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Intervenție 
la orizontul 400

'La ora 12, dispecerul serviciului 
ал» ’’romecani al minei Lupeni 
primi telefonic înștiințarea: una 
din pompele mari — de 3000 li- 
trijminut, plasată la casa pompe
lor de la orizontul 400 din secto
rul 1 B, s-a defectat.

La sectorul 1 В pe straiul 8-9, 
apa .este folosită la antrenarea 
cărbunelui din abataj pină la va- 
gonet. La bazinul pompelor de la 
orizontul 400 se colectează aceas
tă apă — la care bineînțeles se 
adaugă cea■ provenită din infiltra
ții. Și. tocmai aici s-a defectat o 
pompă... Exista pericolul inundării 
rampei puțului și galeriilor secto
rului; ceea'ce ar fi cauzat între
ruperea transportului producției din 
sector.

Repararea pompei nu era posi
bilă; trebuia schimbată pompa, de
oarece defectul nu se putea reme
dia în mină.

Cu toate că erau în serviciu nu
mai In schimbul 1, lăcătușii Ge
deon ^Alexandru, Szeles Iosif, Al
bert Gheorghe, Hegy Zoltan, în 
frunte cu șeful de echipă Sereș 
Andrei, au. acceptat să plece ime
diat in subteran. La orizontul 400 
au avut de executat lucrări cunos
cute de ei: desfacerea pompei de 
pe postament, a conductei de as- 
pirare șiș ref ulare, montarea pom
pei (grea dd 2,5 tone). Au conti
nuat apoi cu montarea pompei de 
rezervă.

i După opt ore de muncă neîntre
ruptă, timp ia care fiecare a făcut 
uz de întreaga sa pricepere, totul 
a fost gata. La ora 22,30 au putut 
începe probele. Pompa asigura 
debitul normal.

Cînd au ieșit din mină lăcătu
șii conduși de comunistul Sereș 
Andrei, minerii din schimbul de 
noapte începuseră de mult lucrul. 
Cei .cinci meseriași erau obosiți 
dar satisfăcuți; era satisfacția da
toriei împlinite.

A doua dimineață, ajutorul in
ginerului șef pentru problemele e- 
lectromecanice, ing. Tioig Nicolae, 
i-a felicitai călduros pe cei cinci 
lăcătuși. Meritau cu prisosință.

PR. VETRO

Prima confruntare
Ca șî în alți ani, între 14 martie 

— 11- aprilie se desfășoară . faza in- 
terșcolară a concursului cultural ar
tistic al pionierilor și școlarilor.

Duminică, 14 martie, a avut loc 
prima confruntare a formațiilor artis
tice ale școlilor generale de 8 ani 
din orașul Lupeni. Ca urmare a mun
cii depuse ,de elevi și profesori, cele 
■mai bune rezultate le-au obținut 
formațiile școlilor generale de 8 ani 
nr. 2 și 3.

Primele locuri au fost ocupate în 
concurs după cum urmează: Cor з 
școlile generale de 8 ani nr. 2 și 4; 
recitatori ț Drăgulănescu Adriana șî 
Vasiliu Rea Silvia, ambele de la 
școala generală de 8 ani nr. 3 
orchestră de muzică ușoară: școala 
generală de 8 ani nr. 2; soliști vo
cali s Micii Florentina de la școala 
generală de 8 ani nr. 1 și Căldărar 
Maria, de la școala generală de 8 
ani nr. 4; cvartet: Școala generală 
de 8 ani nr. 1; soliști instrumentiști: 
Georgean Victor (acordeon) de la 
școala generală de 8 ani nr. 1, I. So

lomon (fluier), școala gemrală de 8 
ani nr, 3, I.. Moldovan (muzicuță), 
școala generală de 8 ani nr. 5; dan
suri : școala generală de 8 ani nr. 3 
șî școala generală de 8 ani nr. 2: 
brigăzi artistice de agitație :, școala 
generală de 8 ani nr. 2 și școala ge
nerală nr. 4.

Brigada de zidari a lui Kinal loan e una dintre brigăzile bune de pe 
șantierul din Petrila. Lor le-au fost în credințate lucrările de zidărie de la 
blocul F 6. Și sub mîinile lor zidu rile cresc, cresc.

Sectorul foresti-
er Cîmpu lui 
Neag. Copacii do- 
borîți, 
crengi, 
apoi 
■sînt 
trimiși 
pa 
ție. Ultimele ope
rațiuni — măsu
rarea și determi
narea volumului 
de masă lemnoa
să le execută mai
strul Nistor Pe
tru și expeditorul 
Drăghici Iosif.

Conferință

Pe șantierul Petri la

Blocurile pot fi predate 
la termenul stabilit

eliberați de 
tăiați și 

selecționați 
de acum 

la ram- 
de expedi-

o jumătate de lună și se va 
un trimestru de activitate; 

din acest an. Toate colecti-

încă 
încheia 
primul 
vele de muncă iși intensifică efortu
rile pentru a încheia cu un bilanț 
fructuos de activitate această perioadă 
de timp. Șantierele de locuințe din 
Valea Jiului cunosc și ele „febra" 
aceasta a termenelor. Mai ales că 
starea de pină acum a timpului i-a 
silit pe constructori să se baricadeze 
în spatele zidurilor, să-și concentreze 
activitatea asupra lucrărilor din spa
țiile închise.

Care este stadiul în care se află 
în prezent lucrările, față de termene
le de predare ? Să concretizăm : Șan
tierul de la Petrila are de predat la 
sfirșitul trimestrului I blocul F 2 — 
turn, cu 40 de apartamente. Se va 
preda sau nu pînă la 30 martie blo
cul turn ? Nu. Răspunsul îl dă sta-

diul lucrărilor. Blocul se află în faza 
de tencuieli interioare și, paralel cu 
ele, pregătirea vopsitoriei tîmplăriei. 
Mai sint de executat baterea parche
tului cu turnarea stratului suport de 
rumbeton, turnarea mozaicurilor, ter
minarea completă a instalațiilor sani
tare, electrice și de încălzire cen
trală, montarea ascensorului și zugră
velile, Deci un volum destul de mare 
de lucrări care nu se pot executa în 
15 zile. O cauză a întirzierii lucrări
lor interioare este neracordarea blocu
lui la centrala termică. Dar cauza 
aceasta nu este „sută la sută" obiec-
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(Continuare in pag. 3-a)

Noî sortimente Schimb
de mărfuri de experiență

Incepînd cu cea de a doua 
jumătate a lunii martie a. c„ 
magazinul „Bijuteria" din Pe
troșani (unitatea nr. 65) pune 
în vînzare noi sortimente de 
mărfuri. Atrag în mod deose
bit atenția cumpărătorilor ser
viciile de fumat în culoarea 
jadului, ceasurile de perete 
„Precizia", filmele fotografice 

un larg, sortiment de 
și obiecte de artizanat.

■ Din inițiativa comitetului 
sindicatului de la mina Lu
peni, mîirle,' la orele 16, in 
sala de ședințe a clubului din 
localitate va avea loc un 
schimb de experiență între 
birourile grupetot sindicale din 
sectoarele Subterane,

O nouă cabană 
forestieră

Mitne, In zona forestieră 
Poldtiște se txs&pționa Q 
nouă cabană ridicată pentru 
muncitorii forestieri.

Sudorul din fotografia de mai jos 
— Câți Ilie — este unul din cei 
mai apreciați meseriași din secția în
treținere de la preparația Coroeșți. 
Posedînd o înaltă calificare, el exe
cută întotdeauna lucrările de sudură 
ce i se încredințează la un bun ni
vel calitativ.

Azi, la ora 18, în sala de 
festivități a clubului muncito
resc din Paroșeni, profesorul 
A. Corfiatis va expune în fața 
unui măre număr de invitați 
conferința „Despre planetele 
sistemului nostru solar".

Prevăzută cu dormitoare 
spațioase, bucătărie, sală de 
mese și instalații sanitare, ca
bana va putea caza în condi- 
țiuni optime circa 80 de mun
citori.

Mărfuri transportate peste plan
Tot mai multe echipe de mecanici 

și fochiști de la depoul C.F.R. din 
Petroșani îmbrățișează inițiativa re- 
morcării trenurilor cu tonaj sporit. 
Pentru a ilustra acest fapt merită 
subliniat că în fiecare Zi sosesc și 
pleacă din stația Petroșani în medie 
10 trenuri cu tonaj sporit. Ga ur
mare, mecanicii și fochiștii din Pe

troșani au transportat în plus în a- 
cest an mai bine de 60 000 tone de 
diferite mărfuri.

In același timp, prin folosirea for
ței vii a trenurilor și a întreținerii 
locomotivelor, mecanicii depoului au 
economisit peste 1 500 tone de com
bustibil convențional cit care se pot 
remorca 450 trenuri de marfă pe 
distanța Petroșani-Simeria și retur.

însemnări de reporter
A venit la Paro

șeni in, anul 1955 
direct de pe băn
cile Școlii profesio
nale de energie electrică din Timi
șoara. Avea doar 17 ani. A fost re
partizat să lucreze în secția cazane. 
Nu funcționa nici un grup. Se lucra 
încă la montarea agregatelor. /1- 
tunci, la început, credea că niciodată 
n-o să se poată acomoda cu mediul, 
că n-o să-și poată însuși cunoștin
țele necesare pentru stăpînirea Și 
mînuirea instalațiilor moderne. Dar 
n-a dat înapoi. Fiecare stllp ce se 
ridica, fiecare agregat, utilaj sau a- 
parat- nou ce se monta — toate îl 
interesau. Despre ceea ce nu cunoș
tea sau nu înțelegea întreba șeful de 
tură, muncitorii specialiști. In acest 
fel a ajuns să se familiarizeze cu 
instalația, să-i descopere tainele, să 
acumuleze cunoștințe valoroase. In
1956, cînd turbogeneratorul nr. I a 
trimis patriei primii kilowați, se 
afla la datorie, la pupitrul de coman
dă al cazanului nr. 1. Treptat a tre
cut pe la fiecare loc de muncă din 
secție. Colegii mai în virstă l-au a- 
jutat să cunoască mai mult și mai 
bine instalația, lăsîndu-l în locul lor

Oamenii cresc
cînd era nevoie. Era fericit că a- 
veau încredere în el și se străduia să 
nu-i dezamăgească. A fost promovat 
ajutor șef de tură și apoi șef de 
tură. Iși dădea seama că trebuie să 
învețe mai mult și astfel a conti
nuat și terminat Școala medie se
rală din Lupeni. Mai apoi, condu
cerea' întreprinderii l-a îndemnat să 
urmeze invățămîntul superior. I-a 
ascultat îndemnul și astăzi este stu
dent în anul II, Facultatea electro
mecanică a I.M.P.. curs seral.

Alături de alți colegi i ai săi a îna
intat în etate, in pregătire, a cres
cut o dată cu uzina. Aici, in uzină, 
pe care o apreciază, ca a doua sa fa
milie, tînărul Isaia Miulescu a trăit 
cele mai mari satisfacții din, viața 
sa. Aici și-a ridicat calificarea pro
fesională; aici a devenit elev și mai 
apoi student seralist; aici a intrat 
în marea familie a ce nuniștilor; și 
tot aici și-a întemeia, și cămin.

Cu plăcere iși amintește tînărul 
muncitor șl student Isaia Miulescu 
despre anii petrecuți în uzină, des-

în timp
pre începuturile acesteia, despre dez
voltarea uzinei șl creșterea oameni
lor.

Intr-o discuție recentă avută cu 
el, ne spunea:

„Stau 'cîteodată și mă gîndesc cum 
am' crescut noi, oamenii uzinei. Cîte 
am realizat eu și cei de-o seamă cu 
mine din uzină. într-un deceniu de 
muncă. Sint 9 ani de cînd s-au a- 
prins primele lumini la Paroșeni. Și 
elfi licurici electrici s-au scurs de 
aici, strălucind în toată țara... Sint 
fericit de viața nouă pe care, o tră
iesc in marea familie a energeticie- 
nilor. Sint fericit că am fost martor 
ocular la nașterea primilor kilowați 
la Paroșeni, că' munite mele au fost 
printre acelea care au introdus în 
cazane primele focuri".

E firesc să fie fericit un om ale 
cărui visuri devin pe zi ce trece 
realitate. E firesc deci ca oamenii 
să crească, să se maturizeze, să se 
perfecționeze o dată cu trecerea a- 
nilor.

D. G.



STEAGUL ROȘU

O avanpremieră reușita

Spartachiada de Iarnă 
a tineretului

I impui îrumoe, dorința de a vedea 
stadiul de pregătire ai echipei lor 
favorite în preajma reluării campio
natului au atras duminică pe sta
dionul din Petroșani numeroși sus
ținători ai Jiului. Cînd au vă2ut însă 
starea terenului, in inimi le-a încol
țit o îndoială.

— Pe un asemenea teren numai 
fotbal nu se poate face; aceasta era 
una din ternele discutate în tribune.

Fotbaliștii au ținut însă să-i sa
tisfacă pe deplin pe înîlacărații su
porteri ai echipei. Ascultlnd de sfa
turile antrenorilor, ei au jucat mult 
■ttiremele Care au Centrat precis in 
față porții șl au înscris ia goluri 
așș Cum am vrea sâ vedem în toate 
meciurile de campionat. In ciuda te
renului desfundat, gazdele au reușit 
eXeouții tehnice și scheme tactice, 
finalizate prin goluri, care au en
tuziasmat pe spectatori. Condiția fi
zică a jucătorilor și-a spus, de ase
menea, cuvîntul. De-a luiigul între
gului meci, gazdele au imprimat jo
cului un ritm viu. Mereu primii ia 
minge, jiullștil n-au permis adversa
rilor de ta A. S. Akid pe care i-a 
•vut parteneri de joc, să închege ac
țiuni de poartă.

Redăm mai jos cîteva faze mai 
importante din timpul jocului. Chiar 
din primul minut Martinovici face

„Cupa primăverii"
in «lua de 14 martie, s»la de sport 

a duhului sindicatelor din Lupeni a 
găzduit prima ediție a „Cupei pri
măverii" la handbal în 7 băieți și fete.

Organizate de Școala sportivă de 
elevi din Petroșani, întrecerile au 
reunit la start 10 echipe: 7 de bă
ieți și 3 de fete.

Rezultate tehnice. Fete: S.S.E. Pe 
troșani — Știința Tîrgu Jiu 9-2; 
S.S.E. 11 Petroșani — Știîilța Tg. Jiu 
6-4; Băieți: Seria I: S.S.E. Petro
șani ~ Școală medie nr. 2 Tg. Jiu 
15-7; S.S.E. Petroșani — Școala pro
fesională Lupeni 12-7; Școala medie 
nr. 2 Tg. Jiu — Viitorul Vulcan 
1Ѳ-8; Viiiarul Vulcan Școala pro
fesională Lupeni 12-10; Seria П-a: 
Minerul An incasa — Școala medie 
ăr. 1 Tg. Jiu 12-9; Minerul Aninoa
sa — Straja Lupeni 11-8; Straja Lu
ptai — Școala medie nr. 1 Tg. Jih 
14-14.

tocurile au fost urmărite cu mult 
interes de un numeros public. Arbi
trajele corecte au contribuit la buna 
desfășurare a competiției.

☆

Pini la reluarea campionatului ca
tegoriei A le handbal au rămas doar 
3 săptămîiii. Echipele divizionare Ști
ințe Petroșani — băieți șî Școala 
sportivă de elevi — fete și-au inten- 
tffieat antrenamentele. In faza finală 
• pregătirilor, în programul echipei 
Ș.Ș.E. figurează o serie de jocuri de 

o incursiune, în stilul său caracteris
tic pe extremă, centrează precis la 
Peronescu care transformă insă ca 
pentru rugbi. A doua acțiune de 
atac are loc în minutul 3; de astă 
dată pe extrema stingă. Mingea cen
trată de Farkaș este reluată de Csu- 
taC în plasă. In continuate, gazdele 
înjghebează acțiuni de toată frumu
sețea și trag la poartă din orice po
ziție. După alte ocazii de a înscrie, 
în minutul 18, Peronescu este lansat 
în atac și înscrie cel de al doilea 
gol. Cel de-al treilea gol este în
scris în minutul 34, tot de Pero- 
nescu. Scorul reprizei este pecetluit 
de Martinovici avîiîd drept coautor 
pe Farkaș. Iată cum s-a petrecut fa
za : pornit în cursă, Martinovici lasă 
în urmă cîțiva adversari și șutează 
în colțul porții.

-- Va intra său nu — se între
bau în acei moment spectatorii. Spre 
a nu exista însă nici un dubiu, Far
kaș introduce balonul în plasă.

In această parte a întîlnirii, oas
peții n-au tras decît două șuturi la 
poartă. •'

Avînd o zestre de 4 goluri, se pă
rea ей gazdele o să slăbească rit
mul. Dar n-a fost așa. Jluliștii atacă 
în continuare și mai înscriu încă

la handbal în 7
verificare. Astfel, în zilele de 21-24 
martie cu Tg. Jiu, 26-28 martie la 
Petroșani, în cadrul ediției a V-a a 
Cupei S.S.E. la care participă, în afa
ră de Petroșani, S.S.E. Ploiești, Ști
ința Cluj și C.S.M, Sibiu. Lotul for
mat din 20 de jucătoare, sub îndru
marea profesorului Bartha Eugen, se 
pregătește cu multă seriozitate. Din 
lot fac parte jucătoarele Duncea Lia, 
Mntitcanii Silvie, Ctulavu Angela, 
Deikof, Pușcașu G., Kellner A., 
Ogitteanu V., Munteaiiu E.. Szoke 
AL. Mândița E., Orban Ё., Cser- 
gezan E.. Săsăran D., Vald I., Kiss 
A., Kelemen O., Lancrăjan A., Savin 
G., Radu N., Szolga E. și Csoban- 
skî M.

Elevi purtători ai insignei de polisportiv
Deși în ultimul timp zăpada s-a 

topit pe vale, sus pe munți mantia 
ei albă invită ia drumeție pe iubito
rii de schi de toate vîrs’tele. Răspun- 
zînd chemării zăpezii, tinerii de la 
Asociația sportivă Viitorul Vulcan, 
sub atenta supraveghere a tov." 
protesor Karoly Belta, au trecut ul
timele probe îft vederea obținerii in
signei de polisportiv. Totodată în 
urma rezultatelor obținute s-a pu
tut selecționa echipa care va parti
cipa te campionatele școlare de schi.

Frwbeasele excursii organizate la 

trei goluri majorînd astfel scorul la 
7-0. Din această parte a meciului 
merită a fi scoase în relief cursele 
spectaculoase ale lui Martinovici care 
a stîrnit în repetate rînduri ropote 
de aplauze.

Formația folosită de echipa Jiul; 
Ion Vasile (Zamfir) Nicoată, Șerban, 
Pop, Cazan, Vlad, Csutak, Martine- 
viei, Libardi, Peronescu, Farkaș, 
Achim.

☆

După jocul practicat duminică în 
compania formației A. S. Aiud, echipa 
Jiul S-a dovedit bine pusă la punct 
atît în ce privește condiția fizică cît 
și din punct de vedere tehnic șl tac
tic. Comportenții totului vor trebui 
să joace însă în toate meciurile de 
campionat cu aceeași dîrzenie și ar
doare, să nu privească nici O întîl- 
nire cu superficialitate. Străduindu-se 
să-și ridice necontenit măi stria spor
tivă, avem convingerea cl jucătorii 
noștri ne vor aduce multe satisfac
ții. Să sperăm că și duminică — în 
primul meci de campionat din retur 
— ei vor reuși să practice uh joc 
care să-î mulțumească pe înflăcărați! 
suporteri ai echipei. Le urăm suc
ces 1

D. CRIȘAN

Un nou atac la poarta oaspe
ților. Respinsă de un apărător, de 
pe linia porții, mingea va poposi 
totuși în plasă.

Campionatul școlar la schi
In zilele de 13-14 martie, pe pîr- 

tiile din masivul Paring г-a desfășu
rat faza raională a campionatului 
R.P.R., școlar, la schi. Au partici
pat școlile medii și profesionale din 
întreagă Valea Jiului.

Rezultatele obținute sînt următoa
rele :

Slalom special fete : I. Stanciu Ro
dită — Școala medie Petroșani; 
băieți I. Boda Moise — Școala 
profesionala Petroșani; II. Stoica Pe

cabana Paring și Pasul Vulcan au 
permis trecerea unei noi probe, aCeea 
de turism.

„Primii în sport, primii la învăță
tură*' — iată deviza tinerilor spor
tivi de Ia asociația sportivă Viitorul. 
Stoica Petru, Udrea Ilina, Pardos 
Rodica, Mîrza Radu, Kelemen Blisa- 
beta, Simon Lucia, Rusu Ioan, Arde
lean Emil sînt numai cîțiva pe piep
tul cărora strălucește insigna de po
lisportiv și care obțin rezultate fru
moase și ta învățătură.

INGLING ALFRED 
elev Vulcan

T I r

in ziua de 14 martie, lOcdttățUe 
Petrila, Petroșani, Aninoasa au găz
duit întrecerile etapei pe Valea Jiu
lui a Spartachtadei de iarnă a tine
retului.

Pe poligonul 
din Petroșani, un 
număr de 13 con- 
ourenți, reprezen

tând asociațiile sportive Unirea Ba
nița, Minerul Vulcan, Energia Pa
roșeni, Partngul Lenea, Constructo
rul Minier și Prepa rația Petrila, s-au 
întrecut la proba de tir 10 tocuri 
culcat-nerezemat.

Pe primul loc, la juniori, a-a cla
sat Poenar Dumitru de la Energia 
Paroșeni cu 64 pet, tar la seniori, 
Sitnion Constantin — Unirea Băni 
cu 71 puncte.

în afară de concura, tînărul Ni- 
'botae Lepădltescu — Energia Pa
roșeni, a obținut 86 puncte. Ținto d 
seama de faptul că condițiile de 
desfășurare a concursului au fost 
necorespunzătoare din toate punc
tele de vedere, rezultatele sînt sa
tisfăcătoare

In urata între
cerilor de haltere, 
titlul de campioni 
ai Văii Jiului a 

revenit următorilor sportivi: cui. 56 
kg: Vwag Mihai — Jiul Petrila; 
coi. 60 kg; Vejdel Stanislav — Mi
nerul Lupeni; cal. 70 kg: Cocota 
Gheorghe —- Energia Paroșeni; cat. 
80 kg: Aioneeei Vlad — Jiul Pe
trila; cat. 00 kg: Bucureșteenu Ion 
— Jitii Petrila și cat. grea: Gfilă- 
țeanu Mihai — Jiul Petrila.

Finala la simplu 
și dublu băieți a 
Spartachtadei de 
iarnă la. tenis de 

masă a Văii Jiului, ediția 1964— 196o, 
s-a desfășurat la Aninoasa. La între
cerile de simplu au participat spor
tivi din 13 asociații, iar ta dublu 
din 4 asociații. Printre asociațiile

Haltere

Concursuri de
în ziua de 14 martie, pe ptrtiile 

din masivul Parîtig s-a desfășurat 
concursul de schi organizat de A.S, 
Parîngul, tînăra asociație a lucrăto
rilor din comerț din Petroșani. La 
start s-au prezentat un număr de 40 
concurenți de la asociațiile Parîngui 
Petroșani, Minerul Aninoasa, Minerul 
Uricani, Știința Petroșani, Jiul Pe
trila, Voința Petroșani, Preparațiâ Pe
trila și Minerul Vulcan.

Redăm mai jos primii clasați: Ia 
slatom uriaș: I. Lazăr Victor Pa
rîngul Petroșani; II. Gheratembrein 
Andrei — Voința Petroșani; Ш. Inel 
Ioan — Jiul Petrila.

tru — Școala medie Vulcan; 111. Mi
ll uț Victor — Școala medie Petro
șani.

Slalom uriaș fete; 1. Stanciu Ro- 
dica; băieți; 1. Rad Aurel — Școala 
profesională Petroșani; II. Mihuț Vic
tor —- Școala medie Petroșani; Ut. 
Boda Moise — Școala profesionali 
Petroșani.

Fond 5 km, 1. Coman Constantin 
— Școala medie Petroșani; Ii. In
gling Alfred — Școala medie Vul
can; III. Nedeleu Alexandru — Școa
la medie Vulcan.

Ștafeta 3x6 km. I. Echipa școlii 
medii Petroșani; II. Echipa școlii 
medii Vuleati; HI. Școala profesio
nală Petroșani.

Concursul a fost organizat de 
cercul pedagogic de educație fizică 
de pe lîngă Secția de învățămînt a 
orașului Petroșani.

Citiți silnic în pa
gina ' IV-a a ztari ui 
nostru, U rubrica sport, 
știri sportive din întrea
ga lume.

ai căror sportivi au ținut să-și 
dispute iiitîietatea se numără Școala 
profesională Lupeni, Jiul și Prepara 
tocul Petrila, Forestierul Petroșani, 
Minerul Vulcan și Aninoasa și al
tele.

La simplu, primele trei locuri au 
fost obținute în ordine de Burtoi 
Dumitru — Școala profesională Lu
peni, Pavel Ioan — Jiul Petrila și 
Roff Mircea — Minerul Vulcan,

In proba de dublu, primul Ioc a 
fost cucerit de cuplul Bara Titus —- 
Motaru Gheorghe de la Minerul A- 
nlnoasa, urmați de Gîlcă Petru șl 
Oprea Mircea — Preparatorul Pe
trila și Bodony Iosif — Pavel loan 
de la’ Jiul Petrila.

S. BALOI

Trînte
17 tineri au 

participat la între
cerile de trtnte ca
re au avut loc în 

sala de sport din Petrila.
Iată cîștigătorii : cal. 55 kg: 

Giurgi Abel — Jiul Petrila; cat. 60 
kg: Popescu Marin — Jiul Petrila; 
cat. 76 kg: Cocotă Gheorghe — E- 
nergia Paroșeni; cat: 84 kg: Lepă
data Nicolae și car. gria: Dumitru 
Vașiie — ambii de la Asociația spor
tivă Jiul Petrila.

Ș . h
In sala clubului 

minier din Petrila, 
un număr de 16 
participant! s-au 

întrecut la șah.
Pe primele locuri s-au clasat Cîn- 

dea Constantin — Jiul Petrila; Du- 
bana Nicolae —- Constructorul Mi
nier; Anțila Tiberiu și Mitzeâ Ale
xandru — ambii de la Energia 
Paroșeni.

☆

Merită evidențiate asociațiile spor
tive Enelgia Paroșeni, Jiul Petrila, 
Minerul Lupeni, Constructorul Mi 
flier Petroșani și altele care au a- 
eordat o deosebită atenție acestei 
competiții trîmițînd reprezentanți la 
toate ramurile sportive.

schi la Parîng
Pe echipe, clasamentul este urmă

torul : L Parîngul Petroșani; ÎL Ști
ința Petroșani; III. Voința Petro
șani.

Inexplicabilă este absența de la 
concurs a schiorilor asociației Mine
rul Lupeni, care are o echipă valo
roasă.

Concomitent cu acest concurs s-a 
desfășurat și etapa pe Valea Jiului 
a Spartachiadei de iarnă la schi Care 
a întrunit la start un număr de 25 

concurenți.
Primele locuri au fost ocupate în 

ordine de; I. Guia Frederic — Ști
ința Petroșani; II. Bîrnă Gheorghe 
— Minerul Vulcan; III. Hoțea Ștefan 
— Preparatia Petrila.

Ambele concursuri s-au desfășurat 
pe un timp frumos cu zăpadă din 
abundență, bucurîndu-эе din plin de 
o bună organizare.

F.DELIN FRANCI SC 
secretar al comisiei de schi 

Petroșani



M.

*; Fotografia pre
zintă pe doi din
tre muncitorii de 
pădejde ai Secției 
de reparații elec
trice din Vulcan, 
doi tovarăși de 
muncă, amîndoi 
evidențiați în în
trecerea socialistă 
— comunistul .Ma
rin Nicolae și u- 
temistul Sicoi Pe
tru, care lucrează 
ca lăcătuși în 
sectorul controle
re. Dacă locomoti
vele electrice care 
străbat căile sub
terane sjnt înzes
trate cu controle
re bine reparate, 
aceasta și 
rită celor 
lăcătuși de 
calificare.

dato- 
doi 

înaltă

A apărat ar. 2/1965 
al revistei . Probleme Economice''

Numărul pe luna februarie I96B al 
revistei „Pfobleme Economice" se 
deschide cu articolul „Corelații între 
investiții, fonduri fixa, produsul so
cial și venitul național de I. Trăista- 
ru (Ouj). In continuare sînt publi
cate articolele : „Caracteristici ale bu
getului de stat în socialisto" de A. 
Babe; „îmbunătățirea calității produ
selor textile" de M. Isrovici și St. 
Ungureanu; „Rezerve de reducere a 
prețului de coSt în S.M.T." de O. 
Popescu și C. Gheție; „Vi legătură 
cu caracterul unor cercetări statlsti- 
co-economice din perioada 1920-1940'’ 
de N. Marcu și Z. Ornea: „Despre 
gradul de industrializare a țărilor în 
curs de dezvoltare" de S. Sava.

Rubrica „Din planul Institutului de 
Cercetări Economice" cuprinde arti
colul „Aspecte ale dezvoltării econo
mice a Birmaniei" de I. Veverca.

Articolul „Intensificarea instabilită
ții economice interne în principalele 
țări capitaliste" de A. Severin este 
publicat la rubrica „Consultații".

Rubrica „însemnări" cuprinde ma
terialele: „Reducerea costului lucră
rilor de construcții IS hidrocentralele 
de pe Bistrița" de Tr. Silea și N.

Cucui și „Cu privire la reforma pre- 
. țurllor eu ridicata ale industriei în 

R.D.G." de Giinther Uhlemann 
(R.D.G.).

In acest număr al revistei, la ru
brica „Critică pi bibliografie" atnt 
publicate următoarele materiale: ..In 
sprijinul pregătirii cadrelor tehniee- 
financiare" (C. Bărbuțescu, Gh. Va- 
silescu, V. Mircioiu și P. Avramescii: 
Organizarea și planificarea producției 
în întreprinderile socialiste) de St. 
ȘtefăneScu; „Pentru însușirea proble
melor. de economie și organizare a 
unităților agricole socialiste" (Curs 
de construcție economică. Economia 
și organizarea unităților agricole so
cialiste) de FI. Gilcă și M. lotdță etc.

Sortimente noi 
de încălțăminte 
pentru primăvară

Fabricile de încălțăminte produc în 
prezent noi sortimente pentru primă
vară. Colectivul întreprinderii „Dîm
bovița" a introdus în producție noi 
modele de încălțăminte de calitate su
perioară realizate din piele în diferite 
culori, precum si în combinații din 
piele și lac, box și velur, precum și 
piei de lăc cu presa je, A fost îm
bogățit și sortimentul pantofilor cu 
plasă de relon. Fabricile „Solidarita
tea" — Oradea și „Modern" — Ti
mișoara lucrează sandale din piele 
pentru femei. Modelele se disting prifi- 
tr-o linie modernă și au tocul de 3*4 
cm La fabricile „Glujana" și „Ar
ta" — Oradea au fost introduse în 
producție noi modele de sandale pen- 
tru bărbați și copii.
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SIMPOZION
la
se

lunii 
des- 
s-a 

pre-

In prezent cadrele didactice de 
Institutul de mine din Petroșani 
pregătesc în vederea sesiunii științi
fice care Va avea loc în cursul 
mai. Pentru ca sesiunea să se 
fășoare la nivel corespunzător 
hotărît ca lucrările ce se vor
zenta să fie discutate în prealabil în 
cadrul unor simpozioane organizate 
la nivelul catedrelor respective. Pînă 
acum asemenea simpozioane au avut 
loc la catedrele de mecanică și re
zistența materialelor, chimie și fizică, 
geologie, matematică 
descriptivă.

La simpozionul ținut 
tedra de matematică
descriptivă s-au prezentat 14 lucrări. 
S-au susținut spre exemplu lucrări 
teoretice privind analiza funcțiilor te 
mai multe variante; programarea di
namică și stohastică cu aplicații în 
economia minieră; probleme de me
canică și rezistență rezolvate cu apa- 
rataj matematic ș.a.

și geometrie

recent la ca- 
și geometrie

Blocurile pot fi predate 
la termenul stabilit

(Urmare din pag. l-a)

tivă, deoarece întîrzierea instalațiilor 
s-a produs din „lipsa" de piese pen
tru instalații. Nu sintem înclinați să 
credem în alternativa aceasta, mai 
ales că Ia timpul potrivit a fost tras 
semnalul de alarmă asupra necesității 
racordării blocului la centrala ter
mică. Acum, racordul a fost făcut 
dar nu se poate da drumul la Căl
dură pentru uscarea tencuielilor, din 
cauză că nu sînt puse geamurile. 
Uscarea tencuielilor cu căldură natu
rală nu se poate face deoarece tim
pul e încă rece; deci tot încălzirea 
artificială e ma.i eficace.

La cel de al II-lea bloc, A 1, cd 
80 de apartamente și care are ter
men de predare In luna mal, situația 
e mai bună. Blocul va putea fi pus 
în funcție chiar înainte de termen. 
Aici au fost luate toate măsurile la 
timpul potrivit pentru închiderea go
lurilor, iar racordarea la încălzirea 
centrală s-a făcut mult mai devreme.

— Nu vom putea preda blocul F 2 
la termen, dar vom preda în luna 
aprilie ți blocul F 2 și pe A 1, deci

120 apartamente, spune șeful șantieru
lui. Frumoasă angajare și cu aco
perire materială, dar... fiecare lucru 
e bine să se facă la timpul său. Alt
fel se ajunge la situația actuală de 
a concentra în două blocuri nouă 
echipe de zidari, pentru a se' recu
pera rămînerea în urină a lucrărilor.

S-a început zidăria la încă două lu
crări : Școala cu 16 săli de clasă și 
blocul E 6. Un volum mare de zidă
rie, unde zidarii sînt „vioara întîia". 
Cele două blocuri in finisaj se vor 
compensa unul pe altul, dar aceasta 
în detrimentul celorlalte ’ obiective 
aflate in lucru. Concluzia: Șantierul 
de Ia Petrii» a început activitatea în 
anul acesta Intr-o notă forte și are 
posibilitatea de a continua in aceeași 
notă șl de a preda 
termenul stabilit. Nu 
mise compromisurile 
de execuție dinainte
astfel se poate ajunge ca flecare bloc 
să se Încadreze în termenele de pre- • 
dare prevăzute șl — mai important — 
în timpul normativ de 4-5 luni acor
dat pentru darea în 
bloc de locuințe. (

noile blocuri la 
trebuie însă ad- 
față de graficele 
stabilite. Numai

funcție a unui

(De&pjLE тиа шенЬ^'и1 ți quit
Germenii frumosului se găsesc 

pretutindeni aride munca este îmbi
nată Cu voința de a crea ceva nou, 
ceva util, folositor nu numai celor 
care l-au durai d și generațiilor 
viitoare. De aici întrebarea: este sau 
nu este frumosul cultivat in toate 
aspectele vieții cotidiene ?

Iată mobilul hotăririi mele de a 
porni intr-acolo, unde frumosul a 
trecut prin faza de incubație, deve
nind un element indisolubil de 
nouă a omului zilelor noastre, 
îmbinarea armonioasă a celor 
funcțiuni, utilul cu esteticul.

Așadar, (inia spre care îmi în
dreptam pașii deunăzi — noile car
tiere din Lupeni — oferea „materie 
primă" berechet în acest sens.

Ajuns la țintă, am intrat in pri
mul bloc ce mi-a căzut în cale, res
pectiv blocul В 18. Am hoiărît, de 
astă dată, să vizitez numai casele 
scărilor din aceste clădiri moderne.

In acelaș bloc două „scări" (să 
mă folosest de denumirea curentă) 
modest zugrăvite, fără nici un ele
ment decorativ, în timp ce a treia 
scară este supraornată cu glastre cu 
verdeață decorativă, poze parvenind 
din reviste de acum 5—6 ani, decu
pate ou gust discutabil, perdele etc.

In cadrul blocului 21, două din 
scări sînt in starea în care le-au 
predat constructorii, fără nici un 
ornament. A treia, are la geamuri 
perdele frumos confecționate dar de 
un colorit ce contrastează cu culoa
rea pastelată a vinacetulul exterior.

La blocul 22 A, partea Inferi
oară a casei scării. în loc de orice

comentariu pe teme estetice, recla
mă o intervenție urgentă din par
tea I.L.L.

In cartierul Bruia I, blocul В 4 
mi-a rezervai o plăcută surpriză. 
Una din cele două scări este o ade
vărată „microgalerie de artS', O cu
rățenie exemplară la fiecare etaj. 
Ornamentația ce trădează un indis
cutabil bun gust cuprinde pe lingă

noilor locuinfe 
cu desăvlrșire

viața 
prin 

două Pe teme cetățenești

altele și o serie de reproduceri după 
lucrări de certă valoare artisticii, in 
marea lor majoritate picturi (achi
ziționate cu mijloace materiale a- 
proape neînsemnate din comerț).

Ce concluzie se poaie trage din 
acest tablou ? In marea lor majori
tate, locatarii noilor blocuri nu pre
cupețesc nici un efort pentru a face 
clădirile in care locuiesc tot mai 
frumoase. O grijă deosebită se *- 
cordă in acest sens caselor scărilor, 
care sint o adevărată carte de vi
zită a locatarilor. In unele cazuri 
această grijă trece de-a dreptul in 
inventivitate. Așa de pildă, in casa 
scării din blocul В 4 din cartierul 
Braia I. locuitorii, pentru a avea un 
mijloc de comunicație eficace, au 
afișat la parter o simplă, dar atrăgă
toare gazetă de perete intitulată 
foarte sugestiv „Liniștea".

Pe lingă această strădanie gene
rală a locatarilor se constată totuși 
o lacună In ceea ce privește orrwea

caselor scărilor și a 
Ія general. Lipsește 
o îndrumase competentă de specia
litate in acest sens. Condiții pentru 
acordarea unei asemenea asistenți 
exista dintre cele mai bune, prin 
Instituțiile de cultură și artă exișten- 
te tn oraș. In ce măsură s-a apelat 
la aportul instructorilor de artă 
plastică în cazul ornării interioare 
a unui bloc nou ? In ce măsura s-au 
Străduit locatarii noilor blocuri să 
aducă moi aproape frumosul, sub 
cele două aspecte, cel util și cel estetic, 
de preocupările lor zilnice in cadrul 
clădirilor în care locuiesc? lată nu
mai două problema asupra cărora 
locatarii trebuie să se deoidă în 
viitor.

Pentru ca bunul gust al locatarilor 
să fie canalizat pe un făgaș (lin ce 
in ce nud ascendent. cei ce conduc 
lucrările de ornate a caselor scări
lor, trebuie să aibă in Vedere faptul 
că procedeul aciuai nu este tocmai 
cel bun. In acest sens ei nu trebuie 
să piardă din vedere că în orașul 
Lupeni există un cerc de artă plas
tică și unul de foto care oferă un 
bogat material artistic, pe plan lo
cal, ce trebuie folosit din plin. Este 
de neconceput că In timp ce institu
ții de cultură și artă din Capitală 
au făcut apel pentru ormrea inte
rioarelor la lucrările talentaților ar
tiști amatori din Lupeni. in orașul 
în care aceștia trăiesc talentul lor 
nu este solicitai să înfrumusețeze 
interioarele noilor blocuri.

TIBER1U KARPATIAN

întreprinderea de panificație 
și produse făinoase „Jiul” 

din Petroșani, strada Clemenței nr.30
ANGAJEAZA DE URGENȚA

Șef depozit în Petroșani
Condici de angajare, cele prevăzute 

de H. С. M. 1053.

Condiții de salarizare lei 1030-1225.
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PREVENIRII ACCIDENIELOR

PROGRAMUL I. 8,00 Sumând pre
sei, 8.0G Melodii populare, 8,30 Pa
gini orchestrale din operete, 9,30 
Muzică populară din Moldova, 10,03 
.Melodii dintr-un vechi album" — 
muzică Ușoară, 10,45 Opera „Fata 
de la Cozia" de Emil Monția (mon
taj), 12,45 Muzică ușoară, 13,10 
Concert de prînz, 14,10 Muzică ușoa
ră. 15,00 Melodii populare, 16,30 
Roza vînturilor. 17,35 Muzică popu
lară cerută de ascultători, 18,55 
Muzică corală de Teodor Teodorescu, 
19,15 Universitatea tehnică radio.. 
19,30 „La bra( cu muzica ușoară", 
20,00 Radiogazeta de seară, 20,30 
Varietăți muzicale, 21,30 Orchestra 
de estradă a Radioteleviziuftii vă 
oferă un buchet de melodii lirice. 
PROGRAMUL II. 8.10 Bolerouri. 
9.03 Cîntece dm folclorul nou și jo
curi populare, 9,30 Muzică din ope
rete, 11,03 „Pentru tine** — muzică 
ușoară, 12,15 Muzică populară, 13,03 
Pagini din opere comice, 13,30 De 

toate pentru toți (reluarea emisiunii

din 14 martie), 16,00 „63ntec și joc" 
— muzică populară ramîneaecă și a 
minorităților naționale, • 18,30 Lectura 
dramatizată, 19,05 „Am îndrăgit o 
melodie" — muzică ușoară, 20,30 
Teatru La microfon. Medalion: Gheor- 
ghe Сіргіяп, 21,50 Muzică de es
tradă.

Ci nem a tografe
17 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Sălbaticii de pe Rîul morții; REPU
BLICA : Haine aproape noi; PETRI- 
LA : Griji; LIVEZENI: Jurfimlntul 
soldatului Pooley; 1SCRONI : Plăce
rile orașului; VULCAN : Vi-1 prezint 
pe Baluev; CRIVIDIA : Îndrăgostitul; 
PAROȘENl: Noi doi, bărbații; LU- 
PENI-GULTURAL: Hamlet; I.UPENI- 
MUNGITORESCj Al 9-fea nume; 
BARBĂTEN1 : Doamna Tu-Hau.



STEAGUL ROȘU

Prezente romînești
PARIS 15. Corespondentul Ager

pres, Georges Dascăl, transmite:
,In amfiteatrul noii facultăți de 

medicină din Paris, în prezența mi
nistrului sănătății, Raymond Mar- 
cellin, și a numeroși oameni de spe
cialitate, au foet decernate premiile 
pentru filmele dentare și stomatolo
gice prezentate în cadrul Zilelor in
ternaționale ale filmului dentar, ce 
s-au desfășurat timp de patru zile 
la Paris. Printre filmele premiate 
se numără și „Alveolo-plastia recon- 
structivă prin autotransplant de car- 
tilagli costale", film realizat de prof, 
dr. Valerian Popescu, membru co
respondent al Academiei R. P. Romî
ne, președintele Societății de stoma
tologie din R. P. Romînă, și dr. 
Mihail Sturza.

La 15 martie în Uniunea Sovietică

Au fost lansați trai sateliți artificiali 
ai Pămîntului

MOSCOVA J5 (Agerpres).
Agenția TASS anunță că 

martie în Uniunea Sovietică au 
lansați sateliții artificiali ai Pămîn- 

„Coemos-61“, , „Cosmos-62“ și 
Cei trei sateliți artifi- 

p lașa ți pe orbită cu a- 
singure rachete purtă-

la 15 
fost

sateliților este montată

tului 
„Cosmos-63“. 
ciiali au fost 
jutorul unei 
toare.

Pe bordul
aparatura științifică pentru continua
rea explorării spațiului cosmic, con
form programului anunțat de agen
ția TASS 1a 16 martie 1962.

Cei trei sateliți evaluează pe or
bite apropiate cu următorii para
metri inițiali: perioada de revoluție 
106 minute; distanța maximă de la

suprafața Pămîntului (la apogeu) 
1837 km; distanța minimă de la su
prafața Pămîntului (la perigeu) 273 
km; unghiul de înclinație a orbitei 
față de planul Ecuatorului — 56 
grade.

In afara aparaturii științifice, pe 
sateliți sînt montate radioemițătoa- 
re „Maiak". care funcționează pe 
frecvențele de 19,775, 20,084 și 90,377 
MHz.

Aparatura instalată pe bordul sa
teliților funcționează normal. Centrul 
de coordonare și calcul efectuează 

prelucrarea informațiilor obținute.

aniversarea
eliberării orașului Zvolen

PRAGA 15. Corespondentul Ager- 
pres, Al. Liță, transmite:

Locuitorii orașului Zvolen 
bătorit sîmbătă și duminică 
cadru festiv împlinirea a 20 
de la eliberarea orașului lor
ocupația fascistă de către trupe ale 
armatei sovietice și de către trupe 
ale armatei romîne.

La festivități au
Pene, secretar al C.C. al 
Cehoslovacia, reprezentanți 
nelor locale de partid și 
luptători pentru eliberarea 
Zvolen, oameni ai muncii,
studenți. Au participat, de aseme
nea, M. V. Zimeanin, ambasadorul

au săr- 
într-un 
de ani 
de sub

participat F. 
P.C. din 
ai orga- 
de stat, 
orașului 
elevi și

agresive ale S. U. A. 
R. D. Vietnam

a-
15
a-

cum anunță 
țile armatei 
doborît trei 
altele.

primele rapoarte, unîtă- 
popudare vietnameze au 
avioane, avariind multe

Conlinuă acțiunile 
împotriva

HANOI 15 (Agerpres).
Agenția de presă vietnameză 

nuntă că în după-amiaza zilei de 
martie, între orele 14,20—16,00,
vioane cu reacție, aparținînd State
lor Unite și autorităților sud-vietna- 
meze, au violat spațiul aerian al 
provinciilor Nghe An și Tha-nh Hoa, 
din R. D. Vietnam, bombardînd o 
serie de localități din districtele Dien 
Chau, Quynh Luu și orașul Nghia 
Dan, din provincia Nghe An. După

Ingtl isetial al 0. II. 1.
ADDIS ABEBA 15 (Agerpres).
Secretarul general al Organizației 

Unității Africane (O.U.A.), Dșallo 
TelJi, a anunțat la 15 martie crea
rea unui buget special destinat Co
mitetului de eliberare al O.U.A. 
Diallo Telli a adus la cunoștință, 
totodată, că hotărîrile și recomandă
rile luate Ia recenta reuniune a O.U.A. 
de la Nairobi, privind problema con
goleză, au fost 
guvernelor celor

transmise tuturor
36 de state membre.

Tokio

U.R.S.S. în R. S. Cehoslovacă, Gh. 
Nițescu, ambasadorul R. P. Romîne 
în R. S. Cehoslovacă.

Printre invitați se aflau colonel 
Manta Virgil și colonel în rezervă 
Mîndru Costache, ofițeri romîni care 
au participat la luptele pentru elibe
rarea Cehoslovaciei.

Festivitățile au fost deschise cu o 
adunare la care au luat cuvîntul 
Digo Juraj, președintele Comitetului 
național orășenesc Zvolen, M. V. 
Zimeanin, Gh. Nițescu și reprezen
tanți ai oamenilor muncii din raioa
nele Olomouc și Prahatice. Vorbito
rii au evocat faptele de vitejie și 
eroismul luptătorilor cehi, sovietici 
și romîni în eliberarea orașului.

După festivități, participanții s-au 
îndreptat spre cimitirul militar unde 
sînt înmormîntați 17 000 de militari 
sovietici și 11000 de militari romîni, 
căzuți în luptele. de la Zvolen. Ai^î 
au fost depuse coroane de flori din 
partea C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Ambasadei U.R.S.S., Ambasadei R. P. 
Romîne și din partea organelor lo
cale de stat. Au fost depuse, de a- 
semenea, coroane de flori 
men tul eroilor Insurecției 
din Slovacia.

Mari demonstrații 
antlsegregaționiste în S.U.A.

voarea recunoașterii drepturilor ci
vile ale populației de culoare. Pe 
sutele de pancarte purtate de de
monstranți se putea citi ; „Puneți 
capăt brutalităților din Alabama", 
„Cîți vor trebui să moară „Drep
tate, ordine, justiție". Manifestanții 
au cerut guvernului american și pre
ședintelui Johnson, personal, să ia 
măsuri energice pentru a pune ca
păt fărădelegilor rasiștilor.

Mari demonstrații au avut loc la 
New York uinde au participat peste 
20 000 de persoane, la Boston, Dal
las, San Francisco, Philadelphia și 
în alte orașe.

Luni a avut loc un nou marș, la 
care au participat peste 550 de negri 
care s-au îndreptat spre Palatul jus
tiției din Selma, proteștînd împotriva 
piedicilor care se pun în calea în
scrierii populației de culoare pe 
listele electorale. Șeriful James dark 
a oprit pe demonstranți, interacted 
marșul.

NEW YORK 15 (Agerpres).
Albi și negri s-au alăturai cu ze

cile’de mii pe întreg teritoriul S.U.A., 
în cursul zilei de duminică, în cadrul 
unor mari demonstrații de pro
test împotriva violențelor rasiale 
și discriminării din statul Alabama. 
Aproape 15 000 de persoane au mă-, 
nifestat în fața Casei Albe în fa-

Procesul intentat unor criminali 
de război naziști

orașul 
inten- 
acuzat

VIENA 15 (Agerpres).
In fața curții cu jurați din 

Graz a început luni procesul 
tat lui Friedrich Lex. El este
că în perioada ianuarie 1942 — iu
nie 1943, în calitatea sa de șef al 
Gestapo-ul uii din Lvov, Polonia, 
poartă răspunderea pentru asasina
rea a zeci de mii de evrei. De ase
menea, el este acuzat că a organi
zat transporturile spre . lagărul de 
exterminare de la Belzec. Procesul, 
pentru care au fost citați 25 de mar
tori, va 'dura ciirca 14 zile.

AUGSBURG 15 (Agerpres).
La 15 martie la 

Augsburg (Bavaria) 
nou proces intentat

SS Gunther Waltz. El este învinuit 
de a fi ordonat asasinarea a 17 
prizonieri de război, polonezi și so
vietici,' în timpul ocupației fasciste 
a Poloniei. Gunther Waltz, care du
pă -război s-a ascuns sub diferite 
nume, a fost arestat în 1962.

la Monu- 
naționale

vizita

din
un

Tribunalul 
s-a deschis 
fostului căpitan

66 de incendii înregistrate într-o singură zi
' ТОКІО 15 (Agerpres).

Poliția din Tokio a anunțat că în 
capitala Japoniei au fost înregistrate 
duminică 66 de incendii, depășindu- 
se astfel „recordul" în materie de 
incendii stabilit cu numai zece zile 
în. armă în același oraș. In ultimele

două săptămîni în Japonia au fost 
înregistrate 643 de incendii, care au 
provocat mari daune 
moartea 
mai la 
prafață 
trați.

materiale 
a numeroase persoane. 

Tokio a fost distrusă o 
locativă de 12 500 metri

?» 
Nu- 
șu- 
pă-

între delegațiile 
Marocului și R.A.U.

CAIRO 15 (Agerpres).
Duminică seara, la Cairo a avut 

loc o întîlnire între delegațiile Ma
rocului condusă de regele Hassan al 
ll-lea, și cea a R.A.U., condusă de 
președintele Nasser. Potrivit unei 
declarații a lui Aii Sabri, președin
tele Consiliului executiv al R.A.U., 
în centrul discuțiilor au stat proble
mele lumii arabe, îndeosebi relațiile 
dintre R.A.U. și Maroc. Cele două 
părți au căzut de acord asupra ne
cesității dezvoltării relațiilor dintre 
țările lor, în domeniile economic și 
cultural.

CAIRO 15. Corespondentul Ager- 
pres, N. Plopeanu, transmite:

Conferința extraordinară a miniș
trilor de externe arabi, care a avut 
loc duminică, a aprobat cele patru 
recomandări 
personali ai 
legătură cu 
fie luate în
nă va stabili relații diplomatice cu 
Izraelul. Miniștrii de externe au ho- 
tărît ruperea relațiilor diplomatice 
cu R.F.G., dacă aceasta va stabili 
astfel de relații cu Izraelul. Confe-

făcute de reprezentanții 
șefiilor statelor arabe, în 
măsurile ce urmează să 

cazul cînd R. F. Germa-

In câteva. rânduri
rința a hotărît, de asemenea, retra-

Spaak va îace o 
Ia Bonn

BRUXELLES 15 (Agerpres).
La Bruxelles s-a anunțat că mi

nistrul afacerilor externe al Belgiei, 
Paul Spa-ak, va face la sfîrșitul lu
nii o vizită oficială la Bonn, la in
vitația guvernului Erhard. Data e- 
xactă a vizitei nu a fost încă sta
bilită. Spaak va discuta cu cance
larul Erhard și ministrul afacerilor 
externe, Schroeder, probleme ale in
tegrării vest-eiaropeneL

gerea imediată a tuturor ambasado
rilor arabi de la Bonn.

Intr-o altă rezoluție se arată că 
țările arabe sînt solidare cu poziția 
R.A.U. față de Germania 
tală, precizîndu-se că 
relațiile economice cu 
zul cînd aceasta va 
ostilă față de oricare

Comitetul politic al Ligii Arabe se 
va întruni în caz de nevoie cu par
ticiparea miniștrilor economiei pen
tru a hotărî ruperea relațiilor eco-

occiden- 
ele vor rupe 

R.F.G4 în ca- 
lua o poziție 
stat arab.

și aplicarea acestei măsuri,

BRAZZAVILLE. Secretarul ge
neral al Ligii congoleze de luptă 
pentru pace și prietenie intre po
poare (din Congo-Leopoldville), a 
făcut o declarație la Brazzaville 
în care s-a pronunțat împotriva 
prescrierii crimelor săvîrșite de na
ziști în perioada celui de-al doilea 
război mondial.

SAN JOSE. Ministrul siguran
ței publice din Costa Rica, Mario 
Quiros, a informat Adunarea le
gislativă despre existența unui 
complot îndreptat împotriva actua
lului președinte al țării Francisco 
Orlich.

TEL AVIV. La 14 martie, șoferii 
de la instituțiile de stat din Izrael 
au declarat grevă generală, re- 
vendicînd majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă.

DAR-ES-SALAAM. Partidul Con
gresul național african, interzis în 
R.S.A., a difuzat la Dar-Es-Salaam 
o declarație în care se arată că 
autoritățile sud-africane au execu
tat pe W. Bongko, unul din lide

rii partidului. Acesta a fost ares
tat de autoritățile din R.S.A. în 
anul 1963 și condamnat la moar
te sub acuzația de a fi desfășurat 
o activitate potrivnică autorități
lor din R.S.A.

ROMA. Comisia juridică a Ca
merei Deputaților a aprobat în u- 
nanimiiate două proiecte de lege 
propuse de guvern pentru preve
nirea și reprimarea genocidului. 
Unul dintre proiecte prevede mun
ca silnică pe viață (cea mai mare 
pedeapsă existentă în Italia) pen
tru cei care provoacă moartea 
unei persoane sau favorizează prin 
orice act distrugerea unui grup 
național, etnic, rasial sau religios.

PALERMO. Poliția italiană a a- 
restat două persoane și a reținut 
alte 22 de persoane pentru cerce
tări, în legătură cu dispariția unor 
obiecte de interes arheologic de 
Ia ruinele grecești din Selimunte 
(în apropiere de Trapani).

LONDRA. Duminică, casierii ca
re deservesc oasele de bilete ale

metecului din Londra au decla
rat o grevă în sprijinul revendi
cărilor lor privind sporirea sala
riilor. Greva a afectat aproxima
tiv 48 de stații ale metroului, iar 
luni ea s-a extins la încă 20 de 
stațij.

BUENOS AIRES. Ministrul ar
gentinian al economiei, luan Car
los Pugliese, a anunțat o serie de 
noi măsuri. cu caracter economic, 
urmărind reducerea deficitului bu
getar.

MILANO. Tribunalul din Milano 
a condamnat doi cetățeni iranieni, 
domiciliați în Italia, la o amen
dă de 32 milioane și jumătate de 
lire fiecare, pentru că s-au sustras 
controlului vamal pentru a intro
duce în Italia pietre prețioase.

LAHORE. Un puternic cutremur 
s-a produs duminică în orașul 
indian Lahore și în mai'multe sate 
din împrejurimi, Cutremurul a du
rat aproximativ un minut, deterio- 
rind numeroase clădiri.

NOI INCIDENTE 1
NICOSIA 15 (Agerpres).
In localitatea Lefka din nord-ves- 

tul Ciprului s-a produs la sfîrșitul 
săptămînii trecute o serie de inci
dente între cele două comunități ci
priote. Numeroase focuri de armă au 
fost schimbate ca urmare a unei 
dispute privind controlul șoselei ca
re leagă localitatea Lefka de Am- 
belikou.

Agenția Reuter anunță că în cursul 
nopții de duminică situația s-a men
ținut liniștită la Lefka, dar membrii 
celor două comunități se mai află 
în spatele baricadelor, pregătite pen- 
tru orice eventualitate.

CIPRU
ANKARA 15 (Agerpres)
Intr-un interviu acordat ziarului 

„Hurriyet", președintele Turciei, Ce- 
rnal Gursel, a declarat că „guver
nul turc nu va accepta să fie pus 
în Cipru în fața unui fapt împlinit".

Referitndu-se la posibilitatea de so
luționare a crizei din insulă, Cemal 
Gursel a subliniat că, personal, do
rește ca problema cipriotă „să fie 
rezolvată pe baze juridice, umane și 
pașnice". In legătură cu recenta 
schimbare de guvern, el a arătat că 
aceasta „constituie un eveniment 
normal al vieții parlamentare turce".

Acțiuni ale Frontului de eliberare 
națională din teritoriile Arabiei de sud
ADEN 15 (Agerpres).
Frontul de eliberare națională din 

teritoriile Arabiei de sud și-a inten
sificat acțiunile în ultimele zile îm
potriva diverselor obiective ale tru
pelor britanice de ocupație. După 
cum anunță agențiile de presă, la 
Aden partizanii au incendiat un de

pozit de benzină. In tot cursul nop
ții de 14 spre 15 martie, echipele de 
pompieri din Aden au fost mobili
zate pentru a stinge incendiul. In 
urma unei alte acțiuni a membrilor 
Frontului de eliberare națională, un 
soldat britanic a fost omorît, iar 
alții grav răniți.
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