 
Constantin Batiu, „Nu mă 
călca mindro pe picior" de 
Nicolae Ursa, „Bnu Mai" de

' <k'.

^e, iar în jur nici 
un semn de orga
nizare care să-ți 
dea a înțelege că

turnarea volumului mare de beton a 
fost pregătită din vreme ? Situația 
este identică și la complexul admi
nistrativ. Deși la lotul Lonea sînt 
ingineri și maiștri dintre cei mai buni 
ai I.C.M.M., nu se vede nicăieri 
na gospodarului priceput și bun 
ganizator.

De aceea, atenția conducerii 
tului trebuie să se îndrepte spre două 
direcții : o perfectă conlucrare între 
constructori și montori și pregătirea 

din timp a execută- _______________
rii unor lucrări 
printr-o mai bună 
organizare a ope
rațiilor și mecani
zarea acestora.

Rezolvînd aceste 
două probleme, 
constructorii de la 
Lonea vor evita 
munca in asalt și 
se vot încadra în 
termenele de pre
dare a lucrărilor.

mî-
or-

lo-

Bogat іягііівепі de mirfiri
Secția pe papetărie a librăriei din 

Petroșani pune astăzi în vînzaire un 
bogat sortiment de mărfuri. Cumpă
rătorii se pot aproviziona cu macu
latoare, coperți de cărți și caiete 
din vinilin în culori diferite. Au so
sit, de asemenea, raportoare din me
tal, pastă de lipit și tuș de ștam
pile, articole care au lipsit în ulti
mul timp.

1. CIOCLE1

Dinu Stelian, iar corul de la 
Aninoasa cîntecele: „Tinerețe 
ani de aur" de Marin Con
stantin, ,.Floare roșie" de 
Marțian Negrea și altele.

— Ați putea să ne spuneți 
cîteva nume de coriști de la 
Petrila și Aninoasa ?

— Da, cu plăcere. Ar tre
bui să enumăr pe toți mem
brii celor două formații, oa
meni față de care am o deo
sebită stimă. Dar, pentru că 
acest lucru nu e posibil, voi 
da doar citeva nume, care-mi 
vin momentan in minte: Ctm- 
peanu Ana, Popa Dorina. Po
pescu Speranța, soții Arsin- 
tescu Ecaterina și Gheorghe 
— de la PetriFa. Costinaș Ana, 
Popa Ana, Pop Ana, soții 
Stîncă Constanța și Emanoil, 
Țipțer Ana și alții — de la 
Aninoasa.

O. COTOȘPAN Una dintre muncitoarele fruntașe de la F.F.A. ,,Vis-. 
roza" Lupeni — depănătoarea Mocanu Lucreția.
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Obiectivul principal: 
educarea comunistă a utemiștilor

Pentru sporirea contribuției tinerilor 
la realizarea planului

Cele 17 cercuri de învățămînt po
litic U.T.M. de la mina Petrila — 
6 cercuri de studiere a Statutului 
U.T.M., 7 cercuri „Sfi ne cunoaștem 
patria socialistă", 4 cercuri politice 
U.T.M. și un cerc de studiere a tră
săturilor moralei comuniste — cu
prind un număr de aproape 600 de 
tineri mineri și muncitori de ia a- 
ceasta exploatare carboniferă. Activi
tatea desfășurată de la începutul ac
tualului an școlar de majoritatea a- 
cestor cercuri, reflectă preocuparea 
comitetului U.T.M. al minei, a orga
nizațiilor de bază din cadrul sec
toarelor pentru ridicarea nivelului îii- 
vățămînțului politic, astfel ca el să 
constituie un mijloc important de 
educare comunistă a tinerilor. îndeo
sebi cercurile conduse de propagan
diștii Leancă Pavel, Brînzan Con
stantin, Verdeț Gheorghe și altele 
și-au ținut cu regularitate ședințele 
de învățămînt — conform graficului 
stabilit la începutul anului școlar de 
comitetul U.T.M. Datorită răspunde
rii propagandiștilor pentru pregătirea 
lecțiilor, legarea ștrînsă a învățămân
tului de sarcinile de producție care 
stau în fața cursanților, pentru ri
dicarea combativității discuțiilor față 
de actele de indisciplină și atitudi
nile înapoiate, ședințele de învățămînt 
ale aeestor cercuri sînt așteptate cu 
interes de către utemiști. Minerii Mi- 
trache Gheorghe, Floca Pavel, aju
torul miner Onciu Vasile, mecanicul 
Jurj loan, vagonetarii Durbac Nieo- 
tae șt Andrei Mircea, muncitorii Cioc 
Alexandru, Serghei Ivanov și alți ti
neri cursanți care învață cu stăruință 
în cadrul acestor cercuri șînt exem
ple de disciplină, de muncă rodnică

Tineri harnici
Lucrările de modernizare a. șose

lei naționale — pe porțiunea Cri- 
vadia — Petroșani se desfășoară 
cu succes. Lucrările terasiere pen
tru platforma drumului, construirea 
podețelor se află în centrul activită
ții constructorilor de drumuri de la 
șantierul din Bănița.

O activitate rodnică depun tinerii 
muncitori de pe șantier. Comuniști! 
Toma Romeo, Popa Ionel, Suciu 
Vasile, Pataki Imre și alții sînt me
reu în frunte, obținînd realizări 
deosebite în întrecerea socialistă. 
Succese frumoase înregistrează șl 
brigăzile tinerilor Sitarii Nicolae de 
pe lotul Bănița și Veche! V., de pe 
lotul Merișor care depășesc îh fie
care lună sarcinile de plah cu 10-25 
la sută.

Zăpada cădea fără întrerupere, 
de cîteva ore. Un strat gros aco
perise întreaga гопа a maeazelor 
din stația Petroșani. Inaintlhd 
greu prin zăpadă, doi tineri tre
ceau de la un macat la altul oe- 
rificind funcționarea lor.

La citeva macaze, tinerii se 
opreau mai mult asculttnd cu a- 
tenție zumzetul monoton al elec- 
tramotondui. Numai după ce~ se
convingeau că io
tul e In ordine, 
plecau mai depar
te. in alte locuri,
tinerii atrăgeau atenția muncitori
lor de la curățirea zăpezii asupra 
felului cam trebuie curățit fiecare 
macaz pentru ca Zăpada să nu îm
piedice buna lui funcționate.

Se făcuse destul de tlriiu clnd 
cei doi terminaseră verificarea tu
turor maeazelor. Se îndreptau b* 
cum spre cabina turn și se gin- 
deau vă nu le-ar strica clteva cli
pe de odihnă, mai ales că zăpada 
ce ie cătușe pe haine ie transfor
mase in apă. in sala de relee era 

pentru îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție. Rezultatele bune obținute de 
propagandiștii acestor cercuri se da- 
toresc faptului că expunerile tint 
legate de sarcinile tinerilor din cer
curile respective precum și de participa
rea cu regularitate la instruirile lu
nare organizate de Comitetul orășe- 
nese U.T.M. Petroșani.

La indicația comitetului de partid 
al minei, comitetul U.TJrt. a efec
tuat un control permanent asupra 
activității cercurilor și cursurilor în- 
vățămîntului politic U.TJVț,, fapt care 
i-a dat posibilitatea să ia operativ 
măsuri de înlăturare a unor deficien
țe. Așa de exemplu, în luna ianua
rie cercul politic U.T.M. din secto
rul X rămăsese în urmă — la lecția 
If-a — datorită plecării popagan- 
distului. Comitetul U.T.M. a încre
dințat conducerea acestui cerc ute- 
mistei Bora Silvia pe care a ajutat-o 
să recupereze rămînerea în urmă față 
de program. Alți propagandiști ai în- 
vățămîntului politic U.T.M., cum sînt 
tov. Butuc Nicolae și Mareș Eu
gen, uneori nu erau exemple de dis
ciplină în muncă, ceea ce influența 
negativ activitatea cercurilor. Acești 
propagandiști au fost chemați în 
fața comitetului U.T.M. și în cadrul 
discuțiilor purtate au fost ajutați să 
înțeleagă că ei trebuie să. aibă o 
comportare demnă, să dovedească un 
înalt spirit de disciplină în producție, 
o comportare demnă, astfel ea exem
plul lor să poată fi urmat de către 
cursanți. In urma ajutorului primit,

Tinerii Irșai 
Alexandru, Tă- 
ian loan și 
Matyas Mihai, 
elevi fruntași ai 
școlii profesio
nale de ucenici 
din Petroșani, 
se pregătesc cu 
stăruință pen
tru a deveni 
muncitori de 
nădejde, cu o 

bună pregătire 
profesională.

plăcut și cald. Doar țăcănitul re
leelor instalației de centralizare e- 
lectrodlnamică se auzea din clnti 
In cind. Dar aida apucaseră să-și 
scoată pelerinele și să le scuture 
de apă că In difuzor se auzi vo
cea impiegatului de mișcare blo- 
chist ;

— Atenție, sola de relee f In 
zona de manevră a căzut o sec
țiune fi nu se mai poate manevra.

DOI TINERI LA DAI ORIE
Cei doi tineri, electromecanicul 

Niorady Ladislau și montatorul 
Hlndea loan răspunseră de Îndată:

— In citeoa minute vom înde
părta deranjamentul și manevra 
Ijst pe putea continua lucrul.

In sdla releelor mii de legături 
șl contacte electrice, dar celor doi 
tineri nu te trebuiră decit citeoa 
minute pentru găsirea deranja
mentului și după remediere ma- 
tieom fi-a reluat lucrul.

După îndepărtarea deranjamen

activitatea acestor propagandiști s-a 
îmbunătățit, fapt care a influențat 
pozitiv “desfășurarea învățămîntului 
în cercurile respective.

O deficiență care mai există și 
asupra căreia comitetul U.T.M. tre
buie șă-și îndrepte atenția este ne- 
respectarea graficului de ținere a șe
dințelor de învățămînt de către unele 
cercuri, Astfel, -cercurile conduse de 
propagandiștii Bîrsănescu Lucian și 
Drăcea Nicolae, deși își țin în fie
care lună ședințele de învățămînt, 
acestea nu au ioc ța datele 
prevăzute în grafic și din această 
cauză slăbește controlul asupra des
fășurării îrivățămîntului în cercurile 
respective. Organizațiile de bază 
U.T.M. trebuie să evite nerespectarea 
graficului ținerii ședințelor de învă
țămînt,

O serie de măsuri luate de comi
tetul U.T.M., între care participarea 
propagandiștilor la plenarele comite
tului în care se discută probleme ale 
muncii tinerilor, de disciplină, de 
conduită în producție și în societate, 
deficiențele care se semnalează ih 
activitatea cercurilor, vor contribui, 
fără îndoială, la îmbunătățirea în 
continuare a desfășurării învățămîn
tului politic U.T.M. Este însă nece
sar ca în această perioadă, cînd șe 
aptopie primăvara, activitatea cercu
rilor să se împletească strîns cu ac
țiunile de muncă patriotică, atît în 
cadrul exploatării, cît și în oraș, în 
scopul înfrumusețării și bunei gos
podăriri a localității.

tului cei doi tineri se apucară să 
verifice buna funcționare a altor 
sectoare și secțiuni din sala de 
relee. Zeci de măsurători, zeci de 
miei intervenții pentru ca totul să 
fie în cea mai perfectă ordine.

Afară zăpada începuse să cadă 
cu o intensitate rar intîlnită.

— Să te ții acum la deranja
mente f spuse unul din ei. Din 
сайга ninsorii abundente, zăpada 

tul putea fi curățată la timp din
tre limbile maeazelor impiediclnd 
contactele. Nu se vor putea face 
nici ieșirile, nici intrările trenuri
lor. Să fim deci pregătiți pentru 
a da o mină de ajutor la bunul 
mers al circulației.

Impiegații de mișcare blochiști 
au fost anunțați că un meseriaș 
merge in partea dinspre Livezeni 
a stației, iar celălalt in partea 
dinspre Peștera Boli și orice mic 
deranjament produs să fie anun-

Intr-o recentă plenară a sa, Comi
tetul orășenesc U.T.M. Lupeni a a- 
nalizat felul în cate organizațiile de 
bază de tineret de la mina Lupeni 
se ocupă de mobilizarea tinerilor 
mineri și muncitori la realizarea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor de întrecere pe acest an.

Referatul prezentat pe această 
temă de către tovarășul Hai loan, 
secretarul comitetului U.T.M. al mi
nei, a oglindit experiența bună a- 
cumulată în această direcție de or
ganizațiile de tineret din sectoarele 
exploatării. Comitetele organizațiilor 
de bază U.T.M. din sectoarele III, 
И, I A și I В antrenează cel mai 
«nare număr de tineri la cursurile 
de ridicare a calificării, ceea ce ie 
urează condiții să stăpînească teh
nica nouă cu care sînt înzestrate a- 
batajele, metodele avansate de lu
cra și astfel să obțină succese fru
moase în muncă.

Organizațiile U.T.M. caută ca 
prin intermediul adunărilor generale, 
al discuțiilor de la om la Om, pur
tate de membrii comitetelor și ai 
birourilor să asigure ca fiecare tî- 
năr să cunoască precis sarcinile de 
producție și angajamentele de între
cere ale brigăzilor și sectoarelor în 
cadrul cărora lucrează. Pe linia a- 
cestei preocupări, organizațiile U.T.M. 
din sectoarele II, III și VII au ana
lizat în adunări generale contribuția 
tineretului la realizarea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor de în
trecere, fapt care a dus la întărirea 
răspunderii tinerilor față de sarci-

țoi prin coloana de convorbiri.
In curind începu să se audă in 

difuzoarele de manevră vocea im- 
piegaților de mișcare blochiști.

— Nu se poate face intrarea 
unui tren deoarece macazul nu 
are control I

— Nu se poate manipula maca
zul cutare...

In clteva clipe, unul din cei doi 
tineri era la macazul cu pricina

și intervenea pen
tru readucerea a- 
cestuia la funcțio
narea normală.

Cît a durat tura de serviciu, cei 
doi tineri utemiști au fost tot tim
pul la datorie, deși zăpada conti
nua să cadă fără întrerupere. Ei 
interveneau prompt și făceau ca 
instalațiile de centralizare electro- 
dinamică să funcționeze fără în
trerupere și datorită răspunderii 
și priceperii lor, circulația trenu
rilor s-a desfășurat conform gra
ficului, fără întrerupere.

I. CRIȘAN 

пйе economice. Mai muilt, unii ti
neri au venit cu inițiative prețioase 
în sprijinul principalelor probleme 
pe care le ridică producția în sec
toarele respective. Astfel, utemistul 
Nisfar Mihai s-a angajat să mobili
zeze toți tinerii cu care lucrează 
împreună la alegerea șistului vizibil 
în scopul îmbunătățirii calității căr
bunelui. Acest exemplu merită să fie 
urmat. Organizațiile U.T.M. au da
toria de a pune un accent mai mare 
pe întărirea preocupării tinerilor față 
de îmbunătățirea calității producției.

Din analiză a reieșit că mai ales 
organizațiile de bază U.T.M. din ca
drul sectoarelor IV A. IV В și V 
trebuie să ■ insiste mai mult pentru 
întărirea disciplinei în producție, 
ereînd o puternică opinie de masă 
împotriva absențelor nemotiivate de 
la lucru, a lipsei de răspundere în 
■muncă.

Comitetul U.T.M. ai minei are de
tona de a se ocupa mai sistematic 
de studierea și generalizarea expe
rienței pozitive în activitatea orga
nizațiilor U.T.M., astfel ca în fie. 
care sectar să se desfășoare o acti
vitate susținută pentru . mobilizarea 
tinerilor Ia înfăptuirea ritmică a 
sarcinilor de plan și angajamente- 
lor de întrecere.

MîiDi înderaînatiie
- Dacă despre secția de reparații e- 
lectrice din Vulcan se spune că este 
o secție a tineretului, vîrsta medie a 
lucrătorilor săi fiind de 26 ani, des
pre atelierul de bobinaj ușor din a- 
ceastă secție se poate afirma că este 
un atelier al tinerelor fete.

Intr-adevăr, aici lucrează multe 
tinere bobinatoare- Văzîndu-le cum 
se străduiesc să găsească și să reme
dieze pînă și cele mai mici defecte 
ale motoarelor de crațere, de venti
latoare cate se aduc aici, reinarai 
cu plăcută surprindere că tinerele bo
binatoare sînt pricepute în ale me
seriei, iar mîinile lor îndemînatice 
uimesc prin repeziciunea și siguranța 
cu care lucrează.

Indemînare, pricepere și hărnici — 
iată ce caracterizează munca JKere- 
lor fete de la S.R.E.V. Re '““Aina 
dintre ele, Marian Constanța . fost 
primită în rîndurile partidului. Comu
niștii, care au luat cuvîntul în aduna
rea generală în cadrul căreia s-a 
discutat cererea ei de primire in 
partid, au dat o înaltă apreciere ac
tivității ei.

— Constanța este o fată bună și 
sirguinciosă — a spus tovarășa Ny- 
ka Silvia. In întrecerea care s-a des
fășurat între noi, bobinatoarele, în 
anul trecut, ea a cîștigat locul de 
frunte. Mă bucură acest fapt cu atît 
mai mult că ea conduce una din cele 
mai bune brigăzi. Mă bucur și pen
tru că ea își găsește întotdeauna 
timp să ajute în muncă pe acele 
muncitoare care încă n-au ajuns să 
stăpînească toate tainele meseriei.

in secția de reparații electrice func
ționează un curs de ridicare a cali
ficării. Marian Constanța, Nyka Sil
via, Iacob Alice, Iliescu Georgeta, 
Bercea Maria și încă multe altele 
participă cu regularitate la lecții. Din 
cei 70 de cursanți, majoritatea a 
formează tinerele muncitoare. îndră
gind meseria pe care și-au ales-o, 
tinerele de lă S.R.E.V» se străduiesc 
să-și ridice calificarea, pentru a pu- > 
tea munci mai mult și mai bine. '

Inițiativa de a repara 300 de mo
toare fără nici un rebut, a fost mo
dificată recent în sensul măririi an
gajamentului la 600 motoare. Acest 
angajament se înfăptuiește cu stră
dania colectivă a întregii secții. Toa
te muncitoarele, inclusiv tinerele bo
binatoare de curînd calificate, Poș* 
tașu Rozalia, Konyu Maria, Bulza 
Steluța și Mirea Maria aplică aceas
tă valoroasă inițiativă. Ca rezultat, în 
timpul care s-a scurs din acest an, 
nici un motor reparat de colectivul 
secției nu a fost rebutat.

• M. MIGA
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Sesizări — sugestii
R. TEODORESCU ne relatează că 

/.țțj deși polialinica din Petroșani are un 
program de consultații bine stabilit, 

‘ majoritatea serviciilor stînd la dispo
ziția bolnavilor atît dimineața cit și 
după-amiaza, mai sint unele neajun
suri.

La serviciul O.R.L., de exemplu, 
consultarea bolnavilor se face numai 
dimineața, intre orele 11-13,30.

Nu s-ar putea ca măcar de trei 
ari pe săptămină să se programeze 
are de consultații și după-amiază ? 
Aceasta deoarece mulți oameni ai 
muncii nu pot părăsi serviciul pen
tru a se prezenta la policlinică, un
de se fac consultații numai dimi
neața.

1. HAIDUCSY din Vulcan ne se
sizează că a venit în nenumărate
rînduri la A.D.A.S. Petroșani pen
tru a-și ridica banii ce i se cuvin.

Pentru merite 
' îp eîmpul muncii

Cu prilejul unei adunări festive 
care a avut loc zilele trecute la 
preparata Lupeni, comitetul sindi
catului din uzină a înmînat unui 
mare număr de brigăzi din secțiile 
de spălare, flotație și transport, e- 
vidențiate anul trecut în întrecere, 
diplome de fruntașe.

Printre brigăzile care au primit 
distincții se numără cele conduse 
de Dumitrescu Alexandru, Avra- 
mescu Petru, Khertes . Alexandru, 
Erdoș loan și muncitorii Mazăre 
Grigorx/Jj Pălan Radu, Palko Ida, 
Toca Odtavian, Burlacu loan care 
s-au angajat să militeze și în viitor 
cu aceeași perseverență, pentru o 
producție de calitate și economii la 
prețul de cost.

I. G. FGLOP 
r-,4> corespondent

preparația Lupeni

йиіаиі le înlil wpilarl
Orchestra de muzică populară 

„Crișana" a Filarmonicii de stat din 
Oradea, aflată în turneu în Valea 
Jiului va prezenta mîine la ora 17, 
în sala cinematografului din Lonea, 
spectacolul „Mîndre-s cîntecele noas
tre". Spectacolul va fi susținut de 
Alexandru Grozuță, . artist emerit,
Lucreția Ciobanu, Ana Bălăci și al ți 
cunoscyțL.interpreți de muzică popu
lară ri lească.

Un monument temporar al naturii.

— Ii primești, 1 ș-a spus de cî- 
teva ori, dar nu i-a primit. Ultima 
oară tovarășii de la A.D.A.S. i-au 
promis că o să-i trimită prin poștă.

Dacă aceasta este într-adevăr solu
ția, e bine ca ea să fie adusă la 
cunoștința celor interesați în mod 
operativ și nu după ce sînt purtați 
pe drumuri zile în șir. De ce să se 
piardă timp și... încrederea în insti
tuția respectivă pentru unii care 
practică asemenea metode birocratice.

A. CR1STESCU ne-a relatat faptul 
că la mina Dîlja există un dispen
sar medical dotat cu aparatură mo
dernă cu excepția unei canapele pen
tru consultații. S-au făcut ele demer
suri, au sosit și răspunsuri, dar ca
napeaua continuă să lipsească. E 
oare o problemă atît de grea de a 
înzestra dispensarul cu o canapea î

Preocupare continua 
bunei desfășurări a invatamintuiui de partid
In ultimul timp la Exploatarea mi

nieră Lupeni s-a analizat în plenara 
Comitetului de partid și în mai multe 
organizații de bază problema învăță- 
mintului de partid. Apreciem ca bine 
venită și necesară inițiativa de a se 
pune la ordinea de zi o astfel de te
mă deoarece mai există încă și acum 
unele greutăți și lipsuri atît în ce pri
vește latura organizatorică cit și în 
ce privește conținutul discuțiilor la 
unele cercuri.

Vom relata mai jos aspecte poziti
ve precum și unele deficiențe care se 
mai manifestă, la această mină, în ce 
privește învățămîntul de partid în do
rința de a arăta că există posibilități 
ca această activitate să se desfășoare 
în condiții cît mai bune și la un ni
vel tot mai ridicat

De la început trebuie subliniat ca 
un lucru bun faptul că expunerile fă
cute atît în cadrul ciclului de confe
rințe pentru mineri cît și la cercurile 
bazele politicii P.M.R. sînt strîns le
gată de viața practică, explică pe 
larg și doeumentat sarcinile puse de 
partid și guvern în fața industriei car
bonifere, precum și problemele speci
fice de ordin tehnic și economic. Ex
puneri ca: „Principalele măsuri ce 
trebuie luate pentru realizarea pla
nului la exploatările miniere din Va
lea Jiului". „Cointeresarea materială 
a lucrătorilor din industrie" etc. sînt 
edificatoare în această privință.

De asemenea, trebuie remarcat fap
tul că există mulți propagandiști ea 
tov. Căruntu loan, Leahu Gh., litiu 
Mihai și alții care se pregătesc te
meinic în vederea orelor de îhvăță- 
mînt, se străduiesc ca discuțiile în 
cadrul cercurilor să se desfășoare viu, 
interesant, pe cît posibil cu maxi
mum de învățăminte. Activitatea lor de 
propagandist nu se rezumă numai la 
conducerea discuțiilor în ziua plani
ficată. Ei- vin, permanent, cu iniția
tive menite să contribuie la buna des
fășurare a invățămîntului.

Scrisori solite la redacție 

FRUMOȘ 
Intr-una din primele zile ale toam

nei anului trecut (rețineți, primele 
■zile ale toamnei anului trecui) trec 
pe la atelierul de tacălțăminte aflai 
in clădirea noului complex de deser
vire al cooperativei Jiul din Petro
șani. In sala de primire a comen
zilor, la o masă încărcată cu tot 
felul de tipare, responsabilul croia 
dintr-o bucată de „bizon" fețele unor 
bocanci bărbătești.

— Bună ziua — zic eu apropiin- 
du-mă de masă. Aș vrea să mi se 
executate la comandă o pereche de 
pantofi de damă nr. 37, după unul 
din modelele premiate anul trecut la 
expoziția din București. Se poate ?

— Cum de nu — răspunde tova
rășul Popescu Dumitru. Vă facem 
chiar și aripi la ei dacă doriți.

Alegerea modelului, luarea măsu
rii, întocmirea celorlalte forme au 
durai relativ puțin, bucurindu-mă 
în gînd că mă voi vedea de revelion 
cu niște pantofi model in picioare.
înainte de a pleca din atelier îl în-

Să redăm, de pildă, cîteva aspecte 
din munca tovarășului Leoveanu 
Gheorghe, care conduce un cerc de 
Economie politică, anul II. încă de 
la începutul anului de1 învățămînt. cu 
sprijinul difuzorului voluntar de carte 
din întreprindere, propagandistul a a- 
sigurat procurarea de către fiecare 
cursant a manualului de Economie po
litică, iar pe parcurs a unor broșuri 
sau altor lucrări necesare studiului in
dividual. Ca urmare, mulți cursanți 
au început să-și înjghebeze biblioteci 
personale iar alții cum sînt tov. Erica 
Kramer sau Viorica Armeanu dispun 
în prezent de biblioteci personale eu 
numeroase volume. Tovarășul Leovea
nu se preocupă din timp și de modul

Viata da partid

cum se pregătesc membrii cereului în 
vederea discuțiilor. Așa sa explica 
faptul <că, la orele. afectate îtwățățwa- 
tului de partid, cursanții* se prezintă 
cu materialul bibliografic recomandat 
studiai și conspectat îngrijit în caiete, 
că discuțiile, în bună parte, sint vii 
documentate. Tovarăși ca : Dănău Si- 
mion, Carabă Petru, Zborovschi Au
gustin și alții se remarcă de fiecare 
dată, în ce privește contribuția pe 
care și-o aduc la dezbaterea proble
melor în cadrul cercului.

Acestea sînt doar citeva aspecte po
zitive ale modului cum se desfășoară 
învățămîntul de partid. Sintem con
vinși că în cadrul exploatării pot fi 
remarcate mai multe. Există însă lo
curi unde nu se manifestă o suficien
tă și continuă preocupare față de a- 
ceastâ activitate. Astfel, în unele cer
curi frecvența este scăzută. Aceasta 
se datorește printre altele fie amînă- 
rilor repetate, fie schimbărilor ăd-hoc 
ale orei și sălii unde urmează să se 
desfășoare activitatea cercurilor. Or,

I DAR...
treb din nou pe tovarășul Popescu 
Dumitru:

Și cind pot să vin să ridic pan
tofii ?

Răspunsul lui sosi cît se poate de 
liniștitor:

— O săptămină, maximum o săp- 
tămînă și jumătate. Mai mult să 
știți că nu vă ținem în nici un caz.

Au trecui două săptămini, au mai 
trecut alte nouă și apoi ce credeți că 
s-a Intim plat. Am fost chemată să 
mi se ia încă o dată măsura picioru
lui, să verific modelul. și să capăt 
asigurări că de data aceasta voi primi 
pantofii in cel mai scurt timp posibil.

Intr-adevăr după două săptămini 
am primit pantofii. Erau și frumoși 
și bine lucrați. Prietenele îmi lău
dau gustul, iar părinții inițiativa de 
a-mi procura numai lucruri trainice. 
Eu însă nu-i puteam Incălța. Erau 
prea mici pentru piciorul meu. Mă
surile laaie s-au dovedit și a doua 
oară inexacte.

MARIA BUTNARESGU 

este cunoscut faptul că locurile de 
muncă ale cursanțilbr (mă refer la cei 
care lucrează în subteran) sînt disper
sate la orizonturi diferite și pe distan
țe mari, iar mobilizarea lor opera
tivă este greoaie și uneori imposibilă. 
De aceea este necesar ea data, ora și 
locul stabilit, de altfel în grafic Ia 
începutul anului de învățămînt să fie 
riguros respectate. (In ziua de 3 mar
tie doar trei cercuri și-au desfășurat 
activitatea, restul au fost amînate sub 
diferite motive mai mult sau mai pu
țin plauzibile). Se constată, de ase
menea, că evidența frecvenței celor 
care participă la ciclul de conferințe 
pentru mineri (formă de învățămînt 
care are cei mai numeroși cursanți) 
nu este precisă. Nu se știe în mod 
concret cine .și la ce temă a partici
pat sau nu. In felul acesta este în
greunată organizarea unor expuneri 
suplimentare în fața celor care, au 
absentat.Г

Este evident că astfel de deficiențe 
organizatorice .precum și lipsa unor 
.măsuri eficiente ăg mobilizare a 
cursanților au o influență negativă 
asupra bunel desfășurări a învățămîn- 
tului. asupra nivelului său calitativ. 
Nu ne putem explica, astfel, faptul că 
la cercul de Istoria P.M.R.. anul I, 
condus de tov. Vîlcu Virgil, partici
parea la discuții a tovarășilor este 
scăzuta, iar cei cîțiva care iau cu- 
vîntul nu reușesc să explice documen
tat problemele, punînd în situație pe 
propagandist să vorbească mai mult 
el.

Considerăm că este necesar ca pe 
viitor comitetul de partid al minei să 
sprijine mai efectiv organizațiile de 
bază în luarea unor măsuri concrete 
care să ducă la ridicarea conținutului 
invățămîntului, la cercurile unde ee 
semnalează lipsuri, in comitetul de 
partid sînt tovarăși care au o 
bună experiență în munca de propa
gandă. De aceea, sugerăm ideea ca a- 
ceștia să participe cu regularitate la 
ședințele cercurilor, să îndrume îndea
proape. la fața locului, atît pe propa
gandist cit și pe cursanți. ■

V. POPESCU

PROGRAM DE RADIO
12 martie

PROGRAMUL I. 7.45 Melodii in
terpretate ia muzicuță, 8,00 Suma
rul presei, 8,06 Pagini vesele din 
opere 8,58 Muzică populară din Tran
silvania, 10,03 Melodiile ecranului, 
11,30 Muzică ușoară, 12,30 Din re

pertoriul interpreter de muzică popu
lară, 13,00 Fragmente din opera 
„Faust" de Gounod, 14,10 Muzică 
ușoară, 15,00 „Văzul primăvara vi
ind" — melodii populare, 15,30 „A- 
mintlri muzicale" — muzică ușoară, 
I6.3Q Emisiune de basme, 17,30 In 
slujba patriei, 18,00 Universitatea 
tehnică radio, 18,35 Muzică ușoară 
interpretată de Lavinia Slăveanu, 
19,00 Varietăți muzicale. 19,45 Reci
tal Ives Montand. 20,00 Radiogazeta 
de seară, 20,30 Călătorie pe aripile 
muzicii ușoare, 21,35 Muzică de 
dans. PROGRAMUL II. 8,00 Mici 
formații de muzică ușoară, 8,35 
Vechi melodii populare, 10,30 „Bu
chet de melodii" — muzică ușoară. 
12,00 Doine și jocuri, 13,30 Limba 
noastră: „Gum fie. scrie". Vorbește

Cartierul Liyezeni — Petroșani, 
cuprinde în prezent peste 100 de blo
curi moderne cu mai mult de 2 000 
apartamente, 6 centrale termice și o 
școală cu 16 săli de Clasă. Anul a- 
cesta, cartierul se va îmbogăți cu 
alte 540 apartamente și un complex 
comercial.

IN CLIȘEU: Vedere parțială dm 
noul cartier Livezeni.

Torcînd amintiri
Să nu credeți că sînt un ring o- 

bișruiit. Nu I Am fost clndva... Acum, 
nici eu nu știu ce mai sînt „Picioa
rele" de abia mă mai țin. Reuma
tismul mi-a pătruns în toate mădu
larele. Noroc că am de ce mă reze
ma. In colțul meu stau singur „tor- 
cina" în tăcere la aduceri aminte. 
,Curn îmi mai zvîcneau corzile. Sim
țeam suflarea cadențată a fiecărui 
boxer. Timpurile acelea s-au dus. 
Cred că vor să mă trimită la vreun 
muzeu de... ringuri. Dar eu nu vreau. 
M-aș simți mai bine printre Spor
tivi, printre prietenii mei, să le fiu 
folositor...

Ce face oare gospodarul nostru ? 
Am auzit de la mesele de tenis de 
masă că ele au avut o soartă mai 
bună. Au fost folosite de niște zi
dari, ca propte pentru ciururi. Vorbă 
să fie că au avut o soartă mai bună...

De mai bine de 6 luni îmi duc zi
lele aici, în bătaia vînțului. a fulgi
lor neiertători de zăpadă și a ploii. 
De văzut mă văd mulți. Și directo
rul clubului și președintele Asocia
ției sportive „Minerul" din Lupeni. 
De luat măsuri,, nu ia nici unul. Ei 
Пи știu ce rău mă simt.

Doar din cind In cind. antrenorul 
de box, Barbu loan, mai dă pe la 
mine. Ce să facă și el ? Nu-i loc in 
sală și pentru mine. Așa susțin unii.

Poate că timpul se va îndrepta. 
Va veni vara și o să fiu mutat intr-alt 
loc. Dar pină atunci transmit sem
nale S.O.S. Cred că o să mă ajute 
p'uiă la urmă- cineva.

Cu manile tremurînde și înghețate 
de ger mă semnez

RINGUL

Pentru conformitate
V. STRAUȚ

acad. prof. Al. Graur (reluare), 
15,30 Din țările socialiste. 16,00 „Un 
cîntec și o floare" — program de 
cîntece populare, 17,15 Valsuri din 
operete, 18,00 Soliști de muzică u- 
șoară, 19,05 Cu cin tecul și jocul pe 
întinsul patriei, 19,45 Muzică dis
tractivă și de dans, 20,40 Cîntă Teo
dora Lucaciu, în program arii din 
operete, 21,20 Muzică de dans, 22,30 
Versuri în lectura artistului emerit 
Emil Botta.

Cineni aio'jrraf e
12 martie

PETROȘANI _ 7 NOIEMBRIE: 
Titanic vals; REPUBLICA : Ah. Eva; 
ISCRON1 : Rezervat pentru moarte; 
ANINOASA: Pînă mîine; VULCAN: 
Aventurile unui tînăr; LUPENI — 
CULTURAL: Climate; BARBATENI: 
Desrădăcinații; URICANI : Limuzina 
neaeră.
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închiderea Tîrgului 
internațional 
de la Leipzig

LEIPZIG 10. Corespondentul 
gerpres, St. Deju, transmite:

La 9 martie s-a închis la Leipzig 
ediția jubiliară a Tîrgului interna
țional de mostre. Pe o suprafață de 
344 000 de mp și-au expus produse
le 10 450 de firme din 75 de țări, 
printre care și R. P. Romînă. Tîr- 
gul a fost vizitat de oaspeți din 94 
de țări, de 33 de delegații guverna
mentale și parlamentare și de per
sonalități ale vieții economice și 
litice din numeroase țări.

po-

Stabilirea datei alegerilor 
prezidențiale în Austria

VIENA 10 (Agerpres).
După cum anunță agenția A.P.A., 

la Viena s-a făcut cunoscut că ale
gerile prezidențiale din Austria vor 
avea loc la 23 mai. Partidul popu
list este primul partid care și-a de
semnat candidatul în persoana fostu
lui cancelar dr. Alfons Gorbach, în 
vîrstă de 65 de ani. Partidul socia
list nu s-a fixat încă asupra candi
datului său prezidențial.

WASHINGTON 10 (Agerpres).
Comisia senatorială pentru afaceri

le externe a început dezbaterea pro
blemei ajutorului american pentru 
străinătate. Luînd cuvîntul în fața 
comisiei, secretarul de stat, Dean 
Rusk, a cerut aprobarea sumei de 
3 380 000 000 de dolari alocată în acest 
scop. Dean Rusk a spus că „ajuto
rul pentru străinătate" este „unul 
din cele mai importante instrumen
te" ale politicii externe americane.

Un comunicat
al Comitetului special al O.N.U. 
pentru problemele apartheid-ului

(Agerpres). 
de dezbateri, Co- 
О.N.U. însărcinat

NEW YORK 10 
După două zile 

mitetul special al 
cu cercetarea politicii de apartheid
a guvernului Republicii Sud-Africa- 
ne, format din reprezentanții a 11 
țări, a publicat marți un comunicat 
în care se exprimă indignarea și ne
liniștea față de atitudinea guvernu
lui R.S.A., care continuă seria pro
ceselor pronunțate împotriva elemen
telor democratice din această țară. 
In comunicat se cere revocarea sen
tinței prin care au fost condamnați

la moarte, la 23 februarie, trei afri
cani și un alb.

Comitetul atrage atenția Consiliu
lui de Securitate al O.N.U. „asu
pra faptului că aceste condamnări 
nu pot decît să agraveze situația .po
litică din Republica Sud-Africană“. 
In apel se arată că cei patru cetă
țeni sud-africani, Samuel Jonas, No- 
lali Petse. Daniel Ndongeni și Fre
derick Harris, „nu sînt criminali, ci 
victimele unui regim de opresiune". 
Comitetul a cerut secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, să trans
mită acest apel guvernului R.S.A.

Declarafiile lui Couve de Murville
PARIS 10 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe 

Franței, Couve de Murville, a făcut 
marți după-amiază o declarație în 
cadrul Comisiei afacerilor externe a 
Senatului, în care s-a referit la o. se
rie de probleme ale situației interna
ționale.

Vorbind despre situația din Viet-

al

El a anunțat că Statele Unite vor 
continua să acorde un ajutor mili
tar și economic „cuprinzător" Viet
namului de sud. Totodată, el a de
clarat că ajutorul acordat Indoneziei 
a fost redus simțitor, iar în ceea ce 
privește programul de asistență eco
nomică pentru R.A.U. „în momentul 
de față nu există o bază potrivită 
de înțelegere între R.A.U. și S.U.A.".

Rusk a spus că Statele Unite vor 
continua să sprijine actualul guvern 
congolez.

încheierea lucrărilor Conferinței 
U.E.O o 

poate constitui stabilirea unei cola
borări mai strînse între țara sa și 
C.E.E.

rea realizării acestui deziderat

miniștrilor
Germaniei
La această 
problemele
relațiile Est-Vest, precum

Angliei) cu 
de externe 
Occidentale 
sesiune au
economice vest-

ex
al

ȘÎ 
fost

ROMA 10 (Agerpres).
Miercuri au luat sfîrșit lucrările 

Conferinței miniștrilor afacerilor ex
terne ai Uniunii Europei Occidentale 
(U.E.O.), care s-au desfășurat timp 
de 2 zile la Roma. Au participat mi
niștrii de externe ai țărilor membre 
ale Pieței comune și 
cepția 
Franței, 
Belgiei), 
discutate
europene, 
și problema intensificării ajutorului 
economic și tehnic acordat țărilor în 
curs de dezvoltare.

O mare parte a discuțiilor s-au re
ferit la problema relațiilor dintre ce
le două comunități economice vest- 
europene C.E.E. și A.E.L.S. Minis
trul de externe britanic a fost de 
părere că o primă măsură în vede-

nam, Couve de Murville a spus: „Du
pă părerea guvernului francez nu 
există o altă posibilitate decît o so
luție politică în Vietnam, revenindu-se 
la acordurile din 1954, căutînd prin 
negocieri să creeze condiții favora
bile restaurării unui stat sud-vietna- 
mez neutru, independent și liber de 
orice intervenție străină".

Referindu-se la situația O.N.U., 
Couve de Murville și-a exprimat pă
rerea că „criza financiară" a
tei organizații este în fapt și o criză 
politică.

Abordînd problema situației 
Orientul Mijlociu, ministrul de ex
terne francez a subliniat că inte
resul Franței este 
statu-quo-ul și

aces-

din

„de a se menține 
o situație pașnică".

Puternic cutremur de
. Corespondentul A- 

Alexandroaie. transmî-

de pămînt care a avut 
sudul Greciei cu epi-

ATENA 10 
gerpres, C. 
te :

Cutremurul 
loc marți în
centrul la 100 km nord-est de Atena 
a fost urmat în cursul 
mirieții de alte 35 de 
intensitate mai mică.

In insulele Alonisos
situate la nord de insula Eubeea 
din Marea Egee s-au înregistrat 
mari pagube.

nopții și di- 
cutremure de

și Skopelos,

Politica externă a noului guvern turc
ANKARA 10 (Agerpres).
Ministrul afacerilor externe al Tur

ciei, Hasan Isîk, a luat marți con
tact cu șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Ankara, precum și cu 
ziariștii străini din capitala Turci
ei. In declarația făcută acestora din 
urmă, ministrul de externe a subli
niat că în politica externă noul gu
vern turc nu preconizează nici un 
fel de modificare. Astfel, în proble
ma cipriotă guvernul dorește ca so
luționarea crizei din insulă să se 
facă pe cale pașnică, prin interme
diul negocierilor.

Subliniind că după părerea 
problema cipriotă este înainte
toate „o problemă a relațiilor turco- 
grecești". Isîk a declarat că o so
luție realistă și satisfăcătoare „nu

poate fi găsită dacă problema ciprio
tă nu este examinată în acest cadru". 
El a ținut să precizeze că Turcia 
este hotărîtă să apere drepturile sale 
în Cipru.

Vorbind de relațiile țării sale cu 
statele arabe și afro-asiatice, mi
nistrul de externe a subliniat că 
guvernul turc intenționează să ducă 
o politică mai realistă față de aceste 
state.

sa 
de

ȘTIRI SPORTIVE
HELSINKI 10 (Agerpres).
Aseară Ia Tampere s-a consumat 

unul din derbiurile campionatului 
mondial de hochei pe gheață : me
ciul dintre echipele U.R.S.S. și Sue
diei, cîștigat de sportivii sovietici 
cu 5-3 după ce partenerii lor con
duseseră cu 2-0 la prima pauză. In 
repriza a doua echipa sovietică a 
egalat, iar în ultima a marcat 3 go
luri față

Tot în 
a învins 
lecționata 
landa a 
(2-0, 1-0,

de unul 
cadrul
cu 8-1

R. D. 
întrecut
1-1).

inserts de 
grupei, A, 
(4-0, 2-1, 
Germane,

Norvegia

suedezi. 
Canada 

2-0) se- 
iar Fin- 
cu 4-1

BELGRAD 10 (Agerpres).
La Belgrad a continuat cu desfă

șurarea rundei a Il-a turneul inter
național feminin de șah organizat 
în cinstea zilei Internaționale a fe
meii. Olandeza Hemskerk a cîtșigat 
la iugoslava Vujanovici. Poihajlic a 
obținut victoria în partida cu Kures. 
Reprezentantele țării noastre Marga
reta Teodorescu și Elisabeta Poli- 
hroniade au remizat partidele cu 
Ljiljak (Iugoslavia) și respectiv Ka
tarina Javanovici (Iugoslavia). In 
prima rundă Polih-roniade a făcut re
miză cu Asenova (R, P. Bulgaria). 
In clasament conduce Hemskerk ou 
1,5 puncte urmată de- Asenova cu 
1 punct.

Discufiile din Bundes fagul vesf-german 
în legătură cu problema 
prescripției crimelor naziste

BONN 10 (Agerpres).
Miercuri, Bundestagul vest-german 

a luat în dezbatere problema pres
cripției crimelor de război și crime
lor împotriva umanității comise de 
naziști în perioada 
lei război mondial, 
ției, Swald Bucher, 
portului guvernului 
problemă.

In raport se arată că autoritățile 
judiciare 
deschis 
,a 13 000 
război.

La sfîrșitul dezbaterilor, deputății 
au aprobat cu o mare majoritate,

celui de-al doi- 
Ministrul justi- 

a dat citire ra- 
privind această

din Germania federală au 
acțiuni penale împotriva 
de suspecți de crime de

Wilson va face o vizită 
în S. U. A.

LONDRA 10. Corespondentul A- 
gerpres, Liviu Rodescu, transmite:

La Londra s-a aflat că premierul 
britanic Wilson va face în cursul 
lunii aprilie o vizită în Statele Uni
te. Se menționează că această a doua 
rundă a 
ricane a 
stabilită, 
de către 
cuvîntul
New York. După cum se știe, 
ta fusese amînată în februarie 
cauza suspendării lucrărilor O.N.U., 
unde Harold Wilson urma să ia 
vîntul.

convorbirilor anglo-ame- 
fost din nou actualizată și 
în legătură cu acceptarea 
premierul britanic de a lua 
la Clubul Economic din 

vizi-
din

cu-

300

pămînt în Grecia
In insula Alonisos din cele 

de case, 240 au fost distruse com
plet. Pagubele pricinuite de cutre
mur în insula Skopelos nu sînt cu
noscute, întrucît nici un vas nu se 
poate apropia de țărmul insulei din 
cauza furtunii' însoțită de o ploaie 
torențială care bîntuie în această re
giune. Numărul victimelor nu 
încă cunoscut.

este

Un nou incidenl 
la frontiera 
dintre Siria și Israel

DAMASC 10 (Agerpres)
Un bou incident s-a produs marți 

la frontiera dintre Siria și Izrael, 
a anunțat un purtător de cuvînt mi
litar sirian la postul de radio Da
masc. Incidentul a fost declanșat de 
pătrunderea a trei tractoare izraelie- 
ne în zona demilitarizată. Posturile 
de grăniceri ale celor două părți au 
deschis focul, care n-a încetat decît 
la intervenția Сотібіеі de suprave
ghere a O.N.U.

printr-un vot preliminar, două mo
țiuni .— una depusă de social-de- 
mocrați și una semnată de 50 de de- 
putați ai U.C.D., care preconizează 
eliminarea prescripției privind urmă
rirea și sancționarea criminalilor de 
război naziști. Cele două moțiuni 
încredințează Comitetului legislativ al 
Bundestagului sarcina de a pregăti 
legislația necesară pentru exclude
rea acestor crime de la aplicarea 
prescripției. împotriva moțiunilor au 
votat deputății Partidului liberal.

NEW YORK. — Secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, a nu
mit pe fostul ambasador al S.U.A. 
in Grecia, Henry Richardson La- 
bouisse, în funcția de director ge
neral al Fondului O.N.U. pentru 
copii (U.N.I.C.E.F.). Labouisse ur
mează lui Maurice Pate care a de
ținut acest post 
și 1964, cînd a

între anii 1946 
încetat din viață.

Rama a luat sf trROMA. — La
șit reuniunea Comitetului Consul
tativ pentru cercetarea resurselor 
mării. Comitetul a adoptat în 
cadrul ultimei ședințe un %^t 
în care arată că contaminareâ -apei 
mării a devenit o problemă gravă 
în anumite regiuni ale lumii, fapt 
ce amenință resursele de pește.

■ Statele semnatare 
general pentru

creeze un grup

ta- 
ho- 
de 
re

GENEVA. - 
ale Acordului 
rife și comerț (G.A.T.T.) au 
tărît marți să
lucru însărcinat să examineze 
centul acord încheiat între S.U.A. 
și Canada în ce privește colabora
rea în domeniul construirii de ve
hicule cu motor și piese de schimb 
pentru automobile.

ROATA. — Consiliul municipal 
al Veneției a adoptat în unanimi
tate o rezoluție, - în care pr„„ itea- 
ză împotriva prescrierii pe -—ujriut 
vechimii a crimelor săvîrș i de 
criminalii de război naziști."

BERLIN. — In Berlinul occiden
tal s-au deschis 16 birouri pentru 
eliberarea permiselor de călătorie 
în capitala R.D.G. in vederea săr
bătorilor de primăvară. In prima 
zi au fost înregistrate cecerile a 
59 760 de cetățeni din Berlinul oc
cidental care doresc să-și. viziteze 
rudele.

Tratativele de la Nairobi
O primă constatare după încheie

rea Consiliului Ministerial al O.U.A. 
de la Nairobi este aceea că deși pro
blemei congoleze i s-au rezervat 35 
de ore de discuții, din cele peste 80, 
nu s-a ajuns totuși la adoptarea 

vreunei rezoluții. Problema congoleză 
urmează să fie dezbătută din nou. 
Ia toamnă, la întîlnirea șefilor de 
state și guverne ai țărilor O. U. A; 
Nici proiectul comun de rezoluție 
etiopiano-tunisian, nici cel prezentat 
de Camerun în numele unor țări 
afro-malgașe nu au fost adoptate.
* Sosit la Nairobi în speranța unei 
victorii Care să-i confere o anumită 

: autoritate în vederea apropiatelor 
„alegeri", Moise Chombe a fost ne
voit „să se înapoieze la Leopoldville 
doar cu amintirea succesului obți
nut la tratativele de la Bruxelles", 
menționează agențiile de presă. Intr- 
adevăr, dacă ftiaintea plecării Iui la 
sesiunea Consiliului Ministerial pre
mierul congolez miza pe un sprijin 
mai ferm din partea țărilor afro-mal-

gașe, el s-a văzut pus în fața unei 
situații cît se poate de neplăcute. 
Proiectul de rezoluții al Camerunu
lui a suferit unele modificări într-un 
sens cît se poate de defavorabil pen
tru Chombe. Proiectul prevedea re-

NOTA EXTERNĂ

tragerea mercenarilor, tratative cu 
forțele insurgente și altele. Țările 
afro-u algașe nu s-au hotărît să in
tre în conflict cu celelalte 20 de țări 
africane de dragul lui Chombe. A- 
cesta a încercat o altă manevră: 
„Vom retrage mercenarii, dar cerem 
țărdor africane să ne pună la dispo
ziție trupe pentru restabilirea ordinii 
în Congo". Chombe -viza Senegalul, 
Nigeria, Dahomeyul, Coasta de Fil
deș, vrînd să scindeze în felul acesta 
Organizația Unității Africane, prin

atragerea unor țări africane în lupta 
împotriva insurgenților. Cererea lui 
Chombe nu a fost, desigur, accepta
tă de țările vizate, deoarece riscul 
era evident.

In sfîrșit, Moise Chombe a decla
rat, referindu-se la reconcilierea na
țională, că ea va putea fi rezolvată 
numai de „alegerile care vor avea 
Ioc". Dar cum se va realiza această 
„reconciliere" este greu de prevăzut, 
deoarece în umeroase provincii con
goleze forțele patriotice dețin cea 
mai mare parte a teritoriului, iar lo
cuitorii de aici nu vor fi admiși la 
vot fiind considerați „siimpatizanți 
ai rebelilor". După încheierea sesiu
nii, ministrul de externe al guvernu
lui forțelor patriotice, Thomas Kan- 
za, a declarat: „Africa a arătat lui 
Chombe și regimului său o opinie t 
diametral opusă decît cea care îi tre
buia pentru ca să-și poată organiza 
parodia denumită alegeri".
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