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BILANȚUL PRIMEI DECADE
DIN APRILIE
Mina Uricani — 

pe primul loc 
îndeplinind sarcinile de plan pe 

prima decadă a lunii aprilie în 
proporție de 105 la sută, minerii din 
Uricani ocupă primul loc în între
cerea dintre exploatările miniere din 
Valea Jiului. Trebuie menționat că 
la succesul exploatării a contribuit 
mai ales colectivul sectorului I — cu 
o depășire de peste 800 tone cărbu
ne, brigăzile de la abataje care au 
în frunte pe minerii Timofte Spiri
don, Rudic Constantin, Sorescu 
Constantin, Cazan Stelian, Pînzaru 

) Alexandru, Hrițcan Vasile și alții.

Dar ritmicitatea?• »
Dugâ cum se vede, nici un sector 

de la minele Aninoasa sau Lonea 
nu apare în „Clasamentul hărniciei". 
Explicația: de la aceste două ex
ploatări, în prima decadă a acestei 
luni, nu și-a îndeplinit sarcinile nici 
un sector, Minele Lonea și Aninoa
sa ocupă, prin urmare, locuri codașe 
în întrecerea dintre exploatările mi
niere din cadrul C.C.V.J. Cum justi

fică conducerile exploatărilor și sec
toarelor respective această stare de 
lucruri ? Este de așteptat, negreșit, 
ca pînă la sfîrșitul lunii ambele ex
ploatări să-și îndeplinească și chiar 
să-și depășească sarcinile de plan. 
Puneți accent pe ritmicitate, tovarăși 
de la minele Lonea și Aninoasa !

itaraliil Iniei
Pe baza producției extrase în 

prima decadă a lunii aprilie, <n 
întrecerea socialistă ce se desfă
șoară între sectoarele miniere din 
cadrul Combinatului carbonifer Va
lea Jiului, primele locuri sînt ocu
pate de:

Față de Față de
Sectorul plan angajament

II Lupeni H2% ' 109%
I Uricani 109% 107%
V Lupeni 105% 103%
III Petrila 105% 102%
III Lupeni 105% 102%
I Petrila 103% 103%
V Vulcan 102% 101%

Strungarul Kornhoffer Pruncise este unul din muncitorii de frunte ai 
secției mecanice de la preparația Coroești.

lată-l, în clișeu, execuiind cu atenție rectificarea cuplajului de la un 
ciur de spălare.

La înfrumusețarea 
orașului

întreaga Vale a Jiului a cunoscut 
duminica trecută freamătul muncii 
a mii de cetățeni din Petroșani, Ltt- 
peni, Vulcan, Petrila, Uricani și 
din alte localități care au participat 
la acțiunile de înfrumusețare a car
tierelor și străzilor. Prin grija Co
mitetului executiv al Sfatului popular 
orășenesc Petroșani la îndemîna ce
tățenilor au fost puse 1 500 kg să- 
mînță de iarbă și peste 21000 pu- 
ieți de arbori și arbuști, necesare ex
tinderii spațiilor verzi din jurul blo
curilor.

Entuziasm patriotic
ln frunte cu deputății Taler Lu

dovic, Dieiric Emil, 250 de cetățeni 
din cartierul Livezeni al orașului Pe
troșani au ieșit duminică dimineața 
la muncă patriotică. Ei au săpat și 
greblat terenurile din jurul celor mai 
noi blocuri, au curățit vechile spații 
verzi și au executat numeroase lu
crări de taluzare a terenurilor. Tot 
aici un număr de 600 de constructori 
ai șantierului din Petroșani au 
strîns. și sortat materiale de con
strucții venind în sprijinul acțiunii 
cetățenilor . Au participat cu entu-

La puțul auxiliar nr. 1 Dîlja, 
după două luni

In urmă cu două luni construcți
ile industriale din; incinta puțului 
auxiliar nr. 1 Dîlja promiteau pu
ține șanse de a se încadra in ter
menele de predare. Casa mașinii de 
extracție se afla abia la fundații. Turnul 
de extracție era ridicat dar monta
rea nu se făcuse. Nu se lucrase ni-

ceasta a influențat în rău asupra 
termenului de alacare a lucrărilor,- 
care s-a prelungit din această cauză. 
Mai sînt încă de rezolvat și unele 
probleme operative legate de stadiul 
actual al lucrărilor: la stația de 
concasare se vor turna mari volume 
de beton armat, sînt necesare circa

Concurau cult iral-artistic 
al pionierilor și școlarilor

mic nici la circuitul 
de vagonete, iar 
despre instalația de 
concasare și funi
cuiarul de steril 

se vorbea ca des
pre niște lucrări viitoare, care nu se 
vor ataca în curînd.

Importanța predării ia termen a 
acestor obiective, pentru mina Dîlja 
nu mai trebuie subliniată. Trebuie în 
schimb subliniată necesitatea grăbirii 
lucrărilor la obiectivele respective. 
Ce s-a schimbat în decurs de două 
luni la lucrările din incinta puțului 
auxiliar nr. 1 ? La casa mașinii se 
execută cadrele de beton armat pen
tru acoperiș. Turnul e gata, iar ia 
circuitul de vagonete se toarnă fun
dațiile și se execută culbutorul. La 
culoarul de bandă care ѵд transporta 
sterilul brut la stația de concasare. 
se execută pilonii de susținere. Stația 
de concasare se află cu fundațiile 
gata. La funicuiarul de transportat 
steril și piatră concasată se execută 
fundațiile pilonilor, și paralel se 
confecționează pilonii metalici. S-a 
înregistrat un progres în două luni de 
zile ? Da și nu. Toate lucrările a- 
cestea au termen de predare ce! 
mai tîrziu pînă la sfirșitul trimestru
lui II. Timp prea mult la dispozi
ție nu au constructorii. Stația de 
concasare și funicuiarul se află, evi
dent, în întîrziere. La aceasta au 
contribuit în mare măsură unele

Obiectivele anului 1965 — 
predate ia termen!

70 tone de armă
turi. Cum să reali
zezi însă acest vo
tam mare de lu
crări cu o echipă 
de dulgheri și cu 

doi fierari-betoniști ? Pînă acum s-ar 
fi putut confecționa întreaga canti
tate de armături cît și panourile 
pentru cofraje. Am spus părerea a- 
ceasta maistrului Lobonț. A împărtă
șit-o și dînsul spunînd :

— Dulgheri ar fi suficienți, dar 
nu e destul material lemnos. In si
tuația această sîntem de mai multă 
vrtme 1

Se pare că la acest punct de lu
cru important, au fost lăsate pe 
planul al doilea și aprovizionarea cu 
materiale, Șî preocuparea pentru con-

Ion CIOCLEI

Duminică, 11 aprilie în mai multe 
localități din Valea Jiului s-a des
fășurat faza interșcolără a con
cursului cultural-artistic al pionieri
lor și școlarilor. La fel ca și în cei
lalți ani, concursul s-a caracterizat 
printr-o participare masivă a elevi
lor și școlarilor din ciclurile I și II. 
Este demn de remarcat ca a cres
cut calitatea programelor prezentate 
în concurs, ceea ce dovedește că 
atît colectivele didactice cît și ele
vii au manifestat mai mult simț de 
răspundere față de pregătirea cultu- 
rai-artistică.

Dăm mai jos clasații pe primele 
locuri la faza interșcolără a con
cursului.

La Petroșani
COR: Școala generală de 8 ani 

nr. 2; BRIGĂZI ARTISTICE DE A- 
GITAȚIE; Școala 
generală de 8 ani 
nr. 5; RECITĂRI: 
— ciclul I: Ilieș 
Camelia, Școala 
generală de 8 ani

nr. 1, iar la ciclul II : Levițchi Ta
mara de ia Școala generală de 8 
ani nr. 2, Gagyi Adriana, Școala 
generală de 8 ani nr. 4; SOLIȘTI 
VOCALI — ciclul I: Varză Stanca, 
Școala generală de 8 ani nr. 1, iar 
la ciclul II Bozero Stela, Școala ge
nerală de 8 ani nr. 4; SOLIȘTI IN
STRUMENTIȘTI. ACORDEON: Fră- 
țilă Augustin, Școala generală de 8 
ani nr. 1; FLUIER : Ploscaru Du
mitru, Școala generală de 8 ani nr. 
4; PIAN: Ilieș Grațiela și Ilieș Ca
melia, Școala generală de. 8 ani .nr. 
1; CHITARA: Iacob . Horea, Școala 
generală de 8 ani nr. 1; DANSURI 
— ciclul I: Școala generală de 8 
ani nr. 3, iar la ciclul II: Școala 
generală ,de 8 ani nț. 2; BALET: 
Școala generală de 8 ani nr. 4;

ziasm la înfrumusețarea cartierului 
tov. Dumitru Elisabeta, Martin Elena, 
Ейіор Iolanda, Moșneguț Traian, Soa
re Ioan și mulți alții.

Un număr de 650 locatari ai car* 
tierelor dintre Jiu și calea ferată 
normală au săpat- gropi pentru 200 
de puieți de arbuști pe străzile Sa
da, Radu. Șapcă, Micii Klein etc. 
S-au evidențiat deputata Hisem Eli
sabeta și cetățenii Acs Iuliana, Cucu 
Victor, Tecuș Francisc.

e
lnfr-o singură zi

La Lupeni s-a manifestat aceeași 
participare de masă. Aici, prin 
munca patriotică a cetățenilor, într-0 
singură zi au fost curățite și rea- 
menajate: o bază sportivă, 32 000 
mp parcuri, 3 400 mp zone verzi în
tre blocuri; s-au reparat 2 400 mp 
străzi și s-au plantat 700 de arbori 
și arbuști ornamentali. La obținerea 
acestor succese și-au adus aportul 
peste 5 000 de oameni ai muncii din
tre care 900 tineri de la E. M. Lu
peni, preparație, F.F.A. „Viscoza" șî 
Școala profesională.; Valoarea lucră
rilor executate în orașul Lupeni în 
cursul zilei de duminică se ridică la

(Continuare în nan. 3-

Fata de la cabinetul tehnic

greutăți legate de documentația șî 
finanțarea respectivelor lucrări. Așa 
de pildă, documentația pentru culoa
rul de bandă a fost predată con
structorului abia în ultimul timp. Lu
crările pentru funicular și stația sa 
de acționare nu sînt finanțate. A-

La Aninoasa-sud, au început de 
curînd lucrările la fundația viito
rului turn al puțului de extracție 
cu instalație multicablu, complet 
automatizată. Fotoreporterul i-a gă
sit pe dulgheri studiind schițele 
pe baza cărora vor executa cofrn- 
jele.

(Continuare în pag. 3-a)

Pe tehniciană Caier Au
rora — fata de la cabine
tul tehnic al minei Lupeni — 
am IntUnit-o prin secțiile 
atelierului mecanic. Cu bra
țele încărcate de cărți a- 
părea In dreptul fiecărui 
banc. Tinerii se strînseseră 
roată în jurul ei. Cu glasul 
domol, fata recomanda fie
căruia cartea preferată. 
„Cartea lăcătușului" era so
licitată de mai mulți. Ca 
să-i împace pe toți, le-a pro
pus să viziteze biblioteca 
tehnică. Nici strungarii, ha- 
v'atorii, crațeriștii sau tine
rii care lucrează în secțiile 
tfe sudură ori la repararea 
pichamerelor nu au rămas 
dezamăgiți. Pentru fiecare, 
tehniciană Caier adusese cite 
ceva. Mai interesați păreau 
tinerii inovatori Sîrbu Nico- 
lae, Bertea Rudolf, Răpă- 
noiu Teodor, Cătinean loan, 
Moldovan Ioan, prieteni ne- 
despărțiți ai cabinetului teh
nic. Și pentru ei adusese

ceva nou : buletinul de in
formații ■ cu privire la pro
blemele ce trebuie rezolvate 
de către inovatorii minei în 
cursul anului 1965.

In mijlocul tinerilor ino
vatori, fata se simțea în lar
gul ei. Tehniciană Caier 
stătu mult timp alături de 
ei. Cercetă cu ochi de spe
cialist matrița pentru con
fecționarea burghielor și 
dădu cîteva indicații pre
țioase inovatorului Bertea 
Rudolf.

...Sirena sunașe de mult 
sfirșitul schimbului, tehni
ciană Caier Aurora își luă 
rămas bun de la grupul da 
tineri ce se strinsese în ju
rul ei. Tinerii plecaseră bu
curoși spre casă ducînd căr
țile dăruite de tehniciană 
Caier Aurora.

...La cabinetul tehnic, a- 
plecată asupra unor schițe 
și documentații^ Caier Au
rora încerca rezolvarea u- 
nor probleme prețioase. Pro

punerea de inovație prezen- , 
tată de inginerul Căruntu 
loan cu privire la modifica
rea perforatorului С. P. 19 
îi dăduse mult de furcă. A- 
lături de inovator, zile în. 
șir și seri lungi de iarnă a 
petrecut în tovărășia cărți
lor tehnice — bunii ei prie
teni.

...Pe fata de la cabinetul 
tehnic, Caier Aurora o cu
noaște întregul colectiv al 
minei Lupeni. Dar mai ales 
tinerii; doar este locțiitor 
de secretar al organizației 
de bază U.T.M. nr. 10. Mo
destia de care dă dovadă, 
conștiinciozitatea ce o ca
racterizează sînt atribute 
pentru care tinerii din ca
drul organizației de bază 
U.T.M. nr. 10, ca de altfel 
întregul colectiv în mijlocul 
căruia lucrează, îi adresea
ză numai cuvinte frumoase.

EUGEN POPA
Lupeni



STEAGUL RO>bSPORT-SPOHT
Сццм jucat duminicA la Lupeni

Ca să nu se supere nici un suporter
Potcoava stadionului „Minerul” din 

Lupeni nu a cunoscut de mult timp 
o asemenea afluență de spectatori. 
De fapt acest lucru nici nu a sur
prins pe rumeni; in întrecere se 
aflau doar două echipe de-ale noastre, 
din Valea Jiului, două echipe a că
ror rivalitate (e vorba numai de ri
vali taie d sportivă) ne era cunoscută. 
De aceea duminică, tind ne-ат în
dreptat pașii spre stadionul din Lu
peni, aveam speranța, vizionării unui 
bun spectacol fotbalistic. Acum, cînd 
lucrurile s-au mai liniștit și logica 
poate diseca cu mai mult discernă- 
mint faptele, ne dăm seama că ju
cătorii ne-au cam jucat festa. De ce 
spunem acest lucru ? Dacă, oa susți
nători in egală măsură a celor două 
echipe scorul ne-a satisfăcut, nu s-ar 
putea spune același lucru despre jo
cul practicat.

Meciul nu a ridicat prea multe pro
bleme demne de relevat intr-o croni
că sportivă. A fost în general un joc

mediocru care nu a lăsat impresia 
că pe teren s-ar afla două echipe de 
categoria В cu aspirații la locuri 
fruntașe în clasament. S-ar putea ca 
unii suporteri „mai înțelegători" să

FOTBAL
»«»»»«♦» • >o*

arunce oină jocului sub posibilități 
pe miza meciului. S-ar putea să albă 
dreptate, dar numai plnă la un anu
mit punct. Orlclt de mare interes 
ar prezenta un meci, el nu justifică 
cu nimic lipsa de voință și carențele 
tehnice ale jucătorilor. Ca să fim 
sinceri, ne așteptam de la jucătorii 
Minerului la mai mult, mai ales că 
echipa e întinerită, cu elemente dor
nice de afirmare și în plus avea 
atuul terenului. De aceea, privit prin 
această prismă, și numai prin a-

Atac la poarta Jiului.

CAMPIONATUL REGIONAL

O etapă a scorurilor strînse
ln cadrul campionatului regional 

de fotbal, cel mai important joc 
pentru echipele din Valea Jiului a 
fost acela de la Aninoasa dintre Mi
nerul din localitate și Parîngul Lo
nea. Corespondentul nostru Danilă 
Constantin ne-a relatat că, deși por 
nea' favorită, echipa aninosenilor a 
jucat slab. Apărarea, altădată sigură 
în intervenții, s-a comportat sub aș
teptări, far atacul a ratat multe ocazii 
favorabile de a înscrie. Oaspeții în 
schimb au inițiat cîteva contraatacuri 
destul de periculoase care au creat 
panică în careu) gazdelor. Unicul gol 
al întîlnirii a fost înscris în minu
tul 61 de către Furnea, care a re
luat eu capul balonul în plasă la o 
centrare a lui Niță. Scor final 1-0 
pentru echipa din Aninoasa.

După o seamă de insuccese care 
l-au situat pe ultimul loc în clasa

ment, jucătorii de la Preparatorul 
Petrila au obținut prima lor victorie 
din retur. Ei au învins pe teren pro
priu pe Refractara Alba lulia cu sco
rul de 2-1. Deși la limită, victoria 
petrllenilor este prețioasă în lupta 
pentru evitarea retrogradării.

ALTE REZULTATE: C.F.R, Sime- 
ria-Știința Petroșani 2-1; Aurul Zlat- 
ria-Minerul Vulcan 3-1; Unirea F.’ațeg- 
Aurul Brad 1-2; Textila Sebeș-Mine- 
rul Ghelar 2-1; Dacia Orăștie-Con- 
structorul Hunedoara 2-0.

ETAPA VIITOARE : Dacia Orăștie- 
Preparatorul Petrila: Constructorul 
Hunedoara-Textila Sebeș; Minerul 
Ghelar-Unirea Hațeg; Aurul Brad- 
Minerul Aninoasa; Parîngul Lonea- 
C.F.R. Simeria; Știința Petroșani- 
Aurul Zlatna; Minerul Vulcan-Re- 
fractara Alba lulia.

ceasta, jucătorilor de la Jiul li s-ar 
putea acorda o notă mai ntare.

Jucătorii ambelor echipe s-au în
trecut parcă in pase greșite, fără 
adresă, In stopări și preluări defec
tuoase de mingi, în șuturi.., cosmice 
și in ciștigarea de teren rugbistic. 
In această situație unii jucători au 
căutat să suplinească subtilitățile 
tehnice prin... „subtilități" nesportive; 
cu „ajustaje" pe la picioare și schim
bări de „amabilități verbale". Ne în
trebăm oare ce o fi avînd de împăr
țit Dan ll cu Casandra, de-i controla 
cu atita regularitate rezistența pi
cioarelor. Ne-ат mirat pentru că pe 
stradă i-am văzut de atliea ori dis- 
cuilnd prietenește. De fapt asemenea 
acte nesportive au mai făptuit și alțl 
jucători de la Minerul și Jiul. No
roc cu arbitrul Mihai Popa, din Bu
curești, care nu numai că a prestat 
un arbitraj, corect, dar a știut să țină 
și jocul in mină, temperlndu-i la 
timp pe „combatanți".

Ârătlnd aceste lipsuri, n-am vrea 
să se creadă că incul a fost sub 
orice critică. Deși meciul a avut uri 
caracter mediocru, aceasta nu în
seamnă că nu a avut și faze fru
moase care au mers la inima spes- 
tatorilor. Am văzut conlucrînd inte
ligent pe Pleian și Precup, cursele 
frumoase pe extremă ale lui Murti- 
novici, impetuozitatea lui Casandra, 
pe halfii Csutak și Staudt alimen- 
tlnd cu mingi utile înaintarea, pe 
Cazan care s-a dovedit un apărător 
la post și un colaborator prețios al 
lui Ion Vasile. Păcatul este că a- 
ceștia au fost mai mult sclipiri indi
viduale în jocul mediocru ăl loechl- 
pieșilor lor.

Subliniam la început că rezultatul 
meciului a satisfăcut In egală măsu
ră pe suporteri. Așa și este. Deși 
poate cei din Lupeni se așteptau 
ta mai mult, așa cum s-a desfășu
rat insă meciul, rezultatul este echi
tabil sub raportul de forțe și al jo
cului prestat.

In prima repriză au dominat mai 
mult jucătorii de la Jiul care au în
chegat acțiuni mai. frumoase in cîmp, 
da' mai puțin periculoase la poartă 
iar în гергіга a doua inițiativa a a- 
vut-o Minerul.

De remarcat că cele două goluri 
au fost înscrise în urma unor faul
turi. Primul, cel din minutul 59, a fost 
înscris de Coiroază printr-o foarfecă. 
Egalarea a survenit după 4 minute. 
Frank este faultat. Bate Pertzeș care 
trimite la Casandra și acesta șutea- 
ză după ce a mai făc.ut 2—3 pași cu 
mingea. I—1. Ocazii de a mal în
scrie au fost atit la o poartă cit și 
la alta. Cea mai mare a fost în mi
nutul 70, cînd Cazan scoate de pe li
nia porții o minge care părea, că nu 
se va opri decît în plasă.

C. COTOȘPAN

CLASAMENTUL
1. Dacia Orăștie
2. Textila Sebeș
3. Aurul Brad
4. Știința Petroșani
5. Aurul Zlatna
6. Minerul Ghelar
7. Minerul Aninoasa
8. Parîngul Lonea
9. Minerul Vulcan

10. Refractara Alba
11. Constructorul Huned.
12. Unirea Hațeg
13. G.F.R. Simeria

' 14. Preparatorul Petrila

16 8 5 3 21:16 21
16 9 2 5 44:25 20
16 S 4 4 37:20 20
16 8 3 5 29:14 19
16 9 1 6 30:22 19
16 8 2 6 26:22 18
16 8 2 6 20:18 18
16 7 3 6 22:20 17
16 7 2 7 26:21 16
16 4 5 7 19:32 13
16 4 3 9 18:30 11
16 4 3 9 17:33 11
16 4 3 9 13:29 11
te 4 2 Ml 16:37 10

Crosul „Sa întâmpinăm
1 Mai“

In perioada 1—25 aprilie 1965, se 
desfășoară etapa I-a, pe asociații, pre
cum și etapa a Ii-a pe grupe de a- 
sociații și localități a crosului „Să 
întîmpiiiSm 1 МаГ.

In vederea participării unui număr 
cît mai mare de tineri și tinere la 
această competiție, consiliile asocia- 
țiilor sportive au datoria de a acorda 
toată atenția organizării ei. Ele vor 
trebui să țină o strînsă colaborare 
cu organizațiile de U.T.M. din în
treprinderi și instituții, să populari
zeze larg această competiție îndeo
sebi la. locurile de muncă.

Cadrele tehnice din asociații (in
structori voluntari, activiști nesala- 
riați, antrenori) iar în școli profe
sorii de educație fizică au 
să sprijine 
avea loc.

In acele

concret întrecerile

asociații unde se

R U G В I

datoria 
ce vor

□rg-ani-

Duminică, campionatul categoriei
A de rugbi a programat în orașul 
nostru întîlnirea dintre echipele Ști
ința Petroșani și C.S.M.S. Iași. Re
zultatul întîlnirii a fost de 3-0 în’ 
favoarea gazdelor. Este o victorie me
ritată a studenților de la I.M.P. care 
de-a lungul întregului joc au dove 
dit putere de luptă și o dorință ar
zătoare de a învinge. Prima repriză 
s-a caracterizat prin jocul bun și 
eficace al pachetului de înaintași el 
echipei gazde, precum și prin acțiu 
nile reușite ale liniei de treisferturi 
Acestea duc la dominarea teritorială 
a studenților din Petroșani. Scorul 
rărnîne din păcate neschimbat. In 
repriza a П-a echipele domină pe 
rînd și în minutul 25 al reprizei se
cunde Dan Tolu reușește o lovitură 
de picior căzută care duce la des 

âipidefea scorului: 3-0 pentru știința
Petroșani. După aceasta echipa care 
atacă este C.S.M.S. dar atacurile ie
șenilor rămîn nefructificate datorită 
jocului bun în apta-are prestat de 
către Știința Petroșani. Această vic-

Minerul Lupeni
9-0 (6-0)

Inițiativa conducerii asociației spor
tive Minerul Lupeni ea întîlnirea de 
rugbi să se desfășoare în deschide
rea meciului de fotbal dintre Mine
rul Lupeni — Jiul Petrila a făcut ca 
și rugbiul să fie urmărit de tui mare 
număr de spectatori.

încurajați de public., apoi de des
chiderea scorului chiar în primele 
minute prin Atanasiu, minerii joacă 
frumos. In continuare atît oaspeții 
cît și jucătorii gazdă realizează faze 
spectaculoase. Minerii joacă balonul, 
la mînă, unde oaspeții sînt mai de
ficitari. Linia de treisferturi funcțio
nează fără greșeală și în minutul 35

zează astfel de întreceri, și am dori 
ca aceasta să fie în toate asociațiile 
existente în Valea Jiului, să fie ținu
tă o evidență precisă a participant!- 
lor, iar la fiecare categorie, primilor 
clasați să li se înainteze formele 
pentru acordarea de clasificare spor
tivă.

Distanțele de alergare pentru fie
care categorie sînt: In etapa l-a pe 
asociații, junioare — 400 m; juniori 
—- 800 m; senioare — 500 m; seniori
— 1 000 m. In etapa 11-a pe grupe 
de asociații și localități: junioare
— 500 m; juniori — 1 000 m; 
riioare — 800 m; seniori 1 500 m.

La întreceri pot participa toți 
nerii care 
ani și au 
medical.

se-

ti.
14au împlinjt vîrsta de 

fost admiși ia controlul

S. BALO1
activist C.S.O. Petroșani

torie este rezultatul pregătirii inten
se a întregii echipe și a noii orien
tări spre un joc modern și -,.u,viteză 
adoptat de siudenți in acest campio
nat. Ar fi o greșeală dacă s-ar tre
ce cu vederea Valoarea echipei 
C.S.M.S. Iași) care la acest joc și-a 
deplasat întregul lot. Pentru a ne da 
mai bine seama de valoațea acestui’ 
rezultat trebuie sa amintim că în 
rîndurile acestei echipe activează ju
cători care
prima reprezentativă a țării, 
sînt Drobotă, Florescu și 
asemenea, trebuie să amintim 
echipa C.S.M.S. Iași beneficiază de 
jucători bine dotați fizicește. Această 
victorie ne face să credem că pe 
viitor echipa Știința va avea o com
portare din ce în ce mai bună.

Arbitrul Cristea Șt. din București, 
s-a achitat foarte bine de sarcina în
credințată. De-a lungul întregului joc 
s-au remarcat de la Știința, între
gul pachet de înaintași și Dan Tolu, 
iar de la C.S.M.S Dăscălescu, Ef- 
tlmie, Florescu.

au fost selecționați în 
cum 

alții. De 
că

C. R.

Chimica Tîrnăveni

un dropgol al lui Gyongyf'P și sco
rul devine 6-0. 1

Repriza a П-a începe în nota de 
dominare a oaspeților, care cîștigă 
aproape toate grămezile. Cu toate 
acestea, o greșeală de apărare și 
Reti, printr-o încercare, reușește să 
mărească avantajul la 9-0.

Merită laude jucătorii
echipe pentru jocul spectaculos 
disciplinat.

Ar fi de dorit ca și în viitor 
se programeze astfel jocurile, fiind
bun mijloc de popularizare a rugbiu- 
lui la Lupeni.

ambelor
Ș»

să 
un

I. CIORTEA 
corespondent

© fază din înlflnirea de rugbi (Lupeni).
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' PREZENTATORI: Bîrsan Liana, 
Școala generală de 8 ani nr. 1.

La Aninoasa
COR: Școala generală de 8 ani 

Aninoasa; BRIGĂZI ARTISTICE DE 
AGITAȚIE: Școala generală de 8 
ani lscroni; RECITATORI — ciclul 
1 : Crecan Dorica, Școala generală 
de 8 ani Aninoasa, Șerban loan. 
Școala generală de 8 ani lscroni, 
iar la ciclul II: Cristea Doina, Școala 
generilă de 8 ani Aninoasa, Pate 
Doina, Școala generală de 8 ant 
lscroni; SOLIȘTI VOCALI - ciclul 
I : Nedelcu Maria, Școala generală 
de 8 ani lscroni, iar la ciclul IIi 
Dumitracluc Viorica, Școala gene- 
rală de 8 ani Aninoasa și Voicu Ma
ria, Școala generală de 8 ani lscroni; 
SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI. ACOR
DEON : Kovacs Vilmos, Școala ge
nerală de 8 ani Aninoasa; FLUIER: 
Butaru Aurel, Școala generală de 8 
ani lscroni; DANSURI: Școala ge
nerală de 8 ani lscroni; DANS CO
REGRAFIC : Școala generală de 8 
ani Aninoasa.

La Petrila
‘ COR: Școala generală de 8 ani 

nr. 2. Lonea; BRIGĂZI ARTISTICE 
DE AGITAȚIE — ciclul I: Școala 
medie P< rrila, iar Ia ciclul II: Școala 
generali de 8 ani Jieț; RECITA
TORI : Saucă Lucia, Școala medie 
Petrila, Cătuți Ana, Școala generală 
de 8 ani nr. 1 Petrila, Tiriplică Vio
rica, Școala generală de 8 ani Jieț; 
SOLIȘTI VOCALI: Cătuți Ana, 
Școala generală de 8 ani nr. 1 Pe- 
trîla, Bălănescu Ileana și Musca Iri
na, Școala generală de 8 ani Cimpa; 
SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI. TARA- 
GOT: Grunță Petru, Școala gene- 
rală de 8 ani Cimpa; FLUIER: 
Școala generală de 8 ani Cimpa; 
ORCHESTRA DE ACORDEOANE: 
Școala generală de 8 ani nr. 1 Pe- 
trrla.

CUM SÎNT GOSPODĂRITE TRANZITELE
Zilnic, în tranzitele gărilor vin nu

meroase vagoane cu materiale diver
se pentru șantierele de construcții 
din Valea Jiului: pietriș, nisip, că
rămidă, ciment, fîșii prefabricate, 
fier beton și multe alte materiale.

Odată descărcate din vagoane, 
materialele trebuie gospodărite cu 
grijă de către constructori pînă la 
punerea lor în manoperă. Construc
torii însă la atest capitol au defi
ciențe serioase. Astfel, în tranzitul 
gării Livtrâni (unde se descarcă ma
teriale pentru șantierele Petroșani 
și Petrii a) materialele sînt aruncate 
claie peste grămadă, între liniile fe
rate. O cantitate însemnată de cără
midă șamot stă în bătaia ploii, ban
chetele de cărămizi obișnuite nu 

"sSnt acoperite, flerul beton zace în 
noroi ruginind în voie î*ar o seamă 
de alte materiale sînt împrăștiate

Din scrisorile corespondenților
La 500 motoare 
nici un rebut

in secția de reparații electrice Vul
can întrecerea socialistă se desfășoară 
cu mult entuziasm. In dorința de a-și 
spori realizările, colectivul de aici își 
reînnoiește angajamentele, perfecțio
nează inițiativele menite să ducă la 
creșterea productivității și îmbunătă
țirea calității lucrărilor executate. Așa 
s-a născut și inițiativa „La 300 de 
motoare rebobinate nici un rebut". 
Colectivul de la bobinaj ușor și;a 
mărit însă angajamentul, astfel că 
întrecerea are acum ca obiectiv „La 
500 de motoare rebobinate nici un 
rebut".

Angajamentul luat începe să fie 
tradus în viață. In fiecare lună care 
a trecut din acest an, în atelierul de 
bobinaj ușor s-au rebobinat mai 
bine de 100 de motoare fără să se 
înregistreze nici un rebut. Acest lu 
cru sfe datorește și exemplului per
sonal al comuniștilor, organizației de 
partid care desfășoară o intensă 
muncă politică în vederea reducerii 
duratei de execuție a lucrărilor în
credințate și îmbunătățirea calității.

POP GABRIELA
S.R.E. Vulcan

LA MINA VULCAN

Rezervele de metale vechi
pot Ii valorificate din plin

In primul trimestru al acestui an, 
mina Vulcan a avut stabilit în pla
nul de colectare a metalelor vechi 
160 tone fier și 5 tone fontă. Cum 
s-a realizat această sarcină ?

Pe la jumătatea lunii martie, co 
mitetul de partid și conducerea ex
ploatării au analizat modul cum s-a 
desfășurat acțiunea de colectare a 
fierului vechi la mină. Din refera
tele prezentate a reieșit că pînâ la 
data de 19 martie a.c. pe întreaga 
mină ău fost strînse și predate 
LC.M.-ului 60 940 kg metale vechi, 
adică circa 38 la sută din plan.

— Va trebui să luăm toate mă
surile pentru realizarea planului sta
bilit la colectarea metalelor, deoarece 
acesta este un obiectiv deosebit de 
important — a dat Semnalul în șe
dință tov. inginer Săbău loan, șe
ful exploatării.

Și oamenii au pornit la treabă, 
chiar de a doua zi. Autocamioanele 
conduse de șoferii Gheorghiță Con
stantin șl Cănăvoiu loan, împreună 
cu încărcătorii Fiilop Francisc, Clo- 
banu Alexandru șl Vîrban Cristea 
au transportat la I.C.M. Petroșani în 
decurs de numai II zile, 91210 kg 
fier vechi și 6 000 kg de fontă. Un 
ajutor prețios în această acțiune a 
fost acordat de inginerul Cojocaru 
Toma și maistrul Stan Nicolae de la 
sectorul IX electromecanic, de ingi
nerul Dicu Gheorghe, maiștrii Ciuru 
loan, Olteanu Nicolae, Mîrza Horia 
de la sectorul VI, care au format și 
pus la dispoziția sectorului adminis
trativ numeroase echipe de colectare 
a deșeurilor metalice din incinta mi- 

care încotro printre liniile ferate.
La tranzitul Lupeni nisipul, pie

trișul, cărămida sînt amestecate în- 
tr-un asemenea amalgam incit eu 
greu le mai poți descurca; fierul 
beton, tuburile de fier și asbociment, 
mozaicul stau împrăștiate în toate 
părțile iar în magazia de ciment 
plouă prin acoperișul spart ceea ce 
duce la degradarea unor cantități 
însemnate de materiale. Asemenea 
deficiențe în gospodărirea materiale
lor se manifestă și la tranzitul Vul
can.

Anul trecut, constructorii au înre
gistrat pierderi de milioane de iei 
la prețul de cost. O bună parte din 
acestea au fost tocmai la capitolul 
materiale la care s-au depășit indi
cii de consum și de pierderi admise. 
Este necesar ca în prezent condu
cerile de șantiere care gospodăresc

Fruntașii se afirma, 
continuu

Deși pare modestă, munca facto
rilor poștali necesită operativitate și 
simț de răspundere. Oficiul P.T.T.R. 
Petroșani are mulți factori harnici ;i 
pricepuți. Dovadă sînt steluțele de 
fruntași în întrecerea socialistă ce 
strălucesc pe piepturile factorilor Cor
bii Vasile, Ștelescu Constantin, Tur
cit loan. Petra Dumitru, Afrim Paul 
și alții.

Fruntașii din anul trecut s-au afir
mat mereu și în cele trei luni care 
au trecut din 1965. Numai în luda 
martie factorii Afrim Paid, Turcu 
loan,, Ștelescu Constantin și Corbu 
Vasile și-au depășit cu 19-55 la sută 
sarcinile de plan situîndu-se în rîn- 
durile evidențiățifor în întrecerea so
cialistă. Printre evidențiați se numără 
și liniorii Avrămescu Ioan, Crețu 
loan și lancu Nicolae care au efec
tuat lucrări de calitate la întreține
rea mijloacelor de telecomunicații ale 
Oficiului P.T.T.R. Petroșani.

CIUR IQAN 
pensionar 

nei. Tovarășii Gheorghe Cornel. Streif- 
fer Francisc, Dalea Eugen, Potra 
Aurei, Iliescu Victor, Ursan Vasile, 
Michi Tilieriti s-au evidential la 
rfndul for prin participarea la toate 
acțiunile de bolectare a fierului vechi.

Un merit deosebit revine și tova
rășului Furcoianu Constantin, supra
veghetor, care a răspuns personal de 
această acțiune.

La E. M. Vulcan există toate po
sibilitățile pentru realizarea in mod 
ritmic, lună de lună, a planului de 
strîngere a metalelor vechi. Un mic 
calcul arată că dacă fiecare anga
jat al minei ar colecta personal 5 
kg fier vechi, planul fixat pentru 
trimestrul 11 poate fi realizat cu 
multe zile înainte de termen. Este 
necesar ca față de această acțiune pa
triotică deosebit de importantă să 
existe mai multă preocupare și ini
țiativă și din partea organizațiilor 
U.T.M., care în primele 3 luni din 
acest an nu au făcut aproape nimic 
în această direcție. Comitetul U.T.M. 
al minei Vulcan, împreună cu condu 
cerile sectoarelor, vor trebui să ana
lizeze cu toată răspunderea această 
Chestiune, deoarece în cadrul sectoa
relor miniere există serioase rezerve 
de metale vechi (conducte, șine de 
cale ferată, tuburi de aeraj, moaze, 
etc), care stau de multă vreme în 
mină fără â fi valorificate. Numai în 
felul acesta colectivul minei Vulcan 
ya putea să-și realizeze în mod rit
mic planul de colectare a metalelor 
vechi stabilit pentru anul 1965 I

ing. D. ALBESCU
E.M. Vulcan

tranzitele, învățînd din experiența 
anului trecut, să ia măsuri hotărîte 
pentru o mai bună gospodărire a a- 
cestor tranzite. In scopul protejării 
materialelor să se amenajeze: ma
gazii de ciment, șoproane pentru fier 
beton, acoperirea banchetelor de că^ 
rămizi, compartimente separate pen
tru descărcarea diferitelor materiale.

Gospodărind cu grijă materialele 
din tranzit, constructorii pot aduce 
un aport însemnat la reducerea pre
țului de cost al lucrărilor.

PROGRAM DE RADIO
14 aprilieProgramul I

5.00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteorologic; 5,06 Concert de dimi
neața; 5,30 Lecția de gimnastică; 
5,40 Continuarea concertului de di
mineață; 6,00 RADIOJURNAL. Bule
tin meteorotogic; 6,10 Dansuri in
strumentale; 6,30 Recomandări din 
program; 6,35 „Gintă chitară" — 
muzică ușoară; 6,45 Salut voios de 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL; 7,15 
Estrada dimineții; 7,30 Sfatul me
dicului : Sfaturi pentru bolnavii de 
tuberculoză pulmonară; 7,35 Anun
țuri, muzică; 7,45 „Melodii... melo
dii — muzică ușoară; 8.00 SUMA
RUL PRESEI: 8,08 Cîntece și jocuri 
populare; 8,30- Pagini orchestrale din 
operete; 9,00 Muzică de Ion Dumi
trescu pentru filmul „Nepoții gor
nistului"; 9,30 Muzică populară bă
nățeană; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,03 Muzică ușoară; 10,30 „Primă
vara la căminul cultural"; 10,45 „O- 
pera de trei parale" de Peppusch 
(montaj muzical-literar); 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 12,03 Jocuri popu
lare interpretate la acordeon; 12,15 
Noi înregistrări realizate în stu
diourile noastre; 12,55 Recital Llli 
Dușescu — arii din operete; 13,10 
Concert de prînz; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 14,05 Recomandări din 
program; 14,10 Muzică ușoară; 15,00 
lrtterpreți de muzică populară; 
16,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic; 16,30 ROZA VINTURI- 
LOR : „Străbătînd lumea"; 17,00 
Arii din opere; 17,35 Muzică popu
lară cerută de ascultători) 18,00

După cum s-a mai anunțat, duminică a avut loc la Petroșani o reu
șită consfătuire cu populația, organizată de cooperativa de, producție mește
șugărească „Jiul" în colaborare eu O.C.L. Produse Industriale. Consfătui
rea a fost urmată de o plăcută s-ur priză pentru participant: prezentarea 
diferitelor modele (aspect în clișeu) de îmbrăcăminte de femei, bărbați și co- 
pii — la modă în sezonul de primă vară și vară din anul acesta.

La puțul auxiliar nr. 1 Dîlja, 
după două luni

(Urmare din pag. l-a)

tinuitatea lucrărilor. Atenția condu
cerii I.C.M.M. trebuie să se îndrepte 
cu mai multă insistență asupra aces
tor lucrări. Dată fiind întîrzierea, 
obiectivelor, era de așteptat ca de 
ele să fie legate angajamente con
crete ale brigăzilor de săpători — 
betoniști, de dulgheri, de fierari-be- 
toniști. Dar cînd am căutat să 
aflăm cite ceva despre aceste anga
jamente concrete, răspunsul a fost 
foarte vag: „Oamenii s-au angajat 
să dea lucrări de calitate și la 
timp". Cam Ia general spus 1 Anga
jamentele trebuiau să vizeze contrei, 
mobilizator execuția în lanț a lucrări
lor, încadrarea în termene și reduce-

BULETIN DE ȘTIRI; 18,05 Ciclul 
„GHID MUZICAL"; 18,45 „Voci de 
neuitat"; 19,15 UNIVERSITATEA 
TEHNICA RADIO - Ciclul con
strucții; 19,30 Melodii distractive; 
20,00 RĂDIOGAZETA DE SEARA;
20.30 Varietăți muzicale; 21,15 Scri
itori la microfon: Eugen Barbu;
21.30 Dialog cu muzica ușoară; 
22,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic; 22.20 Muzică de estradă; 
22,40 „Melodii in' noapte" — emi
siune de muzică ușoară; 23,52—23,55 
BULETIN DE ȘTIRI.

Programul II
7,30 BULETIN DE ȘTIRI; 8,10 

Muzică de estradă; 8,35 Suita a H-a 
de arii și dansuri vechi de Ottorino 
Respighi; 9.00 BULETIN DE ȘTIRI: 
9,03 Din cele mai cunoscute melodii 
populare; 9,30 Fragmente din opera 
„Vînzătorul de păsări" de Zeller; 10,32 
Jocuri populare; 10,45 Cîntece pa
triotice; 11.00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,03 Album de muzică ușoară; 11.30 
UNIVERSITATEA TEHNICA RA
DIO; 11.45 Muzică de came
ră; 12,15 Buchet de melodii 
populare: 52.45 Cîntece pionierești; 
13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 13,03 
„Arii și interpreți", 13,30 De toate 
pentru toți (reluare); 14,25 Muzică;
14.30 Recomandări din program; 14,35 
„CONCERTUL SAPTAMÎNIl"; 15,00 
BULETIN DE ȘTIRI: 15,05 Pagini 
din muzica corală; 15,30 „Pe unda 
clapelor" — muzică de estradă; 

rea acestora. In scurtul timp care 
a mai rămas, finind seama de sta
diul înapoiat al acestor două obiec
tive, trebuie mobilizate toate forțele 
— pe bază de sarcini și angajamente 
concrete — pentru recuperarea rămâ
nerii în urmă. Atenția conducerii 
I.C.M.M. trebuie îndreptată mai mult 
asupra lucrărilor din incinta puțului 
auxiliar nr. 1. Beneficiarul, care 
după cum am văzut are o parte de 
vină în întîrzierea lucrărilor, să caute 
a rezolva cît mai urgent problemele 
legate de documentație și finanțare 
care mai sînt de rezolvat. In.felul 
acesta constructorii vor putea res
pectă termenul de predare a lucrări
lor industriale rămase în urmă la 
mina Dîlja.

16,00 Muzică populară; 17,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 17,15 
„Tangoul trandafirilor'’ — muzică u- 
soară; 18,00 „Am îndrăgit o melodie" 

muzică ușoară; 18,30 PANAIT IS- 
TRATI — Evocare de Al. Oprea; 
19.00 BULETIN DE ȘTIRI; 19.05 
Melodii populare interpretate de Dan 
Moisescit și Dumitru Fărcaș; 19,30 
TEATRU LA MICROFONt „Morali- 
tatea doamnei Diilska". Comedie de 
Gabriela Zapolska; 20,47 Muzică de 
estradă; 21,00 RADIOJURNAL. Sport; 
21,15 Selecțiuni din operete; 21,45 
Piese instrumentale de mare popu
laritate; 22,00 Melodii lirice, 22,30 
Mari interpreți ai тигіеіі de operă: 
Mario del Monaco, Victoria de Las 
Angelos, Boris Cristof, Kirsten Flag
stad, Jussi Biorling, Rita Gorr. Joan 
Sutherland; 23,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 23,05 „Șoapte de dragoste?’ 
— muzică ușoară; 23,35 Dansuri 
din operete; 23,50 Muzică de dans; 
0.52—0,55 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
14 aprilie

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE- 
O stea cade din cer; REPUBLICA: 
Cîntînd în ploaie; PETRILA : Nu Se 
poate fără dragoste; LONEA : 40 de 
minute pînă-n zori; VULCAN: Un 
om care nu există; CRIV1DIA: Că
lătorie în aprilie; PAROȘENI i Nouă 
zile dintr-un an; LUPENI —- CUL
TURAL : Fortăreața de pe Rin; LU
PENI — MUNCITORESC: Ffoarta 
Manio; BARBATENI : Uraganul;



STBAGUL ROȘUИ'

Puternice proteste împotriva acțiunilor
agresive ale S. U.
TOKIO 12 (Agerpres).
Intr-una din clădirile Parlamentu- 

bd japonez a avut loc un miting al 
reprezentanților opiniei publice din 
Japonia la care au participat artiști, 
avocați, ziariști, reprezentanți a.i cle
rului, oameni de știință. Participanții 
au adoptat o rezoluție, cerînd înce
tarea imediată a războiului agresiv 
al S.U.A. în Vietnam și evacuarea 
trupelor americane din această țară.

☆
ATENA 12 (Agerpres).
Sub auspiciile Comitetului pentru 

apărarea păcii, în portul Pireu a a- 
vut lot un miting al oamenilor mun
cii. Participanții au condamnat ac
țiunile agresive americane în Viet
nam și au cerut guvernului Greciei 
să -protesteze pe lîngă guvernul 
Ș.U.A. și să intervină pentru a se 
obține încetarea agresiunii.

☆
RANGOON 12 (Agerpres).
La Rangoon a fost difuzată o de

clarație a Consiliului birman pentru 
apărarea păcii în care se arată că 
dacă S.U.A. doresc, într-adevăr, pa
cea, în .Vietnam, ele trebuie să-și 
retragă trupele de acolo, să evacue
ze materialul de război și să dea 
vietnamezilor posibilitatea de a ho
tărî singuri în problemele lor. Po
porul’ Birmaniei sprijină hotărîrea 
Frontului național de eliberare din 
Vietnamul de sud de a izgoni de pe 
teritoriul lor pe agresorii americani.

☆
ROMA 12. Corespondentul Ager

pres, Giorgio Pastore, transmite :
In Italia continuă să se desfășoa-

SAIGON

Ciocniri violente între forțele patriotice 
sud-vietnameze și trupele 
guvernamentale

SAIGON 12 (Agerpres).
Agenția vietnameză de informații 

anunță despre noi ciocniri violente 
între forțele patriotice sud-vietna
meze și trupele guvernamentale spri
jinite de aviația americană. In pro
vincia Kontum (platoul din sudul 
țării), forțele patriotice și detașamen
tele de partizani au respins un atac 
al trupelor sud-vietnameze și a- 
mericane. Agenția de presă „Ё- 
liberarea" relatează că, deși la 
acest atac au luat parte patru ba

PEKIN. Duminică după-amiază, 
vicepremierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Lu Din-i a pri
mit delegația de lucrători ai Agen
ției Romine de Presă — Agerpres 
— condusă de Andrei Vela, direc
tor general al agenției, care se 
află In vizită în R. P. Chineză, și 
a avut o convorbire prietenească.

BELGRAD. Io. 
sip Broz Tito, 
președintele R.S.F.

’ Iugoslavia, a ple
cat la 11 aprilie spre. Algeria, un
de va face o vizită oficială de 
8 zile

ANKARA. Artistul emerit David 
Ohanesian a clntat intr-o serie de 
spectacole cu opera „Aida" pe 
scena Operei de Stat din Ankara. 
La spectacole au asistat primul 
ministru, Suat Hayri Urguplu, mi- 
râștri, funcționari superiori, oameni 
de cultură etc. Baritonul romin 
s-a bucurat de un binemeritat suc
ces.

PNOM PENH. Un număr de a- 
vioane venind din Tailanda au 
împrăștiat deasupra regiunii Bat- 
tambang în provincia Pailin, pul
bere toxică. S-au înregistrat două

A. In Vietnam
re manifestații de protest împotriva 
intervenției americane în Vietnam. 
La Palermo s-a desfășurat un marș 
de solidaritate cu poporul vietnamez, 
la care au participat peste 5 000 de 
persoane, locuitori, ai orașului și ai 
localităților învecinate. Alte mani
festații și marșuri similare au avut 
loc la Catanzaro, Latina, Perqgjaj, 
Montecatin și Catania. Mani^stțm^i 
purtau pancarte cu lozincile „Retra
gerea americanilor din Vietnam!“, 
„Libertate Vietnamului!“.

WASHINGTON II (Agerpres).
Senatorul E. Gruenning^ (democrat 

din partea statului Alaska), a decla
rat că bombardamentele aviației a- 
mericane pe teritoriul R. D. Vietnam 
„nu vor putea aduce pacea în Viet- 
nam“, și a cerut „să se pună capăt 
bombardamentelor asupra Vietnamu
lui de nord". Arătînd că în Vietna
mul de sud are loc un război civil, 
senatorul a subliniat că Statele U- 
nite sînt acelea care au adus agre
siunea în Vietnam.

☆
CANBERRA 12 (Agerpres).
Arthur Calwell, liderul partidului 

laburist, a rostit duminică la Mel
bourne o cuvîntare radiotelevizată 
în care a criticat cabinetul austra
lian condus de Menzies pentru fap
tul că sprijină politica de extindere 
a războiului din Vietnam. La Syd
ney, Melbourne. Brisbane, Adelaide, 
Perth și în alte mari orașe din 
Australia continuă mitingurile și ma
nifestațiile de protest. împotriva răz
boiului dus de S.U:A. în Vietnam.

talioane și unități speciale, însoțite 
de mai multe bombardiere, care timp 
de o săptămînă, zi și noapte, au a- 
runcat bombe și explozive,, detașa
mentele de patrioți au distrus com
plet două companii, au pus pe fugă 
trei batalioane, inclusiv unul echipat 
și instruit direct de americani, au 
doborît trei elicoptere și au capturat 
și distrus o mare cantitate de arme. 
Ciocniri violente au mai avut loc în 
apropierea localității. Ban Me Thuot, 
în regiunea Bong Son (situată pe 
litoral) și în provincia Binh Dinh.

victime. Mai mulți locuitori s-au 
îmbolnăvit.

ROMA. Duminică au început la 
Veneția lucrările celei de-a 14-a 
conferințe Pugwash, pricind cola
borarea științifică și dezarmarea, 
la care participă oameni de știință 
din diferite țări ale lumii. Confe
rința va dura 6 zile.

In citeva rindiiri
XIENG KUANG. Postul de ra

dio „Vocea Patet Lao“ a anunțat 
că, în primele 10 zile ale lunii a- 
prilie, unitățile de artilerie ale for
țelor patriotice din Laos au dobo- 
rît patru avioane americane care 
au violat spațiul aerian al haosu
lui.

BAMAKO. Președintele Republi
cii Mali, Modibo Keyta, și-a în
cheiat vizita oficială in Mauritania, 
unde a avut convorbiri privind re
lațiile dintre cele două țări,

ț
ROMA, La Bologna s-a deschis 

al doilea Tîrg internațional al 
cărții pentru copii și tineret, la ca
re participă 125 de edituri din 18 
țări. Italia este prezentă cu expo

Un nou incident 
în Cipru

NICOSIA 12 (Agerpres).
Agențiile de presă informează că 

un cipriot turc, Dervish Kavazoglu, 
membru al partidului Akel, a fost a- 
sasinat pe șoseaua Nicosia—Larnaka 
de către ciprioți turci. Kavazoglu, 
care locuia în cartierul cipriot grec 
al Nicosiei, s-a pronunțat în nenu- 

. mărate rînduri în favoarea concilie
rii dintre cete două comunități și a 

( iue* gtasiție împotriva Щегііог extre
miști ați comunității turce. O dată 
cu el a fost împușcat și un cipriot 
grec, care-1 însoțea.

Observatorii de la Nicosia subli
niază că acest nou incident ar pu
tea duce la o creștere a tensiunii în 
insulă.

Declarațiile lui Cheddi Jagan
HAVANA 12 (Agerpres).
Fostul prim ministru al Guyana 

britanice^ Cheddi Jagan, care se află 
în prezent la Havana, a făcut în 
cadrul unei emisiuni televizate de
clarații în legătură cu rezultatele 
ultimelor alegeri care au avut loc în 
țara lui și cu alte probleme.

Referindu-se la viitorul Guyanei 
britanice, Jagan a spus că „în pre
zent sînt- mai bune posibilități pen-

In memoria victimelor fascismului
Solemnități la Oswiecim, Buchenwald și Dachau

VARȘOVIA II (Agerpres).
It ziua de 11 aprilie a. c„ în ca

drul săptămînii internaționale a so
lidarității mișcării de rezistență, la 
Oswiecim (Auschwitz), unde au pie
lii 4 milioane de Victime ale barba
riei fasciste, a avut loc comemora
rea a 20 de ani de la eliberarea la
gărului de către armata sovietică.

Au sosit la Oswiecim reprezentanți 
•ai foștilor deținuți din 18 țări euro
pene. Comitetul foștilor deținuți anti
fasciști din țara noastră este repre
zentat de tov. Anton Tatu Jianu.

☆
BERLIN 11 (Agerpres).
Duminică a avut loc la Buchen

wald solemnitatea consacrată împli
nirii а 2Ѳ de ani de la eliberarea 
deținuților din lagărul de concentra
re nazist din acest oraș. La mitin
gul, care s-a desfășurat în careul 
de apel al lagărului, au participat 
peste 25 000 de persoane, printre ca
re 3 000 din Republica Federală Ger
mană. An fost prezenți delegați ai 
organizațiilor foștilor deținuți, sosiți 
din 19 țari. Din partea Comitetului 
foștilor deținuți antifasciști din R.P.

nate puse la dispoziție de 32 de e- 
dituri. Numărul volumelor expuse 
la acest târg este de 15 000.

RIO DE JANEIRO. Ademar de 
Barros, guvernatorul statului bra
zilian Sao Paulo, a declarat că în 
acest stat există în prezent 200000 
de șomeri.

PARIS. La U.N.E.S.C.O. s-a a- 
nunțat că în cursul 
lunii aprilie se
va deschide la
Nairobi primul 

centru regional științific și tehno
logic din Africa. Scopul centrului 
este de a ajuta țările africane în 
sporirea numărului oamenilor de 
știință.

BAGDAD. Cu ocazia sărbătorii 
religioase musulmane „Id Al Adha" 
in Irak au fost grațiați peste 500 
de deținuți. Ordinul de grațiere a 
fost semnat de președintele repu
blicii, mareșalul Abdel Salam Aref.

CAIRO, In cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde într-o serie de 
țări, vicepremierul Malayeziei, Tun 
Abdul Razak, a făcut o vizită la 
Cairo, unde a avut convorbiri cu 
Ali i Sabri, primul ministru al Con- 
siliului Executiv al R.A.U., și cu 
Mâhmud Fawzi, ministrul afaceri
lor externe.

SKOPLIE

Festivitatea Ulii ii folosii i а unor blotnii 
h loioiole (onslruile (ii aioloiol И. P. йвшіпе

SKOPLIE 12 (Agerpres).
In cartierul Taftalidje din orașul 

Skoplie a avut loc duminică festivi
tatea dării în folosință a blocurilor 
de locuințe cu 102 apartamente și a 
unei policlinici complet utilate, ce 
poate oferi asistență medicală uniri 
număr de circa 50 000 de locuitori. 
Acestea constituie un dar al poporu
lui și guvernului R.P. Romîne popu
lației Capitalei Macedoniei, care a 
avut de suferit de pe urma cutremu
rului de la 26 iulie 1963.

tru realizarea unității clasei munci
toare". EI a arătat că actualul regim 
din țară capătă un caracter tot mai 
reacționar, garanțiile constituționale 
sînt suspendate și aproximativ 40 de 
membri ai Partidului popular pro
gresist se află în închisoare. Jagan 
a declarat că politica imperialismu
lui în Guyana se bazează pe princi
piul „dezbină și domină".

Rcmînă, a participat tov. Constantin 
Țiulescu.

☆
BONN 11 (Agerpres).
La Dachau, în apropiere de Mun- 

chen, au avut Ioc festivitățile come
morării a 20 de ani de la eliberarea 
deținuților din lagărul de concen
trare nazist din această localitate. 
In lagărul de la Dachau au pierit 
30 000 de oameni din 38 de țări. 
Foștii deportați, care au luat parte 
la festivitate, au depus coroane de 
flori în memoria celor dispăruți.

Uragane deosebit de puternice 
în Vestul mijlociu al S. U. A.

CHICAGO 12 (Agerpres).
Uragane deosebit de puternice s-au 

abătut duminică asupra statelor din 
Vestul mijlociu al S.U.A. provocînd 
potrivit unui bilanț provizoriu, moar
tea a 172 de persoane. Mii de per
soane au fost rănite. Pagubele ma
teriale se ridică la milioane de do
lari. Uraganele au lovit la început 
statul Iowa, apoi s-au deplasat cu o 
viteză de peste 150 de kilometri pe 
oră spre statele învecinate — Illi

Lupte între trupele de guerilă 
și militarii venezuelieni

CARACAS 12 (Agerpres).
Detașamente de guerilă ale Forțe

lor armate de eliberare națională din 
Venezuela (F.A.L.N.) au ocupat lo
calitatea Villanueva din statul Lara. 
Aici a avut loc un miting în cursul 
căruia au fost explicate populației 
obiectivele luptei F.A.L.N. și a fost

Ziarul „Christian Science Monitor" 
despre situația din Bolivia

NEW YORK 12 (Agerpres).
Ziarul „Christian Science Monitor" 

a publicat un editorial consacrat si
tuației din Bolivia, în care arată că 
„junta militară, condusă de genera
lul Barrientos, nu este capabilă să 
conducă țara". Editorialul sublinia
ză că conflictul dintre diferitele par
tide politice din Bolivia se agravea
ză neîncetat, iar situația economică 
a țării se înrăutățește. „In Bolivia 
—scrie ziarul, este din ce în ce mai

A luat cuvîntul ambasadorul R.P. 
Romîne, Aurel Măinășan, subliniind 
că acest dar este un simbol aj soli
darității și prieteniei sincere pe care 
poporul, romîn Ie nutrește față de po
poarele Iugoslaviei.

In numele cetățenilor din Skoplie 
și al Vecei executive a R.S. Mace
donia, Goga Nikolovski, membru al 
Vecei executive republicane, a. trans
mis poporului romîn și guvernului 
R. P. Romîne sentimente de caldă 
recunoștință și mulțumiri pentru a- 
jutorul acordat.

In încheierea festivității a fost 
dezvelită o placă comemorativă. S-a 
hotărît ca drapelele de stat ale Iugo
slaviei, Macedoniei și R. P. Romîne 
să fie - arborate permanent la poli
clinică și la cele trei blocuri de lo
cuințe.

Lucrările Congresului 
Uniunii medicilor 
arabi

TUNIS 12 (Agerpres).
La Tunis au început lucrările ce

lui de-al IV-lea Congres al Uniunii 
medicilor arabi, la care participă re
prezentanți din Maroc, Libia, Alge
ria, Iordania, Irak, RA.U., Siria, 
Liban, Kuweit și Tunisia. Participan
ții la congres vor examina unele 
probleme ale chirurgiei, studierea și 
combaterea bolilor canceroase, în
semnătatea igienei pentru popoarele 
țărilor în curs de dezvoltare, pre
cum și probleme psivind istoria me- 
dicinei în țările arabe.

La deschiderea lucrărilor congre
sului a luat cuvîntul președintele Tu
nisiei, Habib Burghiba.

nois, Wisconsin, Indiana, Michigan 
și Ohio. Casele de constricție ușoa. 
ră au fost literalmente smulse de 
vînt. Numeroase autocamioane au 
fost ridicate ca niște jucării, iar u- 
nele chiar proiectate în vitrinele 
magazinelor sau pereții caselor.

Meteorologii califică uraganele ca
re s-au abătut asupra Vestului mij
lociu drept cele mai catastrofale din
tre fenomenele asemănătoare înre
gistrate din 1953.

criticată politica guvernului Rau! 
Leoni. Autoritățile au ordonat trimi
terea de trupe pentru reocuparea Io- 
calității. După cum transmite agen
ția Prensa Latina, între trupele de 
guerilă și militarii venezuelieni au 
avut loc lupte.

greu să fie obținute credite bancare, 
iar puținele întreprinderi care există 
în țară au hotărît să nu facă noi in
vestiții, cel puțin pentru moment". 
Ziarul apreciază că una din proble
mele fundamentale ale juntei mili
tare este recîștigarea încrederii pier
dute din-partea maselor ca și a cer
curilor de afaceri. Situația acestei 
țări continuă „să fie critică", în
cheie ziarul.
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