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■ Macaraua uriașă e stăpînită de 
mîini sigure. Cojocarii Nicolae de la 
șantierul Petrila lucrează pe o ast
fel , dș macara și o strunește cu pre- 
tizîe.
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Cu planul trimestrial îndeplinit
Exploatarea minieră 
Aninoasa

Minerii din Aninoasa, deținătorii 
Steagului roșu și a Diplomei de 
fruntași în întrecerea socialistă în 
ramura cărbunelui pe anul 1964, ocu
pă primul loc pe bazinul Văii Jiu
lui în întrecerea cu celelalte ex
ploatări miniere.

Ga urmare a extinderii pe scară 
tot mai largă a inițiativei extragerii 
a două cîmpuri de cărbune pe 
schimb și aripă în abatajele cameră 
și a aplicării unui complex de mă
suri tehnico-organizatorice, minerii a- 
ninoseni au sporit randamentul 
exploatare la 1,410 tone cărbune pe 
post, mai mult decît planificat cu 
10 kilograme pe post. Pe această 
bază ei au extras de la începutul 
anului 8 700 tone de cărbune peste 
sarcina de plan — îndeplinindu-și 
astfel cu 3 zile mai devreme planul 
la extragerea cărbunelui pe primul 
trimestru al acestui an. De remarcat 
că minerii din Aninoasa 
conținutul de cenușă 
extras în medie cu 1 
de sarcina planificată.

pe

au redus 
cărbunele 
sută față

din 
la

Exploatarea minieră 
Petrila

Și în abatajele minei din Petrila 
se desfășoară o muncă susținută 
pentru îndeplinirea și depășirea inte
grală a sarcinilor de plan și a an-

răspîndirea

muzicale.

înainte de 
în brigada lui 
seurfă discuție 
„două cîmpuri 
lună sarcinile

a intra în mină, minerul Țăranu Gheotghe (șef de schimb 
Petric Simion de la sectarul V al minei Lonea) poartă o 

cu ortacii săi. Brigada lor, aplicînd cu succes inițiativa 
pe aripă și schimb" în abatajul cameră depășește lună de 
de plan și realizează randamente de 9—9,50 tone pe post.

Expoziție 
de fotografii 

artistice
Ieri. înir-una din sălile clubului din 

orașul Lupeni s-a deschis o expoziție 
de fotografii artistice aparțintnd cer
cului de fotoamatori de pe lingă 
clubul sindicatelor din Petroșani. Ex
poziția cuprinde 120 de lucrări în alb- 
negru ce redau cu multă fidelitate și 
măiestrie incintătoarele peisaje din 
împrejurimile Văii Jiului.

Lectorat tehnic

Ш№ мііиИ
Azi la ora 19, în 

sala de festivități a 
clubului muncitoresc 
din Petrida se organi
zează pentru tinerii 
mineri și preparatori 
evidențiați în procesul 
de producție o seară 
de audiții

Mîine, la ora 14, în 
sala de ședințe a sec
torului electromecanic 
de la mina Vulcan se 
va expune, în cadrul 
unui lectorat tehnic, 
o conferință intitulată 
„Calitatea — oglindă 
a hărniciei și conști
inciozității în muncă".

Consfătuire cu cititorii
Pentru a îmbunătăți 

cărții în rîndul muncitorilor energe- 
ticieni, conducerea clubului din Paro- 
șeni organizează azi, la ora 17, în 
sala de lectură a bibliotecii, o con
sfătuire cu cititorii. Cu acest prilej, 
în fața participanților se va prezenta 
un referat intitulai „Despre autorii 
noștri preferați.

Referatul va fi urmat de discuții 
și propuneri.
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1965

gajamentelor luate în întrecerea so
cialistă.

Toate sectoarele de producție din 
această exploatare și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan în luna cu
rentă. Ieri. în schimbul II, minerii 
de aici au extras ultimele tone de 
cărbune prevăzute în planul de pro
ducție a primului trimestru din
acest an. Plusul de producție dat 
de minerii petrileni, de la începutul 
anului, se ridică la aproape 7 300 
tone de cărbune. Cea mai mare 
tribuție la acest rezultat și l-au 
minerii din sectoarele II și I, 
au extras 2 700 și, respectiv, 
tone de cărbune peste sarcinile 
plan la zi.

Merită scos în evidență aportul 
adus de către minerii din brigăzile 
conduse de Stăuceanu Gheorghe, Si
dorov Vasile, de la sectorul II. Tă- 
nase loan, Alexe Constantin, Cepă- 
lău Aurel din sectorul IV. Cîșlaru 
Ioan, Laszlo Ștefan și Putda Con
stantin care au extras cele mai 
mari cantități de cărbune peste plan.

U.R.U.M.P.
Sîmbătă 27 martie, în schimbul II, 

muncitorii Uzinei de reparat utilaj 
minier din Petroșani au raportat în
deplinirea integrală a sarcinilor de 
plan pe primul trimestru al anului. 
Valoarea producției marfă dată de 
către muncitorii de aici de la începu
tul anului peste plan se cifrează la 
aproape 1700 000 lei.

Acest rezultat se datorește folosirii 
la întreaga capacitate de lucru a ma
șinilor și utilajelor, perfecționării pro
cesului de producție și intrării în 
funcțiune a untti pod rulant de 20 
tone la secția construcții metalice 
și a unui troliu Ia secția pentru 
confecționarea armăturilor Т.Н., care 
au dus la creșterea considerabilă a 
productivității muncii. Prin reduce
rea cheltuielilor de producție, colec
tivul U.R.U.M.P. a obținut economii 
suplimentare la prețul de cost, în 
două luni din acest an, în valoare 
de 480 000 lei.

Cele mai bune rezultate au fost 
înregistrate de către muncitorii sec
țiilor mecanice și construcții meta
lice, care au obținut cele mai mari 
depășiri ale planului de producție.

brigada fruntașă con- 
comunistul Stăuceanu

La panoul C al 
abatajului cu trep
te răsturnate de la 
stratul 13, cărbu
nele abia eliberat din front de că
tre piconul ciocanului de abataj, se 
rostogolește printre armături. Aici 
este plasată 
dusă de 
Gheorghe.

Pe cele cinci trepte ale abataju
lui, care se întinde de-a lungul a 
60 de metri, lucrează 8 oameni. 
Sint ortacii șefului de schimb To- 
tolan: minerii Socolescu Mircea și 
Dumitru. Moacă Nicolae, ajutorul de 
miner Alexoiu loan, vagonetarii 
Pirvu Ștefan, Morarii Ioan 11 și 
Poșircă Dumitru. Este unul din 
schimburile bune ale brigăzii, iar 
despre frații Socolescu, maistrul 
miner Cozma ține să facă o remar
că: „Sint bine calificați, discipli
nați și, mai ales, foarte harnici".

Brigada de la. panoul C trece 
drept una din cele mai destoinice 
din întregul sector II al minei Pe
trila. In anii 1963 și 1964 a fost 
distinsă cu cite o diplomă de frun- 
iasă. Aproape 30 de oameni sint 
purtători ai steluței rubinii, majo
ritatea pentru a doua oară. Despre 
ei vorbesc realizările: aproape 
1300 tone cărbune peste prevederi 
de la începutul anului, randament 
realizat în medie cu 0,60 tone pe 
post mal mare decît cel planificat, 
viteze de avansare de 25—27 m l

con- 
adus 
care 

1 600 
de

Linii arhitectonice modeme.

BLOC ÎN GLISARE
Constructorii din Vulcan au ca 

sarcină să predea în acest an un 
număr însemnat de apartamente. 
Dintre acestea, multe vor fi în blo
curi înalte, cu 8 etaje.

In aceste zile, colectivul șantieru
lui Vulcan a început glisarea blocu
lui D 13 cu 72 apartamente. A fost 
montată instalația respectivă și pusă 
în funcțiune macaraua, s-au făcut 
armături și tîmpiării necesare mon
tajelor, la stația de betoane s-a asi
gurat buna funcționare a utilajelor

Zilele trecute, în orașele și comu
nele Văii- Jiului au avut loc primele 
sesiuni ale celei de-a VI-а legisla
turi pentru constituirea sfaturilor 
populare. După ce au validat manda
tele deputaților aleși, sesiunile sfatu
rilor populare orășenești și comunale 
au ales comitetele executive și comi
siile permanente. Ca președinți ai 
comitetelor executive au fost aleși 
tovarășii : BRAȘOVEANU VICTOR 
— orașul Lupeni; BETERINGHE VA-

nta^ii de. La
pe lună. Angajamentul anual de 
500 tone cărbune extras peste plan 
a fost depășit și urmează să fie 
reînnoit.

Am căutat să aflu vreo faptă, 
deosebită petrecută in abatajul a- 
cestei brigăzi. Am primit următo
rul răspuns :

— Ceva deosebit ? Nu s-a întlm- 
plat la noi. Se muncește in fiecare 

însemnări de reporter

schimb în mod organizat^ ritmic. 
Oamenii vin la timp la lucru, iși 
văd de treabă, îngrijesc bine scu
lele, armează ca la carte, fac sti
vele reglementar și cam atit. Avem 
oameni de ispravă. E cam greu să 
determini care sint mai vrednici 
din cei peste 30 de oameni cîți are 
brigada. Minerii Vlad Titu. Bejan 
Vasile, Cam Gheorghe, Totolan 
Pică, Dulhac 
Gheorghe au 
ță și sint într-un fel baza colecti
vului. Harnici sini și minerii Roi- 
bu Gheorghe, Vlad Ioan, Mocănaș 
Florică, Buciumau Alexandru, aju
torul de miner Gavrilă Vasile, va

Nicolae, Haidamac 
mai multă experten-

care ‘ lu- 
fost ІП- 

sarcinile.
Verdeț

iar brigăzile de muncitori 
crează Ia noul obiectiv au 
struite pentru a-și cunoaște 
Maiștrii Coreean Otto și
Gheorghe s-au ocupat îndeaproape 
de crearea condițiilor necesare bunei 
desfășurări a lucrului, îneît munca 
se desfășoară cu spor. In prezent, 
constructorii vulcăneni au ajuns la 
etajul II cu glisarea noului bloc D 
13. In semestrul II al anului încă 
72 apartamente în bloc înalt vor fi 
date în folosință minerilor 
сап.

din Vid-

SILE — orașul Vulcan; 
IOAN — orașul Urieani;

MOGOȘ 
TANASE 

EMIL — orașul Petrila; BLAG TEO- 
FIL — comuna Aninoasa; MATEI 
ILIE — comuna Iscroni; VLADISLAV 
IOAN — comuna Banița; POPOVICI 
FLORIAN — comuna Cîmpu lui Neag. 

In sesiunile de constituire a sfa
turilor populare au fost prezentate 
informări în legătură cu sarcinile 
privind buna gospodărire și înfrumu
sețare a localităților Văii Jiului.

gonetarii Verdeș, Pirvu, Moraru și 
Poșircă.

Cu majoritatea lor, Stăuceanu' lu
crează împreună de 5—6 ani; Alții,- 
ca ajutorii de miner Gavrilă ■ și Ѳ- 
prea, vagonetarii Butnaru , și Mo
raru au venit numai de cîteva luni 
în brigadă, dar s-au încadrat deja 
în ritmul de muncă al colectivului.

Stăuceanu, șeful • brigăzii, fiu al 
unor țărani din împrejumile Suce
vei. a venit la Petrila in 1951 și 
de atunci muncește numai la 
torul II al minei. Aici a fost 
mit in partid, a urcat treptele 
lificării și de 5 ani conduce 
pricepere o brigadă care n-a 
noscut loc codaș. Pentru 
exemplar în care își realizează sar
cinile brigada de la. panoul C, un 
merit deosebit revine lui Stăuceanu 
care s-a dovedit a fi un bun orga
nizator, apropiat de oameni. A 
știut să formeze un colectiv bine 
sudat, unde ordinea și priceperea 
minerească iși află prețuirea cuve
nită. In două luni din acest an 
brigăzii i-a fost decernai fanionul 
de evidențiată. In acest fel briga-

sec-
pri-
ca- 
cu

cu-
modul

FRANCISC VETRO

(Continuare in pag. 3-a)



STEAGUL ROȘU

FOTBAL

Fază din întîlnirea de rugbi Știința Petroșani — Știința Cluj.

Liderii învingi la Lupeni

Minerul — Știința Timișoara 2*0 (1*0)
Evoluția echipei Știința Timișoara 

a foit așteptau cu același interes ca 
și * propriei lor echipe de către iu
bitorii fotbalului din Lupeni. In 
parte, așteptările lor au fost răsplă
tite. Ambele echipe au făcut risipă 
de energie pentru a cuceri cele doua 
puncte puse în joc. La capitolul teh
nicii ele s-au dovedit însă deficitare.

ІЛ prima repriză echipa Minerul 
Lupeni domină cu autoritate. Nu tre
cuse decît un singur minut de joc 
de la începerea partidei ți gazdele 
au două ocazii de a înscrie. Prima 
este lămurită de apărătorii timișoreni 
care trimit în corner, iar cealaltă es
te ratată de Ologu. In minutul 2, 
gazdele beneficiază de o nouă lovi
tură de colț rămasă fără rezultat. 
Dominarea lor insistentă este încu
nunată de succes în minutul 3 cînd 
gazdele înscriu prin Pleian. Prima 
acțiune de atac a studenților timișo
reni are ioc abia în minutul 7 cînd 
Ko tor тал у trage pe lîngă poartă. Cea 
mai mare ocazie a studenților de a 
egala scorul a fost aceea din minu
tul 30 cînd Cucu, singur cu portarul 
SlkIay, se încurcă în minge ți ra
tează.

ІП primele 45 de minute timișo
reni] nu au tras decît 3 șuturi ia

poartă ceea ce este cu totul insu
ficient.

In repriza a 11-a, Știința Timișoa
ra intră hotărîtă să modifice rezul
tatul de pe tabela de marcaj. Hal- 
îia alimentează in permanență cu 
mingi utile atacul, se intercalează 
în linia ofensivă șutind periculos la 
poartă. De altfel, în minutul S5 mij
locașul Mihăilă este pe punctul de 
a marca însă ratează de la numai 4 
metri de poartă. Un minut mal tSr- 
ziu, după ce Știința beneficiase de 
trei cornere consecutive, Kotormany 
trage în bară. Apoi jocul se echili
brează. Minerii contraatacă tot mai 
periculos și, după ce ratează oca 
zii clare în minutele 57, 51 și 52, ei 
reușesc să majoreze scorul prin Olo
gii, în minutul 64, dintr-o centrare 
a lui Toia. Două minute mai tîrziu, 
timișorenii au din nou ocazie să în
scrie prin Cucu. Acesta, după ce in
terceptează balonul trimis ..acasă* 
de către Toia, trage exact în brațele 
portarului. In minutul 70 gazdele au, 
de asemenea, prilejul să majoreze 
scorul prin Cotroază care de ia 4 
metri trage puternic în bară. Meciul 
ia șfîrșit cu victoria meritată a Mi
nerilor.

Prin jocul practicat duminică,

Țlșuind printre apărători, Piefonu înscrie primul goi al minerilor pe 
Bogă portarul feții în întâmpinare. foto: ȘT. SZwKB

studenții timișoreni n-au amintit cu 
nimic de evoluția lor promițătoare pe 
care au avut-o în toamnă Ia Petro
șani in meciul cu Jiul. In schimb, 
echipa minerilor din Lupeni, mult în
tinerită, s-a prezentat în real progres. 
Cu o condiție fizică bună și o voin
ță demnă de admirat, el au luptat 
de-a lungul celor 90 de minute cu 
ardoare pentru victorie. Au plăcut 
spectatorilor și acțiunile de atac Ini
țiate din propriul careu precum și jo
cul pe extreme ceea ce a creat un 
front larg de atac. Deși frecvența 
în trasul la poartă a fost mulțumi
toare, ea mai lasă de dorit în ceea 
ce privește precizia. Exasperant de 
multe au fost și pasele Ia adversar 
ceea ce a dus Ia pierderea multor 
acțiuni de atac. Componențll lotului 
Minerului au reale calități fizice șl 
de tehnică individuală. Antrenorii 
vor trebui însă să mai retușeze pu
țin jocul de ansamblu al echipei, să 
elimine unele lipsuri.

Arbitrul Pop Romulus din Oradea 
a condus următoarele formații: MI
NERUL LUPENI: Sziklay, Szeneș, 
DAN, LUBAN, STAUDT, Toia, CO- 
TROĂZA, PLE1ANU, Ologu, Dodu. 
PRECUP. ȘTIINȚA TIMIȘOARA: 
Popa Petru, SURDAN, Răcelescu, 
Petrovici, Morodan, M1HAILA, Cucu, 
Lereter, Kotormany, Popa Mircea, 
Mițaru. (Regep).

C. MATEESCU
D. CRIȘAN

RUGBI

Știința Petroșani
In prima etapă a campionatului 

categoriei A la rugbi echipa Știința 
Petroșani a întîlnit pe Știința Cluj.

Dat fiind valorile apropiate ale e- 
chipelor cit și timpul favorabil, jocul 
de pe stadionul „Jiul" se anunța deo
sebit de atractiv.

Apărînd pentru prima oară în a- 
cest an în fața publicului din loca
litate, studenții din Petroșani au in
trat pe teren ho-tărîți să cîștige, ofe
rind pe lîngă satisfacția primei vic-

HANDBAL ÎN 7

Campionatul regional de f of bal

Prima etapă a returului
Din meciurile desfășurate în Valea 

Jiului în cadrul primei etape a cam
pionatului regional de fotbal, fără în
doială că cel mai important a fost 
acela de pe stadionul din Petroșani 
dintre Știința din localitate și Uni
rea Hațeg- Ca și în prima parte я 
campionatului, studenții s-au dovedit 
bine, puși la punct De fapt scorul de 
6—-0 cu care ei au învins echipa din 
Hațeg oglindește 
forțe dintre cele 
tindu-ne de orice

Așa după cum 
pondentul nostru
meciul dintre Minerul Aninoasa și 
Minerul Vulcan a fost disputat cu 
multă dîrzenie de-a lungul celor 90 
de minute. Ambele echipe au practi
cat un fotbal de bună calitaie. bine 
orientat din punct de vedere tactic. 

» Unicul gol al partidei a fost înscris 
fn minutul 30 de Golgoțiu Adrian,

pentru aninoseni dintr-o pasă a lui 
Mihai.

Deși a jucat pe teren propriu, Pre. 
părătorul Petrila a terminat nedecis 
meciul cu Aurul Zlatna. Scor : 0—0.

Deplasîndu-se la Sebeș, Parîngul 
Lonea a fost învins cu 2—0 de că
tre Textila din localitate.

fidel raportul de 
două formații, scu- 
comentarii.
ne-a relatat cores- 
Dănilă Constantin,

ALTE REZULTATE : Dacia Orăștie
— Aurul Brad 0—0: G.F.R. Simerie
— Refractara Alba lulia l—1; Con
structorul Hunedoara — Minerul Ghe- 
lar 1—0.

ETAPA VIITOARE: Constructorul 
Hunedoara — Preparatorul Petrila; 
Minerul Ghelar — Dacia Orăștie; 
Aurul Brad — Textila Sebeș; Parin- 
gul Lonea — Unirea Hațeg; Știința 
Petroșani — Minerul Aninoasa; Mi
nerul Vulcan — C.F.R. Simerja; Re
fractara Alba lulia Aurul Zlatiia.

CLASA E N T l L
1. Dacia Orăștie
2. Textila Sebeș
3. Știința Petroșani
4. Aurul Zlatna
5. Aurul Brad
6. Minerul Ghelar
7. Minerul Aninoasa
8. Parîngul Lonea
9. Minerul Vulcan

10. Unirea Hațeg
11. Refractara Alba
12. C.F.R. Simeria
13. Constructorul Hunedoara
14. Preparatorul Petrila

Clasamentul a fost întocmit

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

7
8
7
8
6
7
7
6
6
4
3

4î

3
3

5
2
3
1
4
2
2
3
2
3
5
3
3
2

2
4
4
5
4
5
5
5
6
7
6
8
8
9

19:13 
42:23 
27:12 
27:18
34:19
22:20
19:17
19:18
19:18
15:28
15:30
11:22
13:28
14:31

Potrivit tradiției. Școala sportivă 
de elevi din. Petroșani a organized, 
și în această primăvară un adevă
rat festival de întreceri la handbal 
in 7. La cea de-a VI-а ediție a „Cu
pei S.S.E. Petroșani" au răspuns in- 
citației de participare: S.S.E. Plo
iești, cu o echipă de fete, Tg. Jiu la 
fete și băieți, elevele din Rîmrticu 
Vilcea, Știința Petroșani și Minerul 
Aninoasa la băieți și S.S.E. Petro
șani atit cu băieți cit și cu fete.

Timp de trei zile, pe terenul de la 
stadionul din Petroșani a avui loc un 
adevărat maraton handbalistic. Dacă 
la băieți, dat fiind valoarea forma
ției Știința Petroșani, ocuparea pri
mului loc in clasament se putea face 
In mod precis cu anticipație, în 
schimb la fete, deși S.S.E. Petroșani 
pornea favorită, nu este exclusă o 
surpriză din partea ploieștencelor.

O plăcută surpriză a constituit-o e- 
voluția handbaliștitor de la Știința 
Petroșani șl Minerul Aninoasa, la bă
ieți, S.S.E. Petroșani și S.S.E. Rlm- 
nicu Vilcea, la fete.

Deși au luptat cu multă voință pen
tru a obține un rezultat cît mai strîns, 
tlnăra echipă a elevilor din Petro
șani a fost învinsă 
de studenți, în pri
ma zi de între
ceri, cu scorul 
de 21—3. La fete, 
S.S.E. Petroșani a 
învins pe Rlmnicit 
Vilcea cu 12—7, 
iar S.S.E. Ploiești 
pe aceea din Tg. 
Jiu cu 14—7. Echi
librată ca joc și 
rezultat a fost doar 
întîlnirea dintre

Minerul Aninoasa și Tg. Jiu. Scor 
19—19.

In ziua a 2-a, la fete, S.S.E. Pe
troșani a învins cu 15—5 pe Tg, Jiu. 
iar S.S.E. Ploiești pe Rîmnieu Vilcea 
cu 6—5. La băieți, echipele din Pe
troșani n-ай avut probleme. Pâră să 
se întrebuințeze prea mult. Știința 
Petroșani a învins pe Minerul Ani
noasa cu 27—4. iar S.S.E. Petroșani 
pe elevii din Tg. Jiu,cu 22—12.

Duminică dimineața au avut loc 
ultimele întreceri. La băieți, S.S.E, 
Petroșani a făcut doar .meci egal cu 
Minerul Aninoasa, iar Știința a în
vins cu 29—8 pe Țg. Jiu. Echipa de 
fete din Rlmntcu Vilcea a clștigat 
cu 11—6 pe Tg. Jiu, iar S.S.E. Petro
șani cu 16—4 pe S.S.E. Ptolești.

La încheierea întrecerilor, clasa
mentul arată astfel: BĂIEȚI: 1. Ști
ința Petroșani 6 puncte; 2. S.S.E. Pe
troșani 3 puncte; 3. Minerul Aninoa
sa 2 puncte; 4. Tg. Jiu 1 punct. 
FETE: 1. S.S.E. Petroșani 6 puncte; 
2. S.S.E. Ploiești 4 puncte; 3. Rîm- 
nicu Vilcea 2 puncte; 4. Tg. Jiu 0 
puncte.

Intr-unui din numerele viitoare vom 
reveni cu completări pe marginea 
întrecerilor.

- Știința Cluj 3-0 
torii a echipei din acest an și un joc 
frumos, modern, cu faze spectaculoa
se. Pentru aceasta antrenorul N. U- 
reche a indicat jucătorilor echipei 
Știința Petroșani să practice un joc 
deschis, la mînă, cu folosirea alter
nativă a acțiunilor ofensive a treî- 
sferturilor cît și a înaintării, deci, un 
joc cît mai variat și în viteză.

Sub conducerea arbitrului Gh. Ef- 
timescu din București, care s-a achi
tat foarte bine de această sarcină, 
jocul a început și, după o perioadă 
scurtă de studiu, Știința Petroșani 
atacă. Asistăm la o serie de atacuri, 
foarte spectaculoase, de o parte Și 
de alta a terenului, în care întreaga 
echipă colaborează. Clujenii se apă
ră supranumeric ceea ce face ca în 
această perioadă de ‘dominare, petro- 
șănenii să nu poată marca deși au 
avut doua situații clare care pînă la 
urmă n-au putut fi finalizate. Studen
ții din Cluj contraatacă, dar acțiunile 
lor nu pun în pericol ținta colegilor 
din Petrqșani.

După pauză Știința Petroșani atacă 
din nou, dar efortul din prima re
priză se face simțit, și Știința Petro
șani încetinește ritmul de joc. Acum 
perioadele de dominare sînt împărți
te. in această parte a jocului ^'Jijenli 
nu fructifică o mare ocazie cfe a 
deschide scorul, deoarece ratează o 
lovitură de pedeapsă acordată de ar
bitru în apropierea țintei Științei Pe
troșani. După această situație s-ar 
părea că rezultatul va rămîne 0—0 
dar cu puțin înainte de sfârșitul jo
cului studenții din Petroșani inițiază 
un atac, mingea este plimbată de pe 
o parte a terenului pe alte, întoarsă 
în teren și Ureche reușește o lovitu
ră de picior căzută. Știința Petroșani 
cîștigă astfel jocul cu scorul de 3—9.

De la gazde s-au remarcat: Hristo- 
viei, Iliescu, Făgărășanu, Sabău, Ip- 
silante. De la Știința Cluj: Olteanu, 
Chirilă. Buzilă, Cătănici.

X C. R.

pe baza rezultatelor de pe. teren.

li Duncea Lia, 
I portanta noastră 
■ a apărat foarte 

bine. Că a mai 
primit cîte un 
gol, e explicabil 
Așa e la hand
bal.

Foto:
N. Moldoveana
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Pin activitatea organizațiilor de Ьажй

INITIATIVE VALOROASE 
LA DEPOZITUL DE LEMN

Descurcarea la timp a vagoanelor, 
aprovizionarea in condițiuni bune a 

, exploatărilor miniere Petrila, Lonea 
Aninoasa și Dîlja cu material lem
nos — acestea sînt principalele sar
cini care stau în fața colectivului
depozitului de lemn de la mina Pe
trila. Dar după o Iarnă lungă, în 
aceste prime zile ale primăverii, 
muncitorii depozitului de material 
lemnos, în frunte cu comuniștii, par
ticipă la acțiuni menite să dea via
ță inițiativei organizației de bază pri
vind buna gospodărire și punere in 
ordine a depozitului, valorificarea re
surselor interne.

Aceste obiective stabilite -de orga
nizația de partid din spctor stau, în 
prezent, în centrul atenției comuniș
tilor, a celorlalți muncitori. Nume
roase propuneri făcute în adunările 
generale ale organizației de bază , sau 
în consfătuirile de producție vin să 
contribuie la realizarea acestor obiec
tive.

Pentru a se asigura aproviziona
rea la timp a minerilor din abataje 

"■Ș:u material lemnos la dimensiunile 
și la calitățile cerute, este necesar 
ca în depozit să existe o perfectă 
ordine, întregul material — stivuit 
pe dimensiuni. Deoarece în timpul 
zăpezilor mari nu a fost posibilă 
stivuirea întregii cantități de mate
rial lemnos sosite, organizația de 
bază a inițiat o acțiune pentru re
zolvarea în timp scurt a acestei 
problerfie. Intrucît în depozit se lu
crează pe trei schimburi, la indica
ția organizației de' bază conducerea 
sectorului a repartizat fiecărui 
schimb sarcini precise în legătură cu 
stivuirea materialului lemnos și cură
țirea spațiului și a liniilor de tran- 
S". -ț dintre stive.

Dau rezultate valoroase inițiativele 
luate de organizația de bază privind

Cărți noi în librarii

O ediție engleză-romînă a capodoperei 
shakespeariene Hamlet

in aceste zile a intrat în librjrii a 
ediție bilingvă, engleză-romînă, a ca
podoperei shakespeariene Hamlet. Vo
lumul apare în Editura pentru litera
tură, îngrijit tradus și eu o prefață, 
introducere și bogate comentarii de 
Vladimir Sireinu.

Rezultat al unor îndelungate și 
competente cercetări de texte, această 
lucrare este o remarcabilă realizare 
editorial*. Textul englez este stabilit 
după pfimele ediții originale și a ce
lor mai autorizate versiuni apărute 
pînă acum. Traducerea se face atît 
prin confruntarea cu tălmăcirile 
din alte limbi, ей și cu versiu
nile tipărite în limba romînă. Notele 

'"și comentariile vin cu numeroase ex-

NOTĂ

Ш se mi аіШі?
Factorii poștali ce deservesc noile 

blocuri din Lupeni intîmpină serioase 
greutăți in activitate, din cauza lip
sei acelui atît de indicai dulâpaș cu 
căsuțe poștale care trebuie să existe 
in fiecare casă de scară din bloc.

După cum ne sesizează iov. Bălan 
Marin, dirigintele oficiului poștal din 
Lupeni, unui factor din localitate ii 
revine sarcina de a distribui in me
die 400 de scrisori, mandate, avize, 
telegrame, ziare și reviste pe zi. Da
că jumătate din ele sînt adresate unor 
cetățeni ce locuiesc in noile blocuri 
din cartierele Braia și Viscoza, ne 
putem imagina ușor cite scări trebuie 
să urce și să coboare un factor, cit 
timp ii trebuie pentru acest lucru.

Din unele constatări făcute pe te
ren rezultă, că din cinci blocuri vizi
tate nici unul nu are in casele scă
rilor dulăpaș cu căsuțe poștale. Sec
torul l.L.L. Lupeni, care răspunde di
rect de confecționarea și instalarea 
lor la load indicat, deși a fost sesi
zat în nenumărate rindtiri să insta
leze acele dulăpașe poștale, pâre să 
fi uitat complet de această sarcină. 
Oare cit se mai așteaptă pînă își va 
aduce aminte?

A. N1CULESCU 

valorificarea resurselor, interne din 
depozit, Pînă nu de mult, racoanțele 
(lemnele care se fixează lîngă pere
ții laterali ai vagoanelor de cate 
ferată in scopul supraînftlțării în
cărcăturii) erau tăiate și date la de
șeuri. Un vagon cu lemn vine eu 
4-8 racoanțe, și raportîndu-se acest 
număr la 36-40 vagoane sosite în 
depozit în 24 de ore, rezultă o can
titate de peste 8 mc lemn care se 
irosea zilnic ca deșeu. Din aceste bu
căți te lemn, care în cursul descăr
cării vagoanelor trebuie tăiate la ju
mătate pentru ușurarea operațiilor, 
se confecționează granturi și bandaje 
care se trimit în subteran, economi - 
sindu-se astfel cantități importante 
de material lemnos. Membrii de 
partid Bălteanu Constantin, Kara- 
csonyi Iosif, șefi de schimburi, ceilalți 
membri de partid care fac parte din 
echipele de descărcare sînt în prime
le rînduri ale aplicării acestei ini
țiative.

O altă resursă a fost găsită la 
operația de fasonare a lemnului de 
stejar pentru mina Petrila, din care 
rezultă capete. Aceste bucăți de 
lemn, care mai înainte rămîneau tot 
ca deșeuri, sînt acum transformate 
în calupuri folosite la aruncarea în 
bolțari, pentru preluarea elastică a 
presiunii. Se obțin, de asemenea, ca
bluri din dimensiunea transversalelor 
de stejar și fag, realizîndu-se astfei 
economii însemnate.

Propunerea membrului de partid 
Karacsonyi Josif de a se înlocui po
durile de seîndură cu table meta
lice la platourile de manevrare a 
vagonetelor pe liniile de încărcare a 
dus nu numai la reducerea eforturi
lor muncitorilor la manipularea va
gonetelor, ci și la reducerea consu
mului de material lemnos. Confec
ționate din seîndură. aceste platouri 

plicații și exemplificări, fiind citate 
cele mai cunoscute autorități shakes
peariene.

Ediția se remarcă șl prin condi
țiile grafice deosebite în care apare: 
este tipărită pe hîrtie velină, cu nu
meroase reproduceri cuprinzînd ilustra
ții legate de viața genialului drama
turg, a celor mai renumiți interpret 
al rolului lui Hamlet. Acest volum 
se adaugă valoroaselor lucrări edi
tate cu prilejul „Anului Shakespeare" : 
ediția bibliofilă de „Teatru**, volumul 
antologie „Shakespeare și opera lui", 
„Teatrul Renașterii engleze", ediția 
bilingvă „Shakespeare", volumul de 
sonete din colecția „Cele mai frumoa
se poezii" etc.

In ultimii zece ani, editurile romî- 
nești au tipărit din opera lui Shakes
peare 27 de titluri în 540 000 de e- 
xemplare.

(Agerpres)

Q PROBLEMĂ ACTUALĂ

Folosirea rafionala a apei potabile
Dezvoltarea continuă a localităților 

noastre ridică în fața gospodarilor 
Văii Jiului probleme multiple în le
gătură cu aprovizionarea populației 
cu apă potabilă.

Pentru rezolvarea acestei probleme 
s-au alocat investiții importante din 
fondurile statului. Astfel, au fost con
struite complexe de alimentare eu 
apă (captări și stații de filtrare) la 
Braia din Lupeni, Morișoara din Vul
can. la Jieț pentru localitățile Lonea, 
Petrila, Petroșani. Sisteme asemănă
toare, de capacitate mai mică însă, 
au fost construite și la Aninoasa, 
Iscroni și Uricani (la Toplița) îneît. 
în mare, aprovizionarea cu apă 
a localităților a fost asigurată.

Totuși, la etajele superioare ale 
noilor blocuri. între anumite ore și 
mai ales pe timpul nopții, se resim
te lipsa de apă. De asemenea, sînt 
numeroase cazuri cînd centralele ter
mice nu pot asigura apă caldă apar
tamentelor. pentru că în rețeaua de 
conducte a I.C.O. apa nu are sufi
cientă presiune.

Această deficiență în aproviziona 

trebuiau înlocuite la 2-3 săptâmîni, 
în timp ce' cele din metal sînt în
locuite mult mai rar.

Aceste înfăptuiri sint rezultatul 
muncii politico-organizatorice desfă
șurate de organizația de bază pen
tru antrenarea întregului colectiv aî 
sectorului la îndeplinirea sarcinilor 
sporite ce-î stau în față. Evitarea 
intrării în locație a vagoanelor, des
coperirea de noi resurse interne, li
vrarea la timp a cantităților de ma
terial lemnos cerute de cele 4 mine, 
întărirea disciplinei în producție — 
iată problemele care fac obiectul ana
lizelor făcute atît în adunarea gene
rată, cît șl în consfătuirile de pro
ducție. Membrii de partid Ghișovea- 
qu Dumitru, Reiss lostf, candidatul 
Toth Martin și ceilalți comuniști mo
bilizează pe cei din jur la muncă 
rodnică, venind astfel efectiv în 
sprijinul luptei minerilor pentru spo
rirea producției de cărbune, pentru 
reducerea consumului de lemn de 
mină.

Fruntașii
de la panoul C 
(Sunare din pag. I-a)

da a uneof două trepte in dramul 
spre titlul de fruntașă...

Știam că la jumătatea lunii mar
tie, brigada lui Stăuceanu se afla 
in fruntea întrecerii. Vreau să aflu 
care e situația la zi și primesc, 
prin telefon, răspunsul de la șeful 
sectorului, inginerul Ștefan Octa
vian :

— Brigada lui Stăuceanu are o 
depășire de 970 tone. Asta pînă 
slmbăfă dimineața.

— Și-i tot in frunte?
— Tot. Și am mai putea comu

nica ceva. Azi, în cursul schimbu
lui II, sectorul își îndeplinește sar
cinile de plan trimestriale la pro
ducție extrasă.

La acest succes au contribuit și 
brigăzile minerilor Sidorov, Lepă
data. Dar, după cum s-a văzut, uii 
aport de seamă l-au adus fruntașii 
de la panoul C, conduși de comu
nistul Stăuceanu.

Realizări 
ale energeticienilor

ConUnuînd întrecerea, muncitorii, 
tehnicienii și inginerii energetictenî 
de Ia termocentrala Paroșeni obțin 
în muncă însemnate succese în di
recția reducerii consumului tehnolo
gic. Colectivele de muncă din see- 
țiăe uzinei au economisit în 23 de 
zile lucrătoare din luna marile a. e. 
268593 kWh de energie electrică și 
240 de tone de combustibil eonven- 

‘ țional.

rea cu apă potabilă a cetățenilor are 
o cauză ; consumul de apă potabilă, 
în scopuri industriale, de către dife
rite unități economice ! De pildă, zil
nic, pe un șartier de construcții se 
prepară cca. 40-50 mc mortar și be
toane. La aceasta însă constructorii 
folosesc apă potabilă din rețeaua 
I.C.O., in Ioc să folosească apa in
dustrială cu care se pot prepara Ia 
fel de bine betoane și mortare. Chiar 
în locuri unde există apă curgă
toare la distanță de 20-30 m de sta
ția de betoane (șantierul Petrila) 
constructorii folosesc în scopuri in
dustriale apă potabila din rețeaua 
orașelor. De asemenea, pentru spăla
rea mașinilor la garajele existente 
în bazinul nostru, se folosește apa 
potabilă din rețeaua I C.O. Intr-o 
seamă de alte unități economice apa 
potabilă este folosită, de asemenea, 
in cantități mari în scopuri indus
triale.

In curînd virțe iar anotimpul căl
duros. cînd debitul izvoarelor se va

1 nsemna r e
Intțlativă este 
dar trebuie și sprijin
-De la alegerile de deputați, a tre

cut puțin timp. Și totuși în acest 
scurt interval, o dată cu venirea pri
măverii au avut loc multe acțiuni 
obștești de înfrumusețare a localită
ților. Intr-una din zilele trecute, la 
îndemnul deputatului Taller Ludovic și 
ai comitetului de stradă, locuitorii din 
strada caselor mici, din cartierul Li- 
vezeni, au participat la strîngerea nă
molului adus pe asfalt de mașinile ce 
deservesc șantierul de construcții din 
această parte a orașului. Au lucrat 
oamenii cu mult entuziasm strîngînd 
noroiul în zeci de grămezi, avînd con
vingerea că odată adunat el va fi 
transportat degrabă, iar strada lor va 
fi din nou frumoasă și curată. Aș
teptare zadarnică. Zilele au trecut fără 
ea nici măcar o grămăjoară de no
roi să fie transportată. Deputatul s-a 
dus și a arătat starea de lucruri la 
secția gospodărie a Sfatului popular 
al orașului Petroșani.

--Iei legătura cu I.C.Q., tovarășe — 
i s-a dat sugestia.

La I.C.O. a primit însă un răs 
puns negativ.

PROGRAM DE RADIOUtemistuJ Leorinț Nicolae. strun
gar te atelierul mecanic ai termocen
tralei Paroșeni, este apreciat de co
lectivul în mijlocul căruia lucrează, 
de conducerea secției termomecanice 
a uzinei. EI dă întotdeauna lucrări 
de bună calitate și la timp, iar la 
Școala medie serală din Lupeni, unde 
este elev în clasa a X-a. obține, de 
asemenea, rezultate bune.

micșora. Ce se va intîmpla atunci ? 
Iar restricții în consumul de apă 
pentru populație ? Problema însă 
poate fi rezolvată. Este necesar ca 
I.C.O. să nu mai admită folosirea 
apei potabile de către unitățile eco
nomice in scopuri industriale, iar 
respectivele unități să-și amenajeze 
surse de apă industrială. O fintînă, 
o pompă, tui rezervor metalic sau 
de beton — iată înzestrările nece
sare unei întreprinderi pentru a avea 
apă industrială. Acestea se pot asigu
ra. Trebuie însă mai mult interes din 
partea conducerilor respective.

An de an se construiesc în Va
lea Jiului tot mai multe blocuri — 
unele cu 8-10 etaje chiar. De aceea 
asigurarea locuințelor cu apa pota
bilă este o problemă de mare însem
nătate. Analiza capacităților alimen 
țărilor de apă arată că ele pot asi
gura apa potabilă necesară aparta
mentelor. Trebuie însă hotărîre fer
mă din partea I.C.O. pentru a curma 
odată risipa existentă de apă pota
bilă.

Mihai ȘTEFAN

— Noi nu ridicăm decît gunoiul 
menajer așa că...

S-a dus deputatul din nou la sec
ția gospodărie a sfatului.

—Cine sînt autorii acestui neajuns? 
— s-au interesat din nou tovarășii de 
ta secția de gospodărie.

— Constructorii, firește, că doar aie 
lor sînt mașinile care circulă în 
acel loc, a răspuns deputatul.

— Atunci ei să transporte noroiul. 
Și pe loc s-a luat legătura cu con
ducerea șantierului de construcții.

Zilele trec una după alta, pe stra
dă circulă mașini cu duiumul și tre- 
cînd peste grămezile de noroi îl în
tind din nou pe toată strada. Privin- 
du-și munca irosită, locuitorii străzii 
se întreabă nedumeriți:

— Oare a folosit la ceva acțiunea 
noastră ? Și au dreptate.

Inițiativă este cînd e vorba de a 
se înfrumuseța cartierul, dar pe lîngă 
aceasta mai trebuie și sprijin.- In 
cazul de față, sprijinul trebuie să-I 
dea atît tovarășii din conducerea șan
tierului de construcții, cît și I.C.O. 
Petroșani.

31 martie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul pre
sei, 8,06 Muzică populară, 10,03 Mu
zică ușoară, 10,45 Fragmente din o- 
pera „Tosca" de Puccini, 13,10 Con
cert de prînz, 14,10 Muzică ușoară 
îndrăgită de ascultători, 15,00 Din 
cîntecele și dansurile popoarelor,
16.30 Roza vînturiior, 18,45 lnterpreți 
de muzică ușoară, 19,15 Universita
tea tehnică radio, 19,30 Muzică de 
dans. 20,00 Radiogazeta de seară,
20.30 Varietăți muzicale, 21,30 Mu
zică de dans, 22,20 Concert de noap
te. PROGRAMUL II. 8.10 Intermezzi 
de estradă, 9,03 Cîntece și jocuri 
populare, 9,30 Dansuri și terțete din 
operete, 11,03 Pagini orchestrale din 
muzica de film, 12,15 Soliști de mu
zică populară, 13,03 Muzică din opera 
„Ion Vodă cel Cumplit** de Gheorghe 
Dumitrescu, 13,30 De toate pentru 
toți (reluare), 15,30 Noi discuri 
Electrecord — muzică ușoară, 16,00 
Folclor muzical, 18,30 Lectură dra
matizată : „Bătălia de la Waterloo" 
de Alexandru Kielland, 19,05 Pro
gram de cîntece populare, 19,30 
Școala și viața: „Zile de vacanță", 
19.05 Noi înregistrări de muzică vo
cală, 21,16 „Am îndrăgit o melodie" 
— emisiune de muzică ușoară, 20,40 
Muzipă de dans, 21,15 Teatru la mi
crofon. Premiera : „Andreea" de Anna 
Barnassin, 22,35 Cîntă Teresa Ber
ganza — în program arii din opere.
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Sofia
Continuă protestele împotriva 

acțiunilor agresive din Vietnam
ROMA 29 (Agerpres).
In Piața San Giovanni din Roma 

a avut loc un mare miting împotri
va acțiunilor agresive ale S.U.A. în 
Vietnam. Luînd cuvîntul în fața ze
cilor de mii de participant, Luigi 
Longo, secretar general al P.G. Ita
lian, a subliniat gravitatea acțiunilor 
războinice americane în Vietnam, ca
re. provoacă îngrijorarea și indignarea 
întregii omeniri. Guvernul italian — 
a spus el — trebuie să ceară înceta
rea neîntîrziată a agresiunii 
cane și să întreprindă o 
hotărîtă pentru lichidarea 
care amenință pacea în 
lume.

testează împotriva acțiunilor militare 
americane din Vietnam și cer regle
mentarea pașnică a problemei.

☆

☆

ameri- 
inițiativă 

primejdiei 
întreaga

PARIS 29 (Agerpres).
Federația Națională a foștilor com

batanți din Franța a dat publicității 
un protest împotriva acțiunilor agre
sive ale S.U.A. în Vietnam. Federa
ția 
lor 
re 
un 
nă 
re

PARIS 29. Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite:

Federațiile Partidului Comunist din 
Paris și Departamentul Senei au or
ganizat un mare miting la circul 
Medrano сйп Paris pentru a sărbă
tori succesul obținut de Uniunea de
mocratică în alegerile municipale de 
la 14 și 21 martie.

In încheierea mitingului a fost a- 
doptată o rezoluție condamnînd agre
siunea americană în Vietnam, bom
bardamentele aeriene și folosirea ga
zelor de luptă împotriva populației.

Întîlnirea studențească internațională 
de la

SOFIA 28. Corespondentul Ager
pres, C. Linte, transmite:

Duminică dimineața și-a început 
lucrările în aula Universității „Kli
ment Orhidski" din Sofia întîlnirea 
studenților din Balcani, zona Adria
ticii șî Cipru, la care participă dele
gați din Bulgaria, R. P. Romînă, Iu
goslavia, Grecia și Cipru.

Delegația studenților romîni 
condusă
supleant al 
membru în 
fost ales în 
tîlnirii.

este 
de Dan Marțian, membru 

Biroului C.C. al U.T.M., 
Consiliul U.A.S.R. El a 
prezidiul de lucru al în-

Înainte de începerea lucrărilor, 
participanții la întîlnire au păstrat 
un moment de reculegere în memoria 
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

După adoptarea ordinii de zi, Emil 
Marokov, președintele Consiliului Na
țional al Studenților din R. P. Bul
garia, a prezentat raportul „Colabo
rarea dintre studenții din Balcani, 
zona Adriaticii și Cipru în domeniul 
învățămîntului, șțiintei, culturii, spor
tului și turismului în scopul întăririi 
păcii, prieteniei și progresului".

ATENA

ANKARA 29 (Agerpres).
La Ankara la Galeriile de arie 

frumoase, a avut loc vernisajul ex
poziției de artă populară romî
nească.

Au participai funcționări supe
riori din ministerele afacerilor ex
terne, educației și turismului, sena
tori, deputați, oameni de cultură și 
artă, ziariști. Au fost prezenți șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la Ankara și atașați culturali.

Expoziția a fost deschisă de Cihat 
Bilgehan, ministrul educației na
ționale. A luat, de asemenea, cuvîn- 
tul Ion Drînceanu, ambasadorul 
R. P. Romine ta Ankara.

Participanții au acordat o înaltă 
apreciere expoziției admirlnd fru
musețea costumelor și obiectelor 
noastre de artă populară.

☆

cere încetarea imediată a acțiuni- 
agresive din Vietnam, acțiuni ca- 

„în condițiile actuale, pot provoca 
conflict internațional" și condam- 
„folosirea 
contravin

metodelor de război ca- 
principiilor umanității".

Noi atacuri ale S.U.A. 
împotriva 

R. D. Vietnam

☆

TOKIO 29
Grupul parlamentar al P.C. din Ja

ponia a trimis recent o notă guver
nului. în care protestează împotriva 
folosirii de către S.U.A. a gazelor 

- toxice în războiul din Vietnamul de 
sud. Grupul parlamentar cere guver
nului japonez эй înceteze colaborarea 
cu Statele Unite care duc războiul 
din Vietnamul de sud și să ia măsuri 
pentru a obține retragerea necondi
ționată a S.U.A. din Indochina.

(Agerpres).

☆

NEW YORK 29 (Agerpres).
Ziarul „New York Times" a publi

cat scrisoarea deschisă adresată pre
ședintelui S.U.A., L. Johnson de 250 
de profesori și conferențiari de la 
cele mai importante universități și 
colegii din Statele Unite, care pro-

HANOI 29 (Agerpres).
După cum anunță agenția V.N.A., 

la 29 martje, ora 14, cîteva valuri de 
avioane de luptă americane au atacat 
insula Hach Long Vi. aparținînd R.D. 
Vietnam. In același timp, nave de 
război americane au atacat insula. 
După cum anunță primele rapoarte, 
două avioane americane au fost do- 
borîte și multe altele avariate. Na
vele de război au fost respinse.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație în care protestează împo
triva unor acțiuni ale flotei a 7-a a- 
mericane asupra navelor vietnameze 
și a celor aparținînd altor state, care 
navighează în apele internaționale 
din apropierea coasted R. D. Vietnam. 
Asemenea acțiuni, subliniază declara
ția, constituie „o intolerabilă violare 
a suveranității R. D. Vietnam, o vio
lare gravă a acordurilor de la Gene
va și o încălcare a libertății de na
vigație în apele internaționale". Con
damnînd aceste acte, guvernul R.D. 
Vietnam „cere”cu hotărîre retragerea 
imediată a flotei а 7-я din Marea 
Chinei".

ATENA 29. Corespondentul Ager
pres, C. Alexandroaie, transmite:

in sala teatrului Diana, din Ate
na, au început lucrările primului Con
gres al Organizației tineretului de
mocrat - Lambrakis. Ea Congres iau, 
parte 300 de delegați reprezentînd 
muncitori,, țărani, studenți, intelec
tuali din toate regiunile țării.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de cunoscutul poet grec Costas Var- 
nalis, după care președintele organi
zației, Mikus Teodorakis, deputat în 
parlament și compozitor, a dat citire 
raportului politic al organizației. Sar-

cinile principale ale tineretului demo
crat din Grecia, a subliniat raporto
rul, sînt lupta pentru pace, democra
ție și respectarea constituției pentru 
victoria asupra forțelor reacțiunii mi
litarismului și războiului. El a arătat 
că organizația a cuprins noi pături 
ale tineretului democrat, devenind cea 
mai mare organizație politică a tine
retului din Grecia;

In încheiere, raportorul a 
că singura cale justă spre 
politic, social și economic 
este unirea tuturor forțelor
tice în cadrul unui front patriotic.

subliniat 
progresul 
al țării 
democra-

în preajma vizitei 
premierului britanic la Paris

Violarea spațiului aerian al Cambodgiei 
de către avioane americane

PNOM PENH -29 (Agerpres).
Agenția cambodgiana de presă a 

făcut cunoscut că, la 27 martie, șapte 
avioane ctr reacție americane, de ti
pul „Skyraider", aparținînd trupelor

sud-vietnameze, au violat spațiul ae
rian al Cambodgiei, zburînd la mică 
înălțime deasupra provinciei Kompong 
Cham. Gărzile de frontieră cambod
giene au deschis focul asupra aces
tor avioane.

PARIS 29 (Agerpres).
Vizita pe care primul ministru bri

tanic Harold Wilson urmează să o 
efectueze în această săptămînă la 
Paris este așteptată cu deosebit in
teres de cercurile politice din capi
tala Franței. Agenția Reuter, infor
mează că oficialitățile guvernamen
tale franceze sînt de părere că pre
ședintele de Gaulle este nerăbdător 
să vadă o reluare a relațiilor ami
cale între cele două țări, relații care 
au avut atît de mult de suferit de 
cînd, acum doi ani, Franța a blocat, 
prin veto-ul său, aderarea Angliei: la 
Piața comună. Se crede că cei doi 
oameni de stat vor face eforturi în 
vederea extinderii cooperării franco- 
britanice în domeniul tehnic, mai a- 
les după apariția unor semne încu
rajatoare în această direcție, semne 
care și-au găsit expresia într-un re
cent acord de principii privind con
struirea în comun, a unor noi 
de avioane.

Gu toate acestea, subliniază 
ter, președintele de Gaulle nu

că guvernul englez și opinia publică 
britanică iau în considerare, pentru 
anii următori, o nouă încercare de 
а se alătura Pieței comune sau de 
a continua o politică care să permită 
o cooperare mai strînsă cu Franța în 
domeniul unificării politice vest-euro- 
pene.

tipuri

Reu- 
crede

I n C 1
WASHINGTON. Ambasada R. P. 

Romine din Washington a predat 
Universității Statului Pensylvania 
din Philadelphia un număr de 160 
de volume romlnești, din partea 
Bibliotecii centrale de stat din Bu
curești.

Cărțile predate au fost expuse în 
holul bibliotecii universitare din 
Philadelphia, urmînd a intra apoi 
in fondul bibliotecii.

t e v a r î
loc la Casablanca, Rabat și alte 
localități din Maroc, Ministerul E- 
ducației Naționale a hotătit crea
rea unei „comisii speciale pentru 
examinarea modalității de eliberare 
a studenților arestați cu acest 
prilej".

uri
CAIRO. Subsecretarul pentru pro

blemele culturii din R.A.U., Abdel 
Moneim al Sawi, a făcut cunoscut 
că pentru salvarea renumitelor mo
numente nubiene, din contribuțiile 
numeroaselor state ale lumii s-a 
realizat pînă în prezent un fond de 
19 200 000 lire egiptene.

CIUDAD DE MEXICO. Cunoscu
tul pictor mexican, David Alfaro 
Siqueiros, a anunțat că va pleca 
în Europa pentru a aduce personal 
mulțumiri organizațiilor progresiste 
din Franța. Italia și alte țări pen
tru sprijinul și solidaritatea expri
mate în timp ce s-a aflat în închi
soare.

CIUDAD DE GUATEMALA. A 
genți ai poliției secrete au arestat 
duminică pe Rodolfo Azmitia și 
Pietro Marroquin, președintele și, 
respectiv, secretarul Asociației stu
denților din Guatemala, pentru că 
au organizat o întrunire studen
țească fără autorizația guvernului.

DELHI. Potrivit relatărilor ziaru
lui indian „Patriot", aproximativ 
5 000 de marinari de pe navele 
din portul Bombay au declarat gre
vă, revendicind majorarea salariilor 
și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

RABAT. La Rabat s-a anunțat 
că. In legătură cu recentele mani
festații studențești care au avui

BUENOS AIRES. Poliția argen- 
tiniană a arestat cinci membri ai 
unei organizații internaționale de 
gangsteri care se ocupau îndeosebi 
cu falsificarea de dolari. Asupra 
lor s-au găsit 15000 de dolari fal
sificați.

DETROIT. Guvernatorul statului 
Michigan, George Romney, a anun
țat decretarea а două zile de doliu 
în acest stat în memoria Violei 
Gregg Liuzzo, asasinată de rasiștii 
din statul Alabama pentru că a 
participat la acțiunile în apărarea 
drepturilor populației de culoare.
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Aran- 
R. P. 
vizită 
Vătă-

cadrul 
dintre 
află în

WASHINGTON. In 
jamentului cultural 
Romină și S.U.A. se 
în Statele Unite prof. Virgil
șanu, membru corespondent al A- 
cademiei R. P. Romine. La Chica
go, el a conferențiat la Muzeul și 
Institutul de artă despre ^pictura 
murală romînească din secolele 
XIV—XVI".

Tensiunea politică din Cipru 
s-a accentuat din nou

NICOSIA 29 (Agerpres).
Tensiunea politică din Cipru s-a ac

centuat din nou duminică, cînd între 
cele două comunități cipriote din re
giunea localității Ambelikou, situată 
în nordul insulei, au fost reluate os-, 
tilitățile. Agențiile de presă informea
ză că în urma schimburilor de focuri 
care s-au produs, un cipriot grec a 
fost grav rănit. Intr-un comentariu al 
corespondentului agenției France 
Presse din Atena, se arată că 
în cercurile oficiale grecești au a- 
părut indicii care .permit să se crea
dă că întrevederile greco-turce în 
problema Ciprului ar putea să încea
pă în curînd.

Propuneri pentru soluționarea 
problemei

BAGDAD 29 (Agerpres).
Ziarul irakian „Al-Jumhuriya" a a- 

nunțat că Mustafa el-Barzani, liderul 
populației kurde din nordul Irakului, 
a adresat primului ministru, Taher 
Yahia, un mesaj în care sînt prezen
tate 13 propuneri pentru soluționarea 
problemei kurzilor. Potrivit ziarului, 
propunerile sînt o reafirmare a bine
cunoscutei poziții a kurzilor care cer

kurzilor
autonomie în cadrul Republicii Irak. 
Printre propuneri figurează aceea re
feritoare la crearea unei regiuni au
tonome, înființarea unui post de mi
nistru care să se ocupe de problemele 
kurzilor, garantarea dreptului aceste- ' 
ra la organizare, dreptul de a folosi 
limba kurdă în școli, tribunale și în 
instituțiile din nordul Irakului cu o 
populație în majoritate kurdă.

Un violent cutremur
S ANTI AGO DE CHILE 29 (Ager

pres).
Un violent cutremur de pămînt s-a 

produs duminică în Chile, la ora 12,37 
(ora locală), mișcarea seismică care 
s-a resimțit pe o suprafață de apro
ximativ 20 000 de km pătrați, timp de 
1 minut și 25 de secunde, a provocat 
mari distrugeri și pierderi de vieți o- 
menești. Epicentrul a fost localizat ia 
o distanță de aproximativ 90 de km 
de Santiago de Chile, capitala țării, 
atingînd intensitatea de 7—9 grade 

-,pe scara Richter. Localitățile Llayllay, 
iQuillota, lllapel și Ligua au fost dis
truse aproape în întregime. Marele 
port Valparaiso a suferit distrugeri

I

de pămînt în Chile
în proporție de 30 la sută. Intr-o ma. 
re fabrică de ciment din localitatea 
Calera, 100 de muncitori au fost în- 
gropați sub dărîmături. Catastrofe a 
fost amplificată de ruperea barajului 
de la El Cobre, situat la aproximativ 
100 de km de Santiago de Chile. A- 
pele zăgăzuite de baraj s-au năpustit 
asupra localității miniere Calera, unde 
aproximativ 600 de locuitori au fost 
dați dispăruți. O vastă regiune a fost 
inundată. Un reprezentant al autori
tăților locale a declarat că pe un te
ritoriu de 25 de km pătrați nu se ză
rește nici un semn de viață, totul 
este acoperit cu apă. 1 500 de per
soane au rămas fără adăpost.

Creșterea costului
TOKIO 29 (Agerpres).
Presa japoneză informează despre 

creșterea continuă a prețurilor, în 
țară, la produsele alimentare și măr
furile de larg consum. Astfel, la To
kio, în cursul anului trecut, prețu-

în

de

vieții în Japonia
rile vla aceste produse au crescut 
medie cu 5 la sută.

Potrivit unor date ale Biroului
statistică de pe lîngă Cancelaria pri
mului ministru al Japoniei, în ultimii 
cinci ani costul vieții la Tokio a 
crescut cu aproximativ 33 la sută.
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