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Realizarea programului 
de construcții 

în atenția sfaturilor populare
1965, 

an al 
pro- 

con-

Vizita delegației 
de partid 

și guvernamentale 
a R. P. Chineze 

la С. C. al P. M. R,

guvernamentală a R. P. 
din care fac parte Ciu 

vicepreședinte al C.C. al

In ziua de 26 martie, delegația de 
partid și 
Chineze, 
En-lai,
Partidului Comunist Chinez, premie
rul Consiliului de Stat al R. P. Chi
neze, conducătorul delegației. Se Fu- 
ciji, membru al C.C. al Partidului 
Comunist Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, 
conducător adjunct al delegației, Ci- 
jan Han-fu, membru supleant al 
C.C. al Partidului Comunist Chi

nez, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Ciao I-ming, membru su
pleant al C.C. al Partidului Comu
nist Chinez, șef adjunct de secție la 
C.C. al P.C. Chinez, Liu Fan, 
basadoful R. P. Chineze în R. P. 
mină, și Lo Cing-ciang, secretar 
neral adjunct al Consiliului de
al" R. P. Chineze, a făcut o vizită. la 
С. C. al P.M.R.

Delegația a fost primită de tova
rășii Nicolae Ceausescu, Chivu Stoi
ca. Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol. Au luat parte tovarășii Mi
hail Florescu, membru al С. C. al 
P.M.R., ministrul industriei petrolu
lui și chimiei, și Andrei Păctiraru, 
meifibru supleant al C.C. al P.M.R.

Vizita s-a. desfășurat intr-o atmos-
a

am-
Ro- 
ge- 
Stat

In sectorul forestier Lupeni
Lemn peste plan

Colectivul sectorului forestier Lupeni 
desfășoară în aceste zile o rodnică ac
tivitate pentru îndeplinirea și depă
șirea angajamentelor luate pe 
mestrul I al anuluL

In primele două 
decade din luna 
martie, muncitorii 
forestieri de la ex
ploatările Mierlea- 
sa. Dealul Babii și 
Sohodol au reali
zat peste sarcinile 
planificate 220 mc 
bușteni de fag pen
tru gater, 120 mc 
lemn pentru de
rula j. 100 mc lemn 
de foc. iar echi
pele de la gate
rul Uricani 45 mc 
de cherestea de 

esență rășinoasă.
In obținerea a- 

cestor realizări 
s-au evidențiat în 
mod deosebit bri
găzile forestiere cu 
lucru în acord 
global conduse de 
tovarășii Morăraș 
Virgil, Topor Ni
colae, Hapca Iacob, 
și echipele conduse 
de Tulpan Dumi
tru, Andraș Lau- 
rențiu și Enășescu 
Stei Jan.

încărcare, sectorul forestier Lupeni 
a fost înzestrat nu de mult. cu noi 
utilaje de înaltă productivitate^ Pînă 
acum au fost date în uz trei ferăs- 
traie mecanice de tip Mc Culioch, un 
încărcător mecanic pentru bușteni, cu 
greifer dublu, un funicular Wissem.

O echipă din brigada condusă de 
sectorul forestier 
rea buștenilor de

Bilugu 2 Lupeni, 
fag.

Urdea Ștefan din 
lucrînd la fasona-

feră prietenească. După vizită 
avut loc o masă tovărășească.

Excursie colectivă
Recent au plecat într-o excursie 

leetivă 59 de elevi ai grupului 
Iar minier Petroșani. Excursia se 
fășoară prin O.N.T. Carpați și 
prinde în itinerar vizitarea, pe

țări prietene : 
R. P. Ungară, 
acestei excursii 
Boșca Nicolae, 

Dumitraș Vasile,

co- 
șco- 
des- 
cu- 

timp
de 6 zile, a două 
R. S. Cehoslovacă și

Printre participanții 
se numără elevii 
Cruceru Andrei. 
Grigor Petru, Rotaru Ioan, Petrie 
Carol. Augustin Nicolae, Panait Tu- 
dor. Stamatoiu Grigore, Beraru Vasile 
și alții de la grupul școlar minier, ei 
fiind 'însoțiți de profesorul Niță Gheor
ghe.

Peste 1OOOO lei 
beneficii

Ea I inițiativa organizației de partid 
din sector, de la începutul acestei 
luni și pînă în prezent, muncitorii fo
restieri din Lupeni au recuperat din 
zona unor vechi defrișări 
de peste 300 mc de lemn 
foc. Secționat, fasonat și 
la marginea drumurilor
lemnul recuperat aduce sectorului 
neficii în valoare de peste 10 000

depozitul final dinDe asemenea, la
Lupeni se află în curs de instalare 
un transportor mecanic tip TLF-5.

N. AUREL

—=— Executarea Ia timp
Ing. N1 GOARA GORIOLAN și în bune condi-

vicepreședinte al Comitetului executiv țiuni a programului 
lucrărilor de con
strucții trebuie să 
stea în perma- 

atenția sfaturilor noastre

al Sfatului popular 
al orașului Petroșani

se desfășoare în- 
mărturie eloc-

Și

In anul 
ultimul 
șesenalului, 
gramul de
strucții social-cul
turale în Valea 
Jiului continuă să 
tr-un ritm ascendent,
ventă a grijii pe care partidul 
guvernul o poartă îmbunătățirii vieții 
oamenilor muncii din bazinul nostru 
carbonifer.

Din fondurile alocate de stat ur
mează să se construiască în Valea 
Jiului în anul 1965 un număr 
1 608 apartamente din care 
Petroșani, 292 în Lupeni, 424 
can și 352 în orașul Petrila.

Paralel cu construcția de 
s-au alocat fonduri importante pentru 
noile obiective soeial-culturale și edi
litare. Pentru continuarea 
de construcție a casei de 
acest an a fost alocată 
5 120 000 lei, iar în orașul 
construiește un nou local 
cu 16 săli de clasă, obiectiv căruia 
i ș-au alocat alți 2 150 000 lei.

Terminarea construcției căminului 
studențesc cu o capacitate de 400 de 
locuri. începerea lucrărilor la noul 
cămin al grupului școlar minier Pe
troșani, precum și a noii clădiri a ofi
ciului P.T.T.R. și a centralei telefo
nice din Petroșani arată marea am
ploare a construcțiilor în acest an.

Aprovizionarea populației se va. îm
bunătăți prin , darea în folosință a 
complexului comercial aflat în con
strucție în cartierul Livezeni, precum 
și a celui din cartierul Braia II Lu- 
peni. Se crează spațiu pentru un ma
gazin modern de legume și fructe la 
Uricani, Va contribui mult la îmbu
nătățirea activității gospodărești și la' 
deservirea populației construcția unei 
stațiuni pentru produse petrolifere și 
a unui garaj I.R.T.A. cu o capacitate 
de 500 de autovehicule. Tot în acest 
an va fi dată în folosință fabrica de 
produse lactate LivezenL

In vederea îmbunătățirii aprovizio
nării cu apă potabilă a localităților, 
rețeaua de apă va fi extinsă în cursul 
anului 1965 cu 3 740 m, iar rețeaua de 
canalizare Ia 4 650 m. Se vor execu
ta, de asemenea, lucrări de pavaj pe 
o suprafață de 47 470 mp.

total de
540 în 
în Vul-

locuințe

lucrărilor 
cultură, în 

suma de 
Petrila se 
de școală

nență în 
populare. O dată cu venirea primă
verii, cînd pe șantierele de construc
ții se crează condiții pentru o muncă 
intensă, pentru lucrări de calitate, este 
necesar să se depună toate eforturile 
pentru executarea la timp a noilor 
obiective. Ca organe tutelare ale șan
tierelor, sfaturile populare să vegheze 
Ia respectarea graficelor de execuție 
astfel ca întregul volum de locuințe 
și clădiri social-culturale, de lucrări 
edilitare și amenajări prevăzut pe 
acest an să fie executat în întregime, 
la termenele stabilite.

O mare atenție trebuie acordată ca
lității lucrărilor. Sfaturile populare, 
prin organele lor, au datoria să ve
gheze asupra calității construcțiilor 
aflate în lucru în localitățile respec
tive, să sesizeze operativ orice negli
jență în acest domeniu. In felul acesta, 
sfaturile populare au posibilitatea de 
a influența pozitiv calitatea construc
țiilor, de a îmbunătăți activitatea co
lectivelor șantierelor în acest impor
tant domeniu. Paralel cu organizarea 
controlului calității pe faze de lu
crări de către conducerile șantierelor, 
este necesar să fie întărită exigența 
la recepția blocurilor de locuințe, ast
fel ca această recepție să constituie 
un examen serios asupra modului în 
care șantierele se achită de sarcina 
de a pune la dispoziția oamenilor 
muncii obiective social-culturale de 
bună calitate. Trebuie înțeles că nu
mai sporind exigența față de calitatea 
și trăinicia lucrărilor de construcții 
dovedim grijă pentru folosirea eficien
ta a “importantelor fonduri alocate de 

.'partid și’guvern în acest scop
Executarea volumului sporit de con

strucții social-culturale și 
litare din acest an trebuie 
ze un salt calitativ și în 
gospodărirea șantierelor, 
riîipei, folosirea eficientă 
lelor, în scopul încadrării
în prețul de cost planificat. Pentru

lucrări edi- 
să inarclie-.. 
ce' privește 
înlăturarea 
a materia- 
șantierelor

o cantitate 
de lucru și 
tras pînă 

forestiere*

Utilaje de înaltă 
productivitate

Pentru a se ușura 
tivitatea muncitorilor 
parchete, depozite și

și mai mult 
care lucrează în 
pe rampele de

Constituirea Comitetului național de pregătire 
celui de al IX-lea Festival Mondial 

al Tineretului
a

la amiază a a,vut loc șe- 
constituîre a Comitetului 

de pregătire a celui de-al

Vineri 
dința de 
național 
IX-lea Festival Mondial al Tinere
tului și Studenților pentru solida
ritate, pace șî prietenie,, care va avea 
loc la Alger între 28 
gust a.c.

Deschizînd ședința, 
Bîriea. secretar al C. 
președintele U.A.S.R. 
propunerile privind componența co
mitetului.

In Comitetul național au fost 
aleși 31 de membri — tineri muncitori, 
țărani-muncitori, studenți, conducă
tori ai unor, instituții culturale cen
trale, oameni de știință și artă, repre
zentanți ai unor organizații obștești, 
activiști de partid și de U.T.M., spor
tivi și alții.

Ca președinte al Comitetului na
țional a fost ales Radu Beligan, ar
tist al poporului, președintele Consi
liului teatrelor din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă.

iulie și 7 au-

tov. Ștefan
O. al U.T.M., 

a prezentat

și Studenților
Luînd cuvîntul, tov. Petru Enache, 

prim-secretar al G.C. al U.T.M., a 
subliniat importanța și rolul festiva
lurilor mondiale ale tineretului și stu
denților, la unirea tinerei generații 
a lumii pe temelia aspirațiilor și in
tereselor comune de pace, libertate, 
democrație și o viață mai bună și a 
vorbit despre. pregătirile pe . care le 
va face tineretul din R. P. Romînă 
în întîmpinarea Festivalului. El a ară
tat că delegația tineretului romîn va 
lua parte la toate manifestările im
portante de la 
jul de pace și 
Iui romîn.

In continuare
terina Ghinea, 
lolanda Balaș, 
bri ai Comitetului național de pre
gătire a Festivalului.

In încheierea ședinței, artistul po
porului Radu Beligan-a mulțumit pen- 

' tru cinstea ce i-a fost acordată prin 
alegerea sa ca președinte al Comite
tului național.

(Agerpres)

Alger, ducînd mesa- 
prietenie al fineretu-

au luat cuvîntul Eca-
Marin Constantin, 

Iordan Făiniță, mem-

(Continuare în pag. 3-a)

— în vizită la filatorii din Lupeni —

bună

temperatura 
defibrant, a

П-а și a Ill-а se 
prevenirea încru- 

de la capetele bo- 
. Stabilirea unor 

de anumită culoa-
FRANC1SC VETRO

Foto: N. MOLDOVEANU

Două paralelipipede roșu, un coș 
care fumegă, mesteceni, și plopi gata 
să înmugurească, apoi, alte .trei, pa
ralelipipede roșii, dar mai mari; toa
te pe malul drept ăl bătrînului Jiu 
Sîntem la Fabrica de fire artificiale 
„Viscozâ" din Lupeni. Filatorii de 
aici au depășit, în primele două luni 
ale anului, sarcinile de plan la fire 
produse, sulfură de carbon, produc
tivitate și au realizat însemnate e- 
conomii la prețul de cost. Să vedem 
în ce măsură se preocupă colectivul 
de aici de obiectivul principal al în
trecerii socialiste: calitatea firelor.

In luna februarie conducerea fa
bricii a elaborat un cuprinzător plan 
de măsuri care să duca la îmbunătă-

țirea calității. La secția I-a 
preparare s-a întocmit un 
program în baza cărui? 
maiștrii controlează îndea
proape respectarea parame
trilor prescris! — tempera
tura leșiei de la presele de 
mercerizare, 
materialului
viscozei de dizolvare și fi- 
laj. Secția I-a trimite acum 
filaturii viseoză de 
calitate. Alte măsuri 'între
prinse în ultima vreme la 
secția a 
referă la 
cișărilor 
binelor. 
cartoane
re pentru cele cinci feluri 
de deniere. controlul, a cel 
puțin 1 la sută din bobine 

reflotare altele

Drept urinare, angajamen
tul de a produce 68 la sută 
fire extra plus prima, a fost 
îndeplinit în februarie, iar 
pînă In jumătatea lunii 
martie, cu toate greutățile 
întîmpinate din cauze apei 
murdare provenite din topi
rea zăpezii, s-au produs 
63,7 la sută fire de primă 
calitate.

însoțiți de inginerul Bo- 
rangic Silvia, șeful servi
ciului tehnic.' vizităm sec
țiile principale ale fabricii. 
La filatură, maistrul Iancu 
Aurelia ne recomandă pe 
utemistul Labody Iosif,

(Continuare în pag. 3-a)
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Cu împrejuri
mile-! de un pi
toresc încîntă- 
tor și pavilioa
ne cochete, sta
țiunea Tușnad 
este Un minunat 
loc de destinde
re, un adevărat 
sanatoriu dătă
tor de sănătate.

Despre existența Americii
In cartea sa intitulată „India", savantul Abi Rathan 

Biruni din Asia Centrală, afirma cu 450 de ani înainte 
de data descoperirii Americii de către Columb (1 492) că 
„pe baza cercetărilor noastre am ajuns la concluzia Că 
un sfert din partea răsăriteană a emisferei nordice este 
format din uscat. De aceea, presupunem că și partea 
apuseână a emisferei nordice , are aceeași alcătuire. Pă- 
mlntul acesta este situat la apus, dar noi nu-1 cunoaș
tem deoarece nu ne putem apropia de el cu corăbiile da
torită furtunilor și distanței mari de străbătut pe apă".

In momentul de față, doi savanți f-tatnidulta Hasanov, 
profesor la Tașkent și Said Haeșan Barani, cercetător 
din Haiderabad (India), fac simultan cercetări pentru 
a afla dacă nu cumva teoria lui Biruni despre existența 
unor pămînturi situate spre apus dincolo de Oceanul 
Atlantic era cunoscută în Spania și Portugalia și deci și 
de Cristofor Columb.

DIN LUMEA ȘTIINȚEI
Observator subteran pentru studierea 

mișcărilor seismice
In apropiere de Moscova, la Ob

ninsk, se va termina în curînd con
struirea unui observator subteran 
care va fi destinat studierii mișcări
lor seismice. Observatorul va fi do
tat cu numeroase laboratoare echi
pate cu aparate gravimetrice, ulfra- 
aensibite, instalate pe socluri masive.

Comunicînd continuu cu laborato
rul de la suprafață, aparatele vor 
transmite frecventele tuturor undelor 
seismice precum și toate fenome
nele subterane.

După cum se știe, calculele seis
mologilor se bazează pe viteza de 
propagare a undelor. Construirea 
unuî observator care să înregistre
ze în permanență mișcările interne 
ale Pămîntului era deci o acțiune 
care se impunea cu necesitate. Ob
servatorul de la Obninsk va furniza 
date prețioase, care vor ajuta la gă
sirea unor metode de preîntîmpinare 
a seismelor.

Deplasarea meteoriților poate fi prevăzută 
dinainte

Comoara fle la н

O legendă locală păstrată din hă- 
trîni, spune că aproape de izvoa
rele Jiului romînesc, într-o deschiză
tură ce se cască adine spre inima 
„Dîlmel cu Fagi" un imens ma
melon de calcar ce aparține de ma
sivul Reiezat — oamenii lui Stănu- 
taț. haiduc de pe meleagurile Tis- 
manei, ar ii ascuns o eomoară a că
rei valoare întrece orice închipuire. 
Aflînd de pompară un Șolomîț (ani
mal fabulos despre care se spunea 
în trecut că trăiește în adîncurile pă- 
mintului) a pus stiip’niie pc ea și n-Q 
mai idă oamenilor pînă cînd aceștia 
nu vor trimite la dtasul un viteaz să-j 
înfrunte și să-1 răpuie. Legenda mai 
spline că pe parcursul veacurilor, vi
tejii care s-au încumetat să caute 
„Dîlma cu Fagi" și să intre în vi
zuina Șolomîțului nu s-au mai întors 
la "vetrele lor niciodată.

iu trecut necunoașterea, superstiția, 
lipsa mijloacelor de acces și frica de 
hăurile întunecate ale peșterilor ce se 
deschid ca niște uriașe porți spre 
alte tfirîmuri. în stînca mare a mun
ților au făcut ca imaginația oameni
lor să țese în jurul peșterilor o su
medenie de povestiri fantastice. Azi, 
știința speologică a clarificat aproa
pe complet misterul care a planat un 
lung șir de milenii, în jurul formă
rii peșterilor. In necontenită luptă eu 
calcarul, apa a creat cu timpul în 
roca solubilă un adevărat labirint 
subteran, cu galerii lungi uneori de 
zeci de kilometri, cu săli imense și 
cascade împietrite care uimesc pri
virea.

Gereatînd cu vreo 10 ani în urmă 
peștera de la „Dîlma cu Fagi**, nu 
mieâ « fost surpriza speologilor cînd 
au găsit într-adevăr într-unul din 
gangurile subterane o adevărată 
mcfcră*' 
nature 
te sute 
țar cu
a «firul masă a conservat 
ții excepționale numeroase 
unor viețuitoare din trecut.

Pentru iubitorii de frumuseți ine
dite, pentru artiști plastici, natura-

„Dîlma cu rogi
Fagi" indicată pe toate hărțile ma
sivului Retezat sau pe hărțile turis
tice ale regiunii Hunedoara, oferă un 
punct cu numeroase surprize plăcute. 
Surprize oferă la tot pasul și dru
mul care duce la „Dîlma cu Fagi*’ 
și care se întovărășește pe tot par
cursul sau cu priveliști de un far
mec deosebit.

A. NICH1FQREL

Struguri 
din epoca de piatră

Oamenii de știință au găsit boabe 
de struguri sălbatici în așezări pre
istorice din epoca de piatră. Cu 
6 000 de ani în urma, vila de vie era 
cultivată în Babilonia. Siria și Pa
lestina. Columella, un savant din 
Roma antică a scris eâ ■ varietățile 
de struguri sînt tot atît de nume
roase ca firele de nisip din deșertul 
Libiei.

Astronomii de la Universitatea din 
Kazan, au demonstrat că feste posi
bil să se identifice traiectoria și na
tura meteoriților pe care navele cos
mice îi vor întîlnî între Părnînt și 
Lună.

Aceste precizări au la bază stu
dierea repartiției densității radiați
ilor meteoriților sporadici. Astrono
mii sovietici au Stabilit că aceste 
corpuri se deplasează ta același sens

cu toate celelalte planete ale siste
mului solar. Ei au fixat chiar și po
ziția. reală a acestora (nu cea apa
rentă) precum și volumul, greutatea 
și traiectoria lor.

Determinarea deplasării exacte a 
meteoriților episodici este posibilă 
chiar cu un an înaintea lansării unei 
nave cosmice, ta felul acesta secu
ritatea cosmonatițitor va fi asigurata 
într-un grad și mai înalt.

Tabere de vlitâtoare ale omului preistoric
Continentul african a dat la ivea

lă, în urmă săpăturilor efectuate, un 
număr mult mai mare de dovezi 
decît celelalte continente despre fe
lul de muncă și de viață al omului 
preistorie:, Aejasta se explică prin 
faptul ca în regiunile calde, pămîn- 
tul conservă măi Line oasele și unel
tele primitive decît pămînturile din 
regiunile temperate sau reci, in tim
pul unor săpături efectuate de echi
pele de geologi americani la Latamne, 
în Siria, s-au găsit urmele unei ta
bere de vînătoare considerată cea 
mai veche din cele descoperite pînă 
acum. Această tabără, aflată la 30 
m deasupra nivelului actual al rîuluî 
Oronto, are după aprecierile arheo
logilor o vechime de circa 300 000 
de ani. S-au găsit 
silex și alte unelte 
nătoare, precum și 
hipopotam, rinocer,
cerb uriaș și alte animale caracteris
tice perioadei inferglaciare. In acea

aici topoare de 
și arme de vi
oaie de elefant, 
antilopă uriașă.

perioadă regiunea respectivă era o 
pășune bogată, străbătută de vei, 
în care creșteau păduri de stejar 
după cum o atestă polenul de stejar 
găsit la fața locului. Surpriza cea 
rnaj mare a constituit-o. însă dezgro-” 
părea unei construcții din blocuri de 
calcar avînd dimensiunile.; 30x50x30 
cm. . Profesorul Clark, conducătorul 
expediției arheologice, a emis 
za că ar fi vorba de colibe de 
construite și folosite ca atare 
mul primitiv.

Tabăra de la 
trăsături comune 
unde, eu ani în 
niul pitecantropului, considerat stră
moșul comun al omului și maimu
ței.

Nu ar fi exclus ca săpăturile ul
terioare să dea la Iveală schelete ale 

nor ființe asemănătoare lucru care 
ar elucida unele probleme legate de 
originea omului.

ipote- 
pîndă. 
de o-

multeLatamne are 
cu tabăra africană, 

urmă s-a găsit cra-

de interes științific pe 
a păstrat-o aici intactă, 
de ani. E vorba de un 
straturile distinct

„coc 
care 
mul- 
ghe-

suprapuse, 
în condi- 
urme ale

ș T I A T 
*4\..La Ilovăț, în regiunea Oltenia, 

trăiește cel mai batrln 
țara noastră? Păstorul, 
rrtește Hie Stamate, are 
El se îndeletnicește cu 
telor de 110 ani. Robustețea fizică ți 
sănătatea ireproșabilă ii permit ca in 
fiecare primăvară el să urce cu tur
mele in munți, la Firisu. de unde 
coboară toamna.

I € A • • •

Hști amatori, peștera de la „Dîlma cu W

Md*ime ți cugetiri

Despre 
prietenie

• Nimeni nu poate trăi ffirfi prie
teni, chiar dacă stăpînește toate bu
nurile lumii..

Prietenia este necesară fericirii.
Arietotel

• Prietenia unui singur om cu
minte este mai prețioasă decît a tu- 
tarar nebunilor împreună.

Democrit 
bucuriile și• Prietenia 

înjumătățește
tadofește 

necazurile.

adevărat
F. B»«m 
este acela• Prietenul

чаге te sfătuiește spre bine, fer nu 
»«a|a care îți laudă nebuniile.

Anton Pan»

cioban din 
cart se «H- 
122 de ani. 
păscutul vi-

...Primul teatru din tară a cărui 
arhitectură îmbină stilul empire cu 
elementele celui tradițional romîneac 
a fost construit la Qravița ? Clădirea 
ridicată după planurile arhitectului 
Ian Niuni datează din anta 1817. 
Printre numeroasele trupe care au 
jucat pe scena acestui vechi teatru 
n-a aflat ta 1868 și aceea a lui 
Paac ally, care avea ea aufleur pe 
Mihai Emineseu.

£ .„In comma 
Dura Humorului 
stejar cunoscut 
Diametrul său este de 3 metri. Șase 
oameni, țininduse de 
tl pot cuprinde. V trata acestui fal
nic arbore. înalt de ÎS metri este a- 
predată la peste 500 de ani. In le
gătură cu acest stejar s-au creat 
multe legende ți povestiri. Dna din 
ele spune că la umbra Iul s-a odih
nit odinioară ți Ștefan cel Mare.

Cajvana, raionul 
există cel mal gros 
In țara noastră ?

mlinl, abia

C e se
Primăvara a sosit cu întreaga ei 

sultă de frumuseți și înnoiri șj în 
orașul Lupcui. Este cazul ca, sub în
drumarea depute (ilor, a responsabililor 
de bloc, cetățenii să se ocupe de acum 
de toaleta localității. Cetățenii din Lu- 
penl însă nu-și sincronizează preo
cupările gospodărești cu venirea 
primăverii. In cartierul Viscoza, de 
exemplu, mormanele de zgură, gu
noaie și hîrtii stau pe • trotua
re deși zăpada care le-a aco
perit în timpul iernii s-a topit de 
mult.

așteaptă?
In spatele blocului turn, un 

pasaj de trecere este și el complet 
blocat de un imens depozit, de ce
nușă. Cartierul Braia nu se prezintă 
nici el mai strălucit.

Gospodarii orașului Lupeni. cetă
țenii cartierelor ce mai așteaptă ? 
Primăvara а sosit, deci la treabă 
pentru a reda cartierelor prospeți
mea și curățenia cuvenită ta ano
timpul cînd întreaga natură ne dă
ruiește din abundență frumosul.

A. NICULESCU

O originală galerie de artă
In timpul săpăturilor într-un vechi 

templu budist din Tadjikistan: (Asia 
Centrală) a fost descoperită o origi
nală galerie de artă.

In interiorul colinei Adjin — Tepe, 
din valea rîuluî Vahș, străbătută de 
un sistem complicat de încăperi, ar
heologii au descoperit mai multe 
săli boltite (unele dintre ele cu su
prafața pînă la 100 mp.) și o serie 

I de chilii mici, în care au fost găsite

obiecte foarte interesante. Astfel, 
într-una din ele s-au găsit picturi 
murale dispuse pe patru nivele și 
reprezentînd mai mulți Buda șe- 
zînd, Iar într-alta — un adevărat „ci
mitir" de statui de lut, datînd, după 
toate probabilitățile, din secolele 6-7. 
Probabil, aceste sculpturi au fost răs
turnate de pe soclu și aruncate aici 
in timpul năvălirii arabilor.

Restauratorii au selecționat circa 
300 fragmente foarte bine conservate 
și 6 capete întregi ale unor sculpturi 
executate de meșteri anonimi. Cu 
acest prilej arheologii au făcut o des
coperire eu adevărat neobișnuită — 
o statuie gigantică din lut reprezen
tînd pe Buda. Numai treptele sta
tuii ating 2 metri. Colosul va fi res
taurat în întregime in cursul verii,

Specialiștii consideră că acest tem
plu budist face parte din seria mo
numentelor arhitectonice ale legen
darului Toharîstan — unul din enig
maticele state din Orient de la în
ceputul Evului Mediu. Pînă acum 
despre acest stat existau doar date 
puține și izolate consemnate de is
toricii din vechime. Săpăturile de la 
Adjin — Tepe vor furniza date con
cludente despre orînduirea economics, 
relațiile culturale, arta și datinile 
acestui popor.

plar unic în lume, și-a cîștigat o fai
mă mondială, datorită fineței artisti
ce cu care este executat.

...La Tecuci, pe terasa inferioară 
a apei Birladului — in. punctul 
„Rateș" ■— află una din cele mai 
importante zone fosilifere din țară ? 
Aici au fost descoperite sub bancuri 
de nisip și pietriș, mai inili prin sur
parea unor maluri, apoi prin săpături 
arheologice, oseminte ale unor ani
male străvechi: colți și picioare de 
mamut, cranii de bour și de zimbru 
etc. Aceste piese sînt păstrate la 
muzeul raional de istorie din oraș.

...Intr-ana din pădurile Hațegului, 
aproape de muntele Retezat, tră
iește o familie de zimbri ? Datorită 
condițiilor naturale prielnice, zimbrii, 
care au fost aduși 
din R. P. Polonă, 
sînt din cs ta ce 
mai numeroși. Gel 
mal bătrfn dintre

întorcea dlntr-o bătălie, Scj- 
oferit atunci viteazului

care 
tenii 
nitor caș de ai. Intlmplarea ar 
știtul originea numelui satului

«e 
au dem

ean- 
lor.

elfi-...Una dintre cele mai vechi 
dtrl din Brașov, situată în cartierul 
Schei, a adăpostit prima școală de 
limba romînă din țară? Școala pre
gătea clerici șl dascăli. Mulți dintre 
cei care au studiat aici au devenit 
apoi grămătici, copiști de manuscri
se și agenți diplomattoi ai domnilor 
Țării Romlneșt! șl Moldavei. Printre 
căi care au trecut prin această școa
lă se află și Radu Tempea, autorul 
uneia dintre primele gramatici ro
mlneșt! ș! Teodor Corbea, cancelar 
și pisar al țarului Petru cel Mare.

...La Galați există o grădină bo
tanică in miniatură ? Ea aparține pen
sionarului Gheorghe Vanghele, pasio
nat horticultor amator. In decursul 
anilor, acesta a colecționat multe 
soiuri de plante ce cresc in cele mai 
diferite țări din lume. Horticultorul 
acestei mici grădini botanice între
ține corespondentă cu specialiști din 
Й? de țări,

...Ce| mai 
matriarhală, 
tații, a foot 
tică Vidra (din apropierea
reșttului) ? Obiectul respectiv.

frumos vas din 
legat de cultul 
găsit în așezarea

epoca 
fertili- 
neoli- 
Bucu- 
exem-

cei 9 zimbri are
13 ani, iar cel mai 
tînăr abia cîteva 
luni. Zimbrii, care 
constituiau faima 
pădurilor noastre 

odinioară, stimase 
curiozitatea nu
meroșilor turiști 
veniți să-i vadă 
ta Imensul parc 
natural, ta car» 
stat colonizate a-
ceete animale rare.

Pentru amatorii de drumeție
Anul acesta, regiunile pitorești ale țării au atras cu 

mult pește 100 C00 de excursioniști. O dată cu venirea 
sezonului cald, excursiile de sfîrșit de saptămînă. orga
nizate de Oficiul Național de Turism — „Carpați". vor 
atrage și mal mulți amatori de drumeții, datorită atît 
posibilităților sporite de transport și cazare cit și în
tocmirii unui program mai bogat. Vor fi organizate 
excursii de o zi și o zi și jumătate pe văile Prahovei, 
Oltului, în zona lacului Bicaz și în cea a hidrocentra
lei „16 Februarie" de pe Argeș, precum și vizitarea 
Capitalei și a reședințelor de regiuni.

Aceste excursii vor mai prilejul participanților și vi
zionarea unor spectacole de teatru, operă și circ, sus
ținute de formații artistice din țară și de peste hotare. 

(Agerpresl
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Plecarea unor delegații 
de peste hotare

PE FIRUL CALITĂȚII
(Urmare din pag. ba)

Йі cursul zilei de vineri au părăsit 
Capitale delegații de partid și de 
stat, reprezentanți de guverne, dele
gații ale unor partide comuniste și 
muncitorești frățești care au partici
pat la funeraliile tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej.

Delegația de partid și guvernamentală 
din U.R.S.S., în frunte cu А. I. Mi- 
koian, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

La plecare, membrii delegației au 
fost conduși de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Dumitru Coliu, Florian 
Dănălache, Corneliu Mănescu. Ghi- 
zela Vass, Vasiie Patilineț, Nicolae 
Cuină.

Delegația de partid și guvernamen
tală din R. D. Vietnam, condusă de 
Hoang Van Hoan, membru al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, vice
președinte al Comitetului permanent 
al Adunării Naționale a R. D. Viet
nam.

Membrii delegației au fost conduși 
de tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, 
Ștefan Voitec, Alexa Augustin, Edu
ard Mezincescu.

Delegația de partid și de stat din 
R. P. Mongolă, condusă de Sonomîn 
Luvsan, membru al Biroului Politic 
al С. C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, prim-vicepreședin- 
te al ^Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mongole.

La plecare erau prezenți tovarășii 
Alexandru Drăghîcî. Dumitru Coliu, 
Grigore Geamănu, Vasiie Vaida, fsac 
«Martin, Gheorghe Pete.

Delegația de partid și de stat din 
R. P. D. Coreeană, condusă de Pak 
Kîm Cel, membru al Biroului Poli

tic, vicepreședinte al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea.

Membrii delegației au fost conduși 
la plecare de tovarășii Emil Bod- 
năraș, Ștefan Voitec, Paul Nicules- 
cu-Mizil, Ghizela Vass, de miniștri.

» ☆

Delegația de stat a Algeriei: 
Omar Oussedik, ambasadorul Algeriei 
la Sofia, reprezentant al guvernului 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare.

La plecare a fost condus de func-

liiliiiiii 9iggranilii 
iutrărilar le uistiit|ll — 
le atenții ifaiirlln wnilare

{Urmare din pag. l-a)

respectarea costului de deviz este 
necesar să se ia toate măsurile pen
tru evitarea refacerii lucrărilor, pu- 
nîndu-se accentul cuvenit pe calitate.

Avînd din timp documentația tehnică 
necesară, fonduri, conducerile șantiere
lor au datoria de a folosi din plin 
experiența pozitivă de pînă acum, uti
lajele, efectivele de muncitori, tim
pul care devine tot mal favorabil, 
pentru a îmbogăți Valea Jiului cu 
noi construcții social-culturale, de a da 
în folosința harnicilor noștri munci
tori tot mai multe locuințe confor
tabile.

Mecanicii în sprijinul 
energeficienilor

Colectivul atelierului mecanic de ia 
termocentrala Paroșenî, condus' de 
membrul de partjd Hogman Gheor
ghe, a executat în ultima vreme nu
meroase lucrări neplanificate. Astfel 
fu atelier s-au confecționat două in- 
jectoare pentru acid sulfuric necesa
re stației de tratare a apei industriale, 
a-au strunjit pentru secția turbine un 
rotor excitatrice, statorii unor elec- 
tropompe de alimentare, s-au recon
diționat 400 buc. garnituri metalice, 
numeroase ventile de înaltă presiune. 

ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe.

☆

Delegația Partidului Comunist dig 
.usiria; Johann Koplenig, președin

tele Partidului Comunist din Austria; 
delegația Partidului Comunist italian : 
condusă de Arturo Colombl, membru 
al Direcțiunii Partidului Comunist Ita
lian, senator; delegația Partidului So
cialist Italian ai Unității Proletare: 
Domenico Cerevalo, membru al Direc
țiunii Naționale a Partidului Socialist 
Italian al Unității Proletare, deputat 
in parlament.

La plecare, delegațiile au fost con
duse de tovarășii: Alexandru Bîrlă- 
deanu, Paul Niculescu-Mizil, Giieor- 
ghe Stoica, Gheorghe Cioară, și dc 
activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist Fran
cez în frunte eu Georges Marchais, 
membru al Biroului Politic și secre
tar al C.C. al P.C. Francez; delega
ția Partidului Comunist din Olanda: 
Joop Wolff, membru al Biroului Po
litic al Partidului Comunist din Olan
da; delegația Partidului Comunist din 
Maroc: Aii Vata, secretar general al 
Partidului Comunist din Maree; 
delegația Partidului Comunist din 
Spania: în frunte cu Ignacio Cal
lages, membru al Comitetului Exe
cutiv și secretar al C.C. al P.C. din 
Spania.

La plecare, delegațiile au fost con
duse de tovarășii: Leonte Răutu, Mi
hai Dalea, Gheorghe Gaston Marin, 
Nicolae Giosan, Nicolae Gheorghiu și 
de activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist din 
Portugalia ! Alvaro Cunhai, secretar 
general al P.C. din Portugalia; dele
gația Partidului Comunist din Finlan
da: Marții Malmberg, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C. din Fin
landa, secretar cu problemele organi
zatorice; delegația Partidului Comunist 
din S.U.A,: Gilbert Green, membru al 
Biroului Politic și al Secretariatului 
Național al P.C. din S.U.A.; delega
ția Partidului Comunist din Canada: 
William Devine, membru al Comitetu
lui Național al P.C. din Canada.

Membrii delegațiilor au fost conduși 
la plecare de tovarășii Leonte Răutu, 
Mihai Dalea, de activiști de partid.

Delegația Partidului Comunist din 
Columbia și Partidului Comunist din 
Argentina: Jose Cardona Hoyos, mem
bru al C.C. al Partidului Comunist din 
Columbia; delegația Partidului Muncii 
din Guatemala: Jose Manuel Fortuny, 
membru al С. C. al Partidului Mun
cii din Guatemala; delegația Partidu
lui Comunist din Indonezia, condusă 
de Setiati Surasto, membru al С. C. 
al P.C. din Indonezia; delegația Par
tidului Comunist din Japonia: Kajita 
Shlgeho, membru al C.C. al P.C. din 
Japonia; delegația Partidului Avan
garda Populari din Costa Rica: 
Luciano Ferreto.

La plecare, delegațiile au fost con
duse de tovarășii Dumitru Coliu, llie 
Verdeț, Mihai Burcă, de activiști de 
partid. (Agerpres)

I

Transportul în comun
la nivelul cerințelor

Doar lingă ușa din . spate doi vînză-

In Valea Jiului, transportul călă
torilor cu autobuzele I.C.O, a cunos
cut în ultimii ani o largă dezvoltare. 
Dacă acum 16 ani, pe drumurile Văii 
Jiului nu circulau decît trei autobuze, 
astăzi, transportul călătorilor este de
servit de 74 mașini fabricate în țara 
noastră- Anul acesta, parcul auto al 
I.C.O. Petroșani va fi dotat cu încă 
13 autobuze noi. Parcul de mașini 
de care dispune I.C.O. Petroșani 
poate asigura în bune condițiuni. cu 
punctualitate și confort transportul 
călătorilor între toate localitățile 
Văii Jiului. Călătorind doar o sin
gură zi pe șoselele Văii Jiului vom 
observa o seamă de lucruri pozitive 
dar și unele lipsuri. Să luăm ca e- 
Xemplu ziua de 16 martie.

La ora 9 și după aceea
Cînd acele ceasornicului arătau ora 

9 fix, șoferul de pe autobuzul ce face 
transportul călătorilor pe ruta Pe
troșani—Aninoasa și retur a pornit 
în cursă. Călătorii rămași în stație, 
vreo 40—50 la număr și care aștep

fruntaș în întrecerea socia
listă care îndeplinește o 
misiune importantă : contro
lul filierelor de la mașinile 
de filat (prima fotografie 
din pagina l-a). Numele 
filatorilor fruntași Jtiveloiti 
Vasiie și Brăgaru Argen- 
tin, al muncitoarelor Csfl- 
resi Elena. Iile Ana și Rtisu 
Ștefanîa sînt cunoscute în 
întreaga fabrică. „Respectă 
parametrii stabiliți și pro
gramul de lucru, sînt har
nici și disciplinați", ne in- 
formează tovarășa Iancu.

La spălătoria de bobine, 
fotoreporterul a surprins pe 
controloarea de calitate 
Muller Lucreția preluînd 
bobinele de Ia muncitoarele 
Besoîu Anița și Hlaghie 
Victoria (fotografia a doua 
din pag. l-a); Prin mîna 
lor trec, de-a lungul unui 
șchimb. 6000-7000 de bobi
ne. sosite de la fiiaj; cu a- 
ceșt prilej se verifică dacă 
bobinele nu cuprind cumva 
viscoză coagulată sau fire 
duble.

Următorul popas îl facem 
la secția, a Ш-a finisaj 
textil, secție spre care se 
îndreaptă atenția întregii 
fabrici deoarece aici se 
poate fac'e mult pentru îm
bunătățirea calității. Prin 
una din operațiuni — con
trolul preliminar asupra 
bobinelor se verifica dacă 
acestea nu au scame, fire 
murdare sau netorsionate 
îndeajuns, ghemotoace. Fo
tografia de sus' reprezintă 
momentul cînd muncitoarea 
fruntașă Matei Anisia pre
dă producția controloarei de 
calitate Nicoară Euiza. Con- 
iroloarea se arată mulțu
mită — semn că au fost 
respectate cerințele' de ca
litate. La secția de finisaj 
ni s-a vorbit cu stimă des
pre răsucîtoarele Mănattt 
Ruxandra, Pobîrjan Piana, 
Naș Domnica. Raica Julia

A IV-a exooziție bienală 
de artă plastică 

a artiștilor amatori
Comitetul de Stat pentru 

Cultură și Artă și Consiliul 
Central al Sindicatelor or
ganizează anul acesta cea 
de-a ]V-a expoziție bienală 
de artă plastică a artiștilor 
amatori de la orașe și sate

Expoziția are drept t scop 
dezvoltarea activității cer
curilor de artă plastică din 
întreprinderi, instituții, case 
de cultură, cluburi și cămi
ne culturale, prin valorifi
carea aptitudinilor creatoa
re ale oamenilor muncii în 

tau autobuzul de Uricani au început 
să dea semne de nerăbdare. Mulți 
și-au îndreptat pașii spre tabloul ce 
indică mersul autobuzelor. Aici însă 
scria clar: spre Uricani se pleacă 
la oră fixă și din ceas în ceas.

— Așa scrie, dar văd că în rea
litate e altfel — se adresă un călă
tor unui tovarăș de... așteptare. Dar 
iată că sosește și autobuzul, Nu a- 
vea decît zece minute întîrziere.

— Le voi recupera ușor — și-a 
zis șoferul.

De cum s-a oprit autobuzul în 
stație, a început înghesuiala. Și cînd 
te gîndești că șe poate urca în mod 
civilizat în autobuz, dînd întîietate 
femeilor și oamenilor vîrstnici. Asta 
daeă unii tineri n-ar ține cu tot 
dinadinsul să-și arate forța și abi
litatea acolo unde nu trebuie.

Doi cît... șase
Plină pînă la refuz, mașina s-a 

transformat intr-o cutie de sardele.

na, Pavel Maria și Șuta 
Anula, maistrul de secție 
Bartha Emma, ajutorul de 
maistru Moldovan Varvara 
și bobinatoarea Mureșan 
Valeria care se află în 
frunte în ceea ce privește 
lupta pentru calitate.

Dar. nu stau lucrurile 
peste tot bine. Vitrina ca
lității (fotografia din mij
loc) a consemnat cazul ră- 
sucitoarei Nergheș Elena la 
rubrica „Negative" însoțind 
bobinele defecte cu o notă 
care se încheie cu îndem
nul : „Nu urmați acest e- 
xemplu 1“

Și. acum, ia ultimele faze 
ale fabricației - - sortarea 
și împachetarea. Mal ales 
aici intervin organele C.T.C. 
pentru ca bob inele și seu- 
hirile care se împachetează 
să corespundă STAS-uItii 
în vigoare. Sortaioarele 
Poenar Otilia. Rrăneț Au
rica și Mircea Maria s-au 
făcut cunoscute pentru exi
genta lor. Pe fruntașa în 
întrecere Topală Paulina 
(fotografia de jos) am gă
sit-o verificînd 6 bobină. 
„Nu are reelamații. este 
foarte disciplinată și con
știincioasă" ne face cu
noscut maistrul de schimb 
Ta|>orski Ana.

Un cuvfnt greu. în ceea 
ce privește calitatea fire
lor. îl are de spus labora
torul spre care converg 
materia primă, combustibilii, 
semifabricatele și produsul 
finit — firele de mătase. 
Ar mai trebui relatat aici 
despre aportul ce-1 aduc 
multi meseriași conștiin
cioși și de înaltă calificare 
la repararea și întreținerea 
mașinilor și agregatelor.

După o vizită Ia filatorii 
din Lupeni, pleci cu con
vingerea că lupta pentru 
calitate este o acțiune la 
care participă, cu forțe me
reu sporite. întregul colec
tiv, că oamenii de aici țin 
mult la prestigiul miwi: 
fabricii lor.

domeniul picturii, sculpturii, 
graficii, scenografiei și ar
felor decorative aplicate.

Expoziția bienală se va 
desfășura astfel : mai-iunie 
— expoziții ale cercurilor 
de artă plastică din între
prinderi, instituții și case 
de cultură; iulie-augusț — 
expoziții raionale de artă 
plastică; septembrie-octom- 
brie — expoziții regionale, 
iar în luna decembrie se 
va organiza Ia București 
Expoziția republicană.

(Agerpres)

tori ambulanți cu niște legături mari 
de mături ocupau loc cît șase călă
tori la un loc. Izbind în toate păr
țile eu măturile au făcut repede gol 
în jurul lor. Taxatoarea amabilă i-a 
privit îngăduitor. Deh. sînt doar și 
ei călători. Că asta incomodează pe 
ceilalți n-are importanță. Văzîndu-i 
m-am gîndit.

— Се-ar fi să vină un călător cu 
un purcel. Probabil că va fi privit 
cu aceeași indulgență. Purcelul parcă 
nu poate călători cu autobuzul ?

„Astenie" de primăvară
Dacă iarna mașinile mai făceau 

nazuri detectîndu-se uneori pe traseu, 
lucrul era oarecum explicabil, lată 
însă că și acum, în prag de. primă
vară, unele mașini trag la marginea 
drumului șl stau acolo mult și bine. 
Numai în ziua de 16 martie, pe dis
tanța Petroșani — Vulcan au stat 

cîteva ore două mașini.- Una lîngă 
podul de la Livezeni și alta la sta
ția Vulcan — Corcești, .barmaneje 
mașini, iarna se vede că se îmbol
năvesc de „gripă", iar primăvara de 
„astenie" de nu se mai pot urni nici 
ele din loc, dar să mai ducă și călă
torii. Oare rm ar fi mai bună soluția 
să fie ținute cîteva. ore în pluș în 
garaj spre a fi verificate decît să 
stea pe marginea drumului ? Răspun
sul la această întrebare îl poate da 
conducerea garajului și tovarășii ее 
răspund de repararea autobuzelor.

☆

Ar fi multe de discutat și de fe
lul in care își fac datoria unii dis
peceri, șoferi, taxatore și controlori, 
despre felul în care este asigurat 
transportul minerilor între Petrila și 
Petroșani în orele de vîrf și alte 
probleme. Toate aceste neajunsuri »e 
pot remedia fără prea multă greu
tate. Pentru aceasta trebuie însă ini
țiativă, preocupare și mai mult simț 
de răspundere.

D. CRIȘAN



STEAGUL ROȘU

BQuviA: Situația politică continuă 
să râmînă confuză

EA PAZ 26 (Agerpres).
Situația politică din Bolivia conti

nuă să rămînă confuză datorită gra
velor disensiuni care se manifestă 
între conducătorul juntei militare gu
vernamentale, generalul Rene Barrien
tos Ortuno, și liderii principalelor 
partide politice de opoziție. Princi
pala cauză a divergențelor o consti
tuie intenția generalului Barrientos 
de a candida la alegerile din sep
tembrie pentru postul de președinte, 
în timp ce partidele politice coside- 
ră că aspirațiile sale sînt incompa
tibile cu funcția ce o îndeplinește în 
prezent și au cerut să demisioneze

mai întâi din postul de conducător al 
juntei înainte de a se prezenta la 
alegeri. După cum transmite agenția 
Prensa Latina, un purtător de cn- 
vint al guvernului a 
consideră iminentă o 
gerilor prezidențiale

Această declarație
după cc știrea eventualei aminări 
a scrutinului prezidențial a fost adusă 
la cunoștință de ziarele 
..Presencia" și „El Diarrio". 
bele ziare consideră că 
măsură ar contribui la 
actualului tablou politic 
țării.

declarat că se 
amînare a ale- 
din septembrie.
a fost făcută

boliviene
Ațn- 

o asemenea 
soluționarea 

confuz al

Madrid

Au fost reluate demonstrațiile 
studenților spanioli

MADRID 26 (Agerpres).
După o perioadă de liniște, care 

a durat aproximativ două săptămîni, 
vineri au fost reluate la Madrid de
monstrațiile studenților spanioli. La 
26 martie aproximativ 2 500 de stu- 
denți s-au întrunit în cadrul unui 
miting în centrul capitalei spaniole 
cerînd guvernului să accepte schim-

barea actualelor sindicate studențești 
din universități. Poliția a intervenit 
cu brutalitate împrăștiindu-i pe mă- 
nifestanți. Au fost operate arestări.

De fapt tensiunea în cercurile uni
versitare spaniole a sporit încă de 
joi cînd I 000 de studenți s-au în
trunit fără aprobarea autorităților, 
pentru a iniția noi . acțiuni în vederea 
acordării de libertăți sindicale.

S-a încheiat marșul spre Montgomery
— Wallace a refuzat să-i primească pe reprezentanții 
demonstranților

WASHINGTON 26 (Agerpres).
■ Reverendul Martin Luther King, 
«dresîndu-se celor peste 25 000 de 
participanți la mitingul cu care s-a 
încheiat marșul spre Montgomery, a 
pledat pentru ,‘neviolență în lupta ne
grilor pentru drepturile civile și ega
litate". Segregaționismul în S.U.A. 
„este pe patul morții" a spus King, 
iar următorul pas pentru îngroparea 
lui definitivă este „ridicarea între
gii națiuni" în sprijinul noului pro
iect de lege prezentat de Johnson 
Congresului, care acordă drepturi ci
vile populației de culoare.

In timpul mitingului o delegație 
compusă din 20 de negri și albi au 
intrat în clădirea Capitoliului 
Montgomery pentru a înmîna 
vernatorului Wallace o petiție. Aces
ta, însă, a refuzat să-i primească pe 

■reprezentanții demonstranților, însăr- 
cînînd cu aceasta pe secretarul său.

din 
gu-

James Bevel, conducătorul delega
ției. a renunțat de a vorbi cu repre
zentantul guvernatorului și a părăsit 
clădirea, după care a declarat ziariști
lor că vor reveni vineri în speranța 
că vor fi primiți de guvernatorul 
Wallace.

Agențiile de presă transmit că în 
general, marșul s-a desfășurat în 
liniște (3 000 de militari ai forțelor 
federale și membri ai gărzii națio
nale a statului Alabama au asigu
rat protecția coloanei). Cu toate aces
tea, în apropierea orașului Montgo
mery membrii gărzii naționale au gă
sit cadavrul unei femei albe identi
ficată apoi ca fiind Viola Luizzo, 
în vîrstă de 38 de ani. din Detroit, 
membră a comitetului de organizare 
a marșului. Ea a fost împușcată; de 
rasiști în timp ce se 
Selma în automobilul

întorcea ia 
său.

ÎMPOTRIVA ACȚIUNILOR AGRESIVE 
ALE S.U.A. ÎN VIETNAM

Declarafia С. C. al Frontului National de Eliberare 
din Vietnamul de sud

popoarelor din diferite țări cerîndu-le 
să trimită tineri și militari în Viet
namul de sud pentru a se alătura 
poporului sud-vietnamez în acțiunea de 
distrugere a inamicului comun".

Arătînd că poporul sud-vietnamez 
este hotărît să continue lupta pînă 
la victoria finală, în declarație se. 
spune: „Orice tratative cu imperia
liștii americani în momentul de față 
sînt total inutile, dacă ei refuză încă 
să-și retragă din Vietnamul de sud 
toate trupele lor și toate felurile de 
material și mijloace de război și pe 
acelea ale țărilor lor satelite, dacă 
ei refuză încă să desființeze toate 
bazele lor militare din Vietnamul de 
sud, dacă 
drepturile 
vietnamez 
erație în 
ricani și 
Eliberare
singurul reprezentant adevărat al

HANOI 26 (Agerpres).
După cum anunță agenția de presă 

Eliberarea din Vietnamul de sud, 
Nguyen Hun Tho, președintele Co
mitetului Central al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
sud, a dat publicității o declarație în 
care Frontul de Eliberare adresează 
un apel Armatei de eliberare și for
țelor armate populare de a lupta cu 
curaj și hotărîre pentru „izgonirea 
imperialiștilor americani, pentru 
berarea Vietnamului de sud și 
tru a înfăptui un Vietnam de 
independent, democratic, pașnic
neutru în scopul realizării reunifică- 
rii naționale".

Declarația avertizează că dacă se 
va continua angajarea trupelor ame
ricane și ale altor țări în Vietnamul 
de stid, dacă se 
iul în Vietnamul 
„Frontul Național 
Vietnamul de sud

de Eliberare Națională din 
de sud, se arată în deola- 
bizuit întotdeauna. în pri- 
pe forța și capacitatea sa

eli- 
pen-
sud

Și

va 
de 
de 
va

extinde războ- 
nord și Laos, 
Eliberare din 
adresa un apel

trădătorii abandonează încă 
sacre ale poporului sud- 
la independență și demo- 

mîinile imperialiștilor ame- 
dacă Frontul Național 
din Vietnamul de sud

Declarația făcută de L. Brejnev
L. Brejnev, prim-secretar al C.C. 

al P.C.U.S., luînd cuvîntul la primi
rea cosmonauțilnr. a declarat : „Toți 
oamenii 
eroicul 
tizează
S.U.A.,
trupelor 
sud".

După
cînde ale popoarelor iubitoare 
pace împotriva acestor fapte ale im-

sovietici se solidarizează cu 
popor vietnamez, ei stigma- 

agresiunea imperialistă a 
cer încetarea ei. retragerea, 
americane din Vietnamul de

ce a relevat acțiunile cres- 
de

de

ce-

perialișttlor, vorbitorul a arătat 
la organele centrale sovietice 
sesc numeroase cereri din parte ce
tățenilor sovietici, care își exprimă 
holărîrea de a participa la lupta po
porului vietnamez pentru libertate și 
independență. înțelegem bine senti
mentele de solidaritate frățească, de 
internaționalism socialist, care își gă
sesc expresia în -aceste declarații ale 
oamenilor sovietici".

Articol din „Jenminjibao"
PEKIN 26 (Agerpres).
Ziarul „Jenminjiibao" a publicat la 

25 martie un articol intitulat „Po
poare ale lumii, ridicați-vă în ajuto
rul poporului sud-vietnamez pentru 
înfrîngerea agresorilor americani l“. 
Referindu-se la declarația C.C. al 
Frontului de Eliberare Națională din 
Vietnamul de sud. articolul spune 

poporul chinez a privit întotdeau- 
„lupta poporului sud-vietnamez 

pe propria sa luptă și a conside- 
sprijinul pentru cauza justă a pc-

că
„so-

tregului ajutor material necesar și tu
turor celorlalte materiale de război 
eroicului popor sud-vietnamez, care 
luptă împotriva imperialismului ame
rican. In același timp, noi sîntem 
gata să ne trimitem oamenii, oricînd 
va fi nevoie, pentru a lupta împreu
nă cu poporul 
vederea nimicirii 
liști americani".

sud-vietnamez, în 
agresorilor imperia-

independenta 
la toate or- 
și popoarele 
întreaga lu

lor 14 milioane sud-vietnamezi — nu 
deține rolul său hotărîtor".

„Frontul 
Vietnamul 
rație, s-a 
mul rînd,
proprie, dar el este gata să accepte 
orice ajutor, moral sau material, in
clusiv arme și orice alte materiale de 
război, din toate țările socialiste, ță
rile care și-au dobîndit 
națională, precum și de 
ganlzățiile internaționale 
iubitoare de pace din 
me“.

Declarația arată că dacă va -!,■ ne-> 
cesar. Frontul de Eliberare Națională 
din Vietnamul de sud nu poate face 
aliceva decît să cheme pe fiii și fiicele 
Vietnamului de sud, care s-au regru
pat în nord pe baza acordului pen 
tru încetarea focului, să pună mîna 
pe arme ca să. nimicească dușmanii! 
și să-și salveze țara și familiile.

In încheierea declarației sg spu
ne : „Chiar dacă va trebui săshe con
tinuăm lupta încă 10-20 de ani, sau 
chiar mai mult, și chiar dacă va tre
bui să suportăm greutăți și suferințe 
mai mari, sîhtem dispuși și hotărîțj 
să luptăm și să luptăm pînă 
păt, pînă cînd în țara noastră 
mai rămîne picior de soldat 
can".

t

la ca- 
nu va 
ameri-

Wilson și Stewart 
vor vizita Franfa

LONDRA 26 (Agerpres).
După cum transmite agenția Fran- 

ce Presse, începînd de la 1 аргйіе, 
primul ministru britanic, Harold Wil
son, și ministrul englez al afacerilor 
externe. ’ Michael Stewart, vor face 
o vizită în Franța.

In timpul vizitei urmează ca în
tre generalul de GauMe și Harold 
Wilson, precum și între SteWart și 
Couve de Mourville, să aibă loc în
trevederi.

CONVORBIRI URGUPLU-BURGHIBA
ANKARA 26 (Agerpres).
La Ankara au început convorbirile 

oficiate între primul ministru al Tur
ciei, Urguplu, și președintele Tuni
siei, Habib Burghiba. In cadrul pri
mei întrevederi, premierul turc și 
președintele Tunisiei au examinat re
lațiile dintre cele două țări și au

păreri asuprafrfent un schimb de 
unor probleme internaționale. A fost 
discutată, de asemenea, situația din 
Cipru. Cu acest prilej, ministrul a- 
facerilor externe al Turciei a explicat 
punctul de vedere al țării» sale în 
problema cipriotă.

că 
na 
ca 
rat
porului vietnamez ca pe o obligație 
internaționalistă sfîntă".

„Declarăm acum în mod solemn, 
scrie ziarul, că noi, poporul chinez, 
răspundem în mod ferm declarației 
Frontului de Eliberare Națională din 
Vietnamul de sud și ne vom alătu
ra popoarelor lumii la trimiterea în-

După restabilirea ordinei 
la Casablanca și Rabat

NEW YORK. — Reprezentantul 
permanent al Turciei la O.N.U, 
Orhan Eralp a remis Consiliului 
de Securitate o scrisoare în care 
face cunoscut că la 17 martie un 
distrugător grec a violat apele te
ritoriale ale Turciei în regiunea 
strîmtorii care separă Insula Sa
mos de coasta turcă.

W ASHINGTON. - 
cuvînt al Departa
mentului de Stai, 
Robert Mc Clos- 
kei/j . a comunicat 
că guvernul suedez 
rerea Statelor Unite
de elicoptere să zboare din Dane
marca in Norvegia, trecind dea
supra teritoriului suedez.

DALLAS. — Ședința tribunalu
lui din Dallas, programată pentru 
lunea viitoare în vederea examină
rii stării psihice a lui Jack , Ruby, 
asasinul lui Lee Harvey Oswald, a 
fost aminaiă pînă cină curtea de apel 
■va da verdictul la o hotărlre a tri
bunalului federal privind aducerea 
procesului in fața unui tribunal 
al statului Texas.

declarat joi o grevă generală re- 
vendicind majorarea salariilor. La 
grevă participă salariații de la 
poștă și telegraf. Toate oficiile 
poștale și telegrafice și-au încetai 
activitatea.

RABAT 26 (Agerpres).
După ce forțele polițienești și ar

mata au restabilit ordinea la Casa
blanca și Rabat, în cursul zilei de 
joi au fost semnalate noi manifesta
ții ale studenților și elevilor maro
cani din localitățile Fez și. Marrakech. 
Ele nu au evoluat în incidente vio
lente, dar autoritățile au ordonat în
chiderea unor magazine și . institui
rea de restricții.

/

La Casablanca, tribunalul regional : 
a început joi procesul primului grup 
de manifestanți, arestați cu prilejul 
ciocnirilor violente de marți după- 
a miază. Au fost pronunțate deja 40 
de condamnări la cîte doi ani închi
soare și la diverse amenzi. Atît la 
Casablanca cît și Ia Rabat poliția 
și armata sînt pregătite să intervină 
în cazul unor noi - manifestații.

IRI SP RTIVE

Purtătorul de

GIUDAD DE GUATEMALA. 
Ziarul „Prensa Libre" 
mortalitatea infantilă 
Guatemala

respins ce
ea un număr
a

ROMA. — O sută de mii de ma
rinari ai fiolei comerciale 
participă în aceste zile ia 
da revendicativă", cerîind 
rea pensiilor și protestînd 
va concedierilor.

italiene
„Deca- 

majora- 
împotri-

DACCA. — Ultimele știri în le
gătură cu ciclonul care s-a abătut 
marți asupra Pakistanului de est 
anunță că 25 de persoane și-au pier
dut viața. Corespondentul agenției 
France Presse apreciază însă, că 
numărul victimelor este mai mare, 
dat fiind faptul că operațiunile 
salvare nu s-au încheiat.

scrie că 
a atins în 

nivel alarmant. Po
trivit ziarului pro
centul mortalită
ții în țară este 
de 85,9 la mie in 

timp ce „punctul critic" preconi
zat de Organizația Mondială a 
nătății este de 80 la mie.

un

Să-

de

ROMA. — Joi s-a semnat la 
та un acord între guvernul 
lian și guvernul francez pentru 
rea în exploatare a tunelului
Mont Blanc. Exploatarea tunelu
lui va fi făcută de două societăți, 
una franceză și alta italiană.

Ro- 
ita- 
da- 
din

Săptămîna viitoare în Capitală se 
vor desfășura primele întîlnîri in
ternaționale de fotbal din. actualul 
sezon. Selecționata divizionară a ță
rii noastre întâlnește miercuri 31 
martie, cu începere de la ora 15,45, 
pe stadionul „23 August", formația 
austriacă „Wiener Sport Klub".

In deschidere (ora 14) selecționata 
de tineret a R. P. Romîne va evolua 
în compania echipei maghiare Sze
ged.

venit cehoslovacului Jiri Wolf. Ieri a 
avut loc proba contracronometru in
dividual. Pe primul loc s-a clasat re
prezentantul țării noastre Constan
tin Dumitrescu.

(Agerpres)

MELBOURNE.— Salariații de 
oficiile poștale din Australia

la 
au

CONSTANȚA 26 (Agerpres).
Cicliști bulgari, cehoslovaci și ro- 

mîni au participat zilele acestea la 
cîteva curse disputate la Mamaia șî 
pe șoseaua Constanța-Tu Icea. între
cerea pe circuit de la Mamaia a re-

BELGRAD 26 (Agerpres).
înaintea dfeputării partidelor din 

ultima rundă și a unor partide amî- 
nate sau 
turneului 
șah de la 
9 puncte 
puncte. Șahista romînă Elisabeta Po- 
lihroniade are 6 puncte și 4 partide 
întrerupte. Polihroniade a făcut re
miză cu Liliak și a învins-o cu ne
grele pe olandeza Fanny Hemskerk. 
Cealaltă jucătoare a noastră, Marga
reta Teodorescu, a remizat cu La- 
zarevici și totalizează 6 puncte.

întrerupte, în clasamentul 
internațional feminin de 
Belgrad conduce Bilek cu 

(1), urmată de Liliak 7,5
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