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In îniîmpinarea zilei de 1 Mai

Muncă rodnică
Cu angajamentul înfăptuit

Cu producția extrasă pînă în di
mineața zilei de 17 aprilie, harnicul 
colectiv al minei Petrila a extras 
peste sarcinile de plan lunare 600 
tone de cărbune. In acest fel, mine
rii petrileni au trimis industriei cu 
aproape 5000 tone de cărbune mai 
mult decît prevede angajamentul

în abatajele Dîljei
Datorită măsurilor luate în ultima 

vreme, la mina Dîlja activitatea de 
producție se desfășoară în condiții 
mai bune. Dirijarea activității pu
țului orb nr. 1 a trecut la sectorul 
III transport și în acest fel secto
rul^ I producție este aprovizionat în 
mod corespunzător cu vagonete goale 
și materiale; la sfîrșitul lunii mar
tie, la orizontul 565, s-a introdus o 
locomotivă L.A.M.-4 pentru transportul 
cărbunelui și sterilului; s-a îmbună
tățit și aprovizionarea cu vagoane 
GF.R. Ca rod al măsurilor între
prinse și al întrecerii entuziaste ce 
se desfășoară în întîmpinarea zilei 
de 1 Mai, minerii de la sectorul 1 
producție al minei Dîlja, pe baza

Pași înainte
La clubul muncitoresc din Vulcan 

am întttnit intr-una din diminețile 
trecute o atomsferă febrilă.

La bibliotecă sosise un nou lot de 
cărți. Bibliotecara Elena Boda le in
ventaria și le așeza cu grijă în raf
turi.

— Aceste cărți noi ne-au mărit nu
mărul volumelor existente la ora ac
tuală în bibliotecă la peste 22 000 — 
ne-a informat tovarășa Boda.

— E bine că aveți cărți multe și 
bune, dar cu cititorii cum stați ? — 
nșram interesat noi.

— Avem cititori... mulți și buni — 
ne-a răspuns cu aceeași monedă to
varășa Boda. Prioiți fișele. Vorbesc 
singure.

In biroul directorului l-am aflat 
*jpe tovarășul Bîldea Nicolae. Era cu 

receptorul telefonului în mină și 
discuta cu șeful serviciului cadre de 
la nună. Din discuție ne-ат dat 
seama că era vorba de o angajare.

— Da — ne-a confirmat tovarășul 
Bildea. La mină s-au prezentai spre 
angajare doi tineri. Amîndoi sînt 
buni artiști amatori și am vorbit cu 
cadrele, dacă se poate, să-i angaje
ze. Mi s-a răspuns afirmativ așa că, 
de mîine, voi. avea la repetiții încă 
doi oameni.

— Deci total artiști amatori care 
activează la club?

— Aproape 100. Dar numărul e 
In creștere. Și încă ceva. Dacă îna
inte aveam in formații tineri care 
nu corespundeau din toate punctele 
de vedere, acum am schimbat foaia. 
Cu exigență, tovarășul Boiță Ser
giu. instructorul nostru artistic. îl 
selecționează pe cei mai buni și se 
ocupă cu pasiune de instruirea lor. 
Acum putem afirma că la clubul 
nostru s-au făcut însemnați pași îna
inte pe linia creșterii mișcării ar
tistice de amatori.

— Am vrea să știm de ce formații 
dispuneți la ora actuală și ce pregă
tesc aceste formații?

D. GHEONEA

(Continuare în pag. 3-a)

asumat în cinstea zilei de 1 Mai. 
La frumoasele succese ale exploa
tării și-au adus aportul mai ales 
sectoarele 111, 1 și II, brigăzile con
duse de minerii Rotaru Ioan, Bar- 
tok Iosif, Enache Chiriță, Stăuceanu 
Gheorghe, Sidorov Vasile, Radu Con
stantin și Mîrza Aurel.

producției extrase pînă în dimineața 
zilei de 19 aprilie, raportează depă
șirea sarcinilor de plan cu 228 tone 
de cărbune. La acest succes și-au 
adus aportul în mod deosebit brigă
zile conduse de minerii Scredeanu 
Petre, Bartoș loan, Gârtner Rudolf 
și Nistoreanu Gheorghe.

HodI ml le exîratlie 
de la mina Lonea

Turnul noului puț de extracție de 
la mina Lonea are o înălțime de 56 
m și un diametru de 6 m. Pentru pri
ma dită în domeniul construcțiilor 
miniere, la ridicarea turnului noului 
puț se folosește cofrajul glisant.

Au început recent și lucrările de 
motitare a mașinii multicablu pentru 
extracție complet automatizată, prima 
de acest gen în Valea Jiului.

Spre deosebire de vechile instalații, 
mașina de extracție, reductoarele, 
moletele, motoarele de acționare, apa
ratura electrică, vor fi amplasate în 
turnul puțului, ceea ce permite redu
cerea volumului total al clădirilor 
miniere aferente și a timpului de 
execuție.

Noua instalație poate lucra pînă la 
o adîncime de 560 de m, dezvoltă o 
viteză de 13 m pe secundă și are o 
capacitate de extracție de 7 000 tone 
de cărbune în 24 de ore.

Acest puț va servi la extracția pro
ducției de la cele trei guri de mină 
din Lonea.

Lucrările încredințate utemistului Vasile Mitică, strungar Ia atelierul me
canic al minei Vulcan, sînt executate la timp și în condiții de calitate-co
respunzătoare.

SONDORII DE
Sfîrșit de trimestru. In zona ex

ploatării miniere Hobiceni 1 (situată 
în apropierea orașului Uricanij, loca
ția nr. 5 750 a intrat în ultima fază 
a lucrărilor planificate.

Cîteva probe carotiere scoase de 
curînd la suprafață confirmă că 
pînă la pătrunderea frezei în stratul 
de cărbune nu au mai rămas decît 
aproximativ 20-25 de metri.

Pentru o locație care abia și-a în
ceput activitatea său se află cu 
lucrările în etapa de mijloc, 20-25 de 
metri de foraj înseamnă foarte pu
țin. Cînd ea se află însă în ultima 
sa fază de lucru, acest „foarte pu
țin" poate însemna foarte mult. La 
mari adîncimi (700-1 200 de metri) 
tăria rocilor, presiunea, fisurile, apa 
pot aduce multe surprize.

Avînd o îndelungată experiență în 
munca de foraj, șeful de brigadă Ște
fănoiu Grigore, a întocmit pentru 
această ultimă, dar foarte aprigă bă
tălie cu rocile din adîncuri, un ju
dicios plan de acțiune, cu sarcini 
pentru fiecare om în parte.

In cazul unei defecțiuni tehnice — 
spunea el ortacilor în timpul unei 
consfătuiri — trebuie să știm cu 
precizie ce avem de făcut

Această prevedere s-a dovedit deo
sebit de folositoare. O avarie la ma
caraua de ridicat coloana de foraj 
nu a întrerupt activitatea productivă 
decît cîteva minute, iar în altă’ zi o

LA 5750
defecțiune tehnică în gaura de fund 
a sondei, -care de obicei dă mult de 
furcă celor ce sînt luați pe nepusă- 
masă, a fost remediată în 4 ore.

După pregătirile făcute și după fe
lul în care se muncește îți dai sea
ma că în această bătălie cu rocile, 
victoria aparține oamenilor.

...Lucrul a încetat. Cufundată 
tăcere, locația 5 750 a intrat pentru 
un timp în repaus. Pană Nicolae, 
Bivplaru Ioan, Giureanu loan și alți 

. sondori care numai cu cîteva clipe 
înainte animau locația, prinși într-o 
vie activitate, au plecat spre case. 
Doar brigadierul Ștefănoiu Grigore, 
retras de .unul singur în mica sa 
cabină de tablă, scrie, consemnînd în 
registrul de raport dă planul de 
foraj al locației 5 750 a fost reali
zat cu 4 zile înainte de termen.

...început de trimestru. Ortacii lui 
Ștefănoiu Grigore au început 
monteze o nouă sondă de foraj —1 
nr. 5 754. Conștienți că orice oră cîș- 
tigată în timpul lucrărilor de mon
tare mîine le va aduce noi succese 
la foraj, ei și-au luat pentru trimes
trul II un nou angajament. E drept, 
acest angajament e deosebit de în
drăzneț, dar succesele de pînă acum 
și conștiinciozitatea brigăzii în muncă 
sînt garanții sigure că și în viitor 
sondorii care stau în fruntea secto
rului își vor respecta cuvîntul dat.

A. NICHIFOREt

să

Teren de joc pentru copii
Zilele trecute, cetățenii din cartie

rul Livezeni — Petroșani avînd în 
frunte pe deputata Borza Cornelia, 
au început lucrările de amenajare a 
unui teren de joc pentru copii. Cu 
sprijinul sfatului popular din locali
tate și al unor meseriași, ei au ame
najat și construit pînă acum, spre 
bucuria celor mici, un larg rondou 
de joacă, un leagăn cu bărcuțe, bănci 
de odihnă pentru cei care vin să 
supravegheze activitatea copiilor.

• Azi, ora 10, în sala bibliotecii 
clubului din Paroșeni se organi
zează pentru copiii de vîrstă preș
colară o dimineață de povestiri. Cu 
acest prilej colectivul bibliotecii va 
prezenta micilor auditori cartea 
„Povestiri despre Lenin".

Dimineața de povestiri va fi ur
mată de jocuri distractive.

• Mîine, la ora 18, la clubul din 
Lupeni s-a programat o conferință 
medicală intitulată „Stațiunile bal- 
neo-climaterice — izvor de sănătate 
și recreere pentru oamenii muncii".

Conferința va fi expusă de dr.

Frumosul și utilul și-au dat întîF 
nire în această secvență a Lupeniu- 
lui: In prim plan, cinematograful și 
complexul comercial — două con
strucții moderne.

NOUL
Cuvintut nou e folosit din ce Й» 

ce mai mult pe Valea noastră. 
Privești in jur. Nou este cartierul ivit 
în numai cîteva tuni pe Uh teren 
viran. Vulcan 1565. O zi obișnuită- de 
aprilie. Pe șoseaua asfaltată dintre ; 
blocuri, grupuri de copii se ■ în- ■ 
dreaptă spre școală, in școala 
nouă — coridoare spațioase, săli 
de clasă mari, luminoase, încăl
zite prin termoficarp. Priveliștea 
Văzută de ta ultimul etaj al școlii, 
e și ea nouă. Alături de clădirea • 
zvel'tă a preparafiei se ridică patru 
coloși din beton. Sînt blocurile de 
locuit cu cite 8 eta<e fiecare. Con
structorii lucrează aici la turnarea 
altor fundații de blocuri. Dacă pă
trunzi în apartamentele acestor 
blocuri și aici te întîmpină noul, 
confortul pe care familiile mineri
lor nu l-au cunoscut în trecut. De 
la zîmbetul fetiței care îți deschide 
ușa apartamentului, la aparatul de 
radio sau aragazul din bucătărie 
— totul este nou. La fel sînt ron
durile din fața blocului, proaspăt 
săpate de cetățeni prin muncă pa
triotică. Nouă, plină de bucurii și 
frumusețe este astăzi viața mine
rilor din Vulcan.

1MLING ALFRED , 
corespondent

Printre cetățenii care se disting, în 
lucrările de amenajare a noului teren 
de joc din cartierul Livezeni se nu
mără : Ciungan Dezideriu, Mihuț 
Ioan, Vlad Vasile, Mincu Dumitru, 
Simon Vasile, Bechereș Gheorglie, 
Trif Nicolae, David Iosif, Angheluță 
Enache și pionierii David Ioan șî 
Csoky Zoltan.

MARIA VUIA
corespondent

AldiCa Nicolae, de la Spitalul uni
ficat din Lupeni. Au fost invitați 
să participe numeroși muncitori de 
la mina și preparația Lupeni. 
F.F.A. Viscoza, șantierul de con
strucții, lucrători din comerț.

• Mîine, ora 14, Comitetul pen
tru cultură și artă de pe lîngă Sfa
tul popular al orașului Petroșani 
organizează la U.R.U.M.P.. în 
secția turnătorie, recenzia eărții- 
„Presa muncitorească și socialistă 
din Romînia", apărută recent sub 
îngrijirea Editurii de Stat pentru 
literatură politică.
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Metalul Pitești 3-0

F O

MINERUL LUPENI C.S.M. SIBIU 2-0
Duminică, pe stadionul din Lupani, 

a avut ioc meciul între echipele Mi
nerul din localitate și C.S.M. Sibiu, 
în cadrul categoriei B, seria a 11-a. 
Spre deosebire de ultima întîlnire 
avută acasă, jucătorii de la Minerul 
au dat dovadă de inițiativă și voință, 
dominîndu-și oaspeții de-a lungul am
belor reprize. O notă bună pentru 
linia halfilor, care a stăpînit centrul 
terenului, alimentînd cu mingi înain
tarea- înaintașii au ratat insă multe 
ocazii clare de gol. De la apărare 
s-a remarcat Dan prin intervențiile 
calme. Despre jocul oaspeților se 
poate afirma, în mare, că a fost mai 
mult de apărare. Scorul putea fi mai 
mare pentru gazde dacă nu s-ar fi 
făcut simțită, și de astă dată, pregă
tirea fizică nesatisfăcâtoare a -jucă
torilor; pe la mijlocul reprizei a 
doua, aproape toți fotbaliștii de la

CAMPIO
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Beți a învins cu 3-0

Știința Petroșani n-a jucat la adevărata sa valoare
După feduT cum studenții au înce

put meciul, spectatorii (veniți și de 
Mtă dată in număr destul de mare 
pe stadionul Jiul), sperau să vadă 
un fotbal de calitate, cu acțiuni tn 
viteză, execuții tehnice reușite și cu 
multe goluri înscrise în poarta echi
pei Aurul Zlatna. Timp de 18 minu
te, gazdele și-au împus'jocul cu au- 

Aurul Zlatna.O fază din meciul Știința

TextilaHunedoara

T

Minerul au început să manifeste sem
ne evidente de oboseală. Acest lu
cru, adăugat numeroaselor șuturi im
precise la poartă ale înaintașilor, 
scoate la iveală necesitatea de a se 
pune un mai mare accent pe pregăti
rea fizică și tehnică a jucătorilor. Ia
tă pe scurt jurnalul IntUnirii:

In primele minute de joc asistăm 
la obișnuita risipă de energie a fot
baliștilor lupeneni. Aceștia pătrund de 
citeva ori în careul oaspeților, prin 
acțiuni desfășurate în viteză, dar To
la, Dodu și Ologu, ratează. Primul 
gol a fost marcat în mintul 28. Des
chis frumos pe extremă, Cotroază pă
trunde printre doi apărători ai echi
pei sibiene șl, din careu șutează pu
ternic pe poartă. Goman, atent respinge 
mingea din nou în careu, de unde Olp- 
gu marchează imparabij. Din acei 
moment jocul devine mai dinamic.

NATUL RE

tori ta te, au combinat cu multă fine
țe, creînd faze dintre cele mai fru
moase în careul advers. Golul care 
plutea în aer a „căzut" chiar în mi
nutul 18. La un schimb de pase ale 
întregii înaintări, Covaci reușește să 
înscrie din apropiere. După marca
rea acestui gol, studenții practică

- Un joc lent, eu multe pase la adver
sar. De acest lu
cru profită oaspe
ții care încep să 
contraatace tot mai 
periculos și sint 
chiar pe punctul 
de a înscrie. însă 
Bălăneanu șutează 
în bară. Prima re
priză ia sfîrșif cu 
scorul de I -0 

studenți-
Ш

favoarea 
lor.

In cea 
repriză.

de-a doua 
gazdele

Scorul etapei la
In ce-a de-a IV-a etapă 

a campionatului regional de 
fotbal, Parîngul Lonea a 
dispus de C.F.R. Simeria cu 
scorul de 5—0. Deși sever, 
scorul reflectă situația de 
pe teren. Primul gol „cade" 
în minutul 3 și este „opera" 
lui Pui, care reia în 
o minge ricoșată din 
expediată tot de el. 
gol, meciul crește în 
sitate, se ratează ocazii da
re de-o parte și de alta. Al 
doilea gol este marcat 
același Pui, în 
dintr-o pasă ex
celentă primită 
de la Onici. Du
pă un minut. So-

plasă 
bară, 
După 
iflten-

★
Sebeș 1—0; Minerul Ghelar — Uni
rea Hațeg 4—1; Aurul Brad — Mi
nerul Anînoasa 3—0. (Etapa viitoa
re, miercuri 21 aprilie).

A L.

Atacurile și contraatacurile se succed 
cu repeziciune de la o poartă la alta, 
cu deosebirea că sibienii nu reușesc 
să pătrundă în apropierea porții lui 
Sziklay, ci șutează de la distanță. 
De remarcat că, în minutul 35, ju
cătorii echipei gazde au beneficiat de 
o lovitură liberă indirectă din careu 
și n-au reușit s-o fructifice.

Repriza secundă, este dominată tot 
de mineri. Jocul se desfășoară mai 
mult în jumătatea de teren a oaspe
ților. In minutul 48, Recer, aflat în 
careu, prinde mingea cu mîna și ar
bitrul acordă 11 m. Lovitura de pe
deapsă a fost executată de Cotroa- 
z8 în brațele portarului Coman. A- 
cesta scape mingea și tot Cotroază, 
atent, o introduce în plasă: 2-0.

V. STRAUȚ

în special prin 
această partidă a

intră hotărîte pe teren să modifice 
rezultatul în favoarea lor. Reușesc 
acest lucru în minutul 59 cînd Mun- 
teanu transformă impecabil o lovi
tură de la 11 metri, în urma unui 
henț comis în careu de un apărător 
de Ia Zlatna. Cinci minute mai ttr- 
ziu, studenții înscriu din nou prin 
Bulbucam dintr-o pasă primită de ia 
Munteanu. Pînă la sfîrăitul meciului, 
gazdele mai au alte numeroase oca
zii de a majora scorul însă le ra
tează copilărește, 
Răsădeami care în 
jucat slab.

Cu toate că au 
de 3—0. studenții 
joc (cu excepția primelor 18 minute) 
la nivelul posibilităților lor. :

O notă bună pentru galeria stu
dențească care își încurajează fre
netic echipa favorită și una rea pen
tru unii spectatori care atribuie cu
vinte jignitoare echipei adverse.

C. MATEESCU

învins cu scorul 
n-au practicat un

Lenea: 5-0

djntr-o lovitură 
m.'
jocul lor frumos 
merită aprecieri

tir majorează scorul la 3-0 
(cu care se încheie prima 

repriză.
in repriza secundă, celor 

3 goluri li se mai adaugă 
2 înscrise de Pui și de că
tre Teică 
de la 16

Pentru
și eficace
toți jucătorii echipei gazdă, 
cu mențiuni speciale pen
tru Pui și Onici, iar de 
oaspeți Bob, Prestoiu 
Toth.

I. TEȘCAN 
corespondent

la

min.

IN CLIȘEU • Atac la poarta brașovtncelor.

Al doilea meci T" 
susținut acasă de 
către echipa Știința 
în turul campiona
tului categoriei A seria Il-a ia volei 
a atras în sala de sport a I.M.P. un 
mare număr de spectatori dintre care 
majoritatea studenți. Partener de joc, 
Metalul Pitești.

Meciul a fost în general plăcut, 
dinamic, cu multe faze interesante de 
o parte și de alta a fileului.

Mult superiori adversarilor, jucăto
rii de la Știința iau, chiar, de la 
început inițiativa și cîștigă primele 
două seturi cu 15-8 și 15-6, In a- 
ceasta parte a meciului, Știința 
practicat un joc simplu, teht»ic și 
eficace. S-a remarcat în mod deose-

VOLEI

a

Jiul Petrila —
Chimistul Baia Mare 9-7

LUPTE

libere, din cadrul
Chi-

Dumînică la ora 
10, în sala spor
turilor din Petrila, 
s-a desfășurat în
tîlnirea de lupte 
diviziei B, dintre Jiul Petrila 
mistui Baia Mare. In primiri meci, 
elevul Moț Florian, în vîrstă de 14 
ani, deși debutant în echipă, a con
dus de o manieră categorică, cîști- 
gînd cu opt puncte înfflndrea cheie 
a reuniunii.

La categoria cocoș, Kaloiiic Geza, 
muncitor la sectorul XI, și-a întrecut 
adversarul prin tuș în minutul 3. A 
fost un meci fără istoric, în care 
luptătorul petrilean a fost net su
perior.

La categoria pană, fostul cam
pion al R.P.R. Dobi Ga vrii (Baia 
Mare) l-a învins pe Kiss loan (Pe
trila), care a luptat timid, crispat, 
fără voință.

La categoria 70 kg, s-au întâlnit 
doi luptători duri, 
timp de 10 minute n-au reușit să-și 
arate superioritatea unul față de ce
lălalt, așa că meciul s-ă terminat 
egal. Deși anul trecui, tîaărul Bereș

puternici, care

— Ce ne facem 
fetelor, ce ne fa
cem ? — se în
trebau cu amără
ciune cîțiva spectatori după termina
rea meciului dintre S.S.E. Petroșani— 
Rulmentul Brașov. Cu, Favorit Ora
dea, care nu prea strălucește, ați 
pierdut sub ochii noștri, la Mediaș 
ați pierdut, cu Rulmentul Brașov iar 
ați pierdut la noi acasă. Trei în- 
frîngeri consecutive. Dar pînă cînd ? 
Șî de ce oare ? Vă întrebăm pe voi 
și pe antrenorul vostru.

— Ce să facem ? Fetele nu merg 
și basta — răspundeau unii, îngri
jorați și ei. E drept că Rulmen
tul Brașov este deținătoarea pri
mului loc io serie, dar, după cum 
au jucat la noi, puteau pierde. Dar 
n-a avut cine să le bată, 
noastră merge parcă din ce 
mai rău.

Sînt păreri de spectatori, 
juste.

Echipa nu merge. Fetele parcă au 
plumb in picioare — se repliază 
greu din atac în apărare. Este în
grijorătoare lipsa de eficacitate, pa
sele greșite, șuturile anemice. Ar fi 
greșit dacă am afirma că in meciul 
cu Rulmentul Brașov, handbalistele 
noastre n-au muncit. Dimpotrivă. Au

Handbal în 7

Echipa
în ce

bit Мйііег la set- 
vtei.

Setul al treilea 
se părea că nu va 

aduce probleme studenților, mai ales 
că, la un moment dat, conduceau cu 
12-2. MetalUrgișții din Pitești au 
însă o revenire puternică, preiau ini
țiativa și reduc handicapul la 12-11, 
apoi 14-12, Este rîndul echipei ști
ința șă forțeze. La capătul unor e- 
torturi mari gazdele reușesc să cîș- 
tige și al Ill-lea set cu 15-13.

S-au remarcat de la Știința, Șchio- 
pu, și Gibu, iar de la Metalul. Va- 
șile Geotge. Bun 
ghita.

arbitrajul lui Bor-

OH. TODORAN 
corespondent

Martin a pierdut 
în fața luptătoru
lui băimărean, anul 
acesta, pregă- 

s-a ridicat la nive- 
său. Acest sportiv,

tindu-șe intens, 
Iul adversarului 
după ce termină șutul, frecventează 
școala medie serală. In fiecare zi de 
antrenament el vine la ora 20,30 și 
lucrează intens pînă la ora 22,30. 
Ește un merit al lui.

La categoria 78 kg, ănărui ț’“laș 
Andrei, după ce a condus o parte, 
datorită unei slabe orientări, a pier
dut un meci pe care-1 avea în mînă.

La categoria 87 kg, Bebe Mîcșan 
(Jiul) a pierdut în fața campionului 
R.P.R. la juniori, Pop Iosif (Baia 
Mare).

La categoria 97 kg, Aionesei Vlad, 
muncitor la sectorul I, a cîștigat prin 
tui întîlnirea cu Gligan Silviu (Baia 
Mare), un luptător dur, dar tehnic.

La categoria grea, Bucureșteanu 
loan, veteranul echipei Jiul, a cîștî- 
gat prin tuș întîlnirea cu Balog Mi
hai (Baia Mare), stabilind scorul de 
9—7 ,în favoarea Jiului.

nu 
de 
cuJucătoare

au tras puțin
1 <■

muncit mult, dar 
lacunele de. lilai 
sus, ca și folosi
rea unui număr 

resirîns de procedee tehnice și ner
vozitatea nejustificată pe fereai 
le-au permis să obțină o atît 
mult dorită victorie, 
experiență ca Barabaș Lia, Pușcașu 
Geta, Kdner Anelize 
și imprecis la poartă.

Nici brașovencele n-au demonstrai 
că sînt pe primul loc în serie. S-au 
mulțumit doar cu victoria, 
ele au înscris Dieners Ani 
Măria, de cîte două ori, 
Irene, Thies Gerda, Schmidt 
Fiddes Roza, iar pentru gazde -*•  
Kelner Anelize și Pușcașu Geta, cîte 
două goluri și Barabaș Lia. Nu-î mai 
puțin adevărat că portărița Rulmen
tului — Savin Emilia — la cei 39 
de ani ai săi a acționat... ca pe rul
menți.

★
ALTE REZULTATE : Minerul Vulcan

— Refractara Alba 3—0; Dacia Orăștie
— Preparatorul Petrila 3—î; Con
structorul

Revenind la comportarea echipei 
S.S.E., considerăm că antrenorului 
ei, prof. Bartha Eugen, trebuie să-i 
dea de gîildit. Să se ocupe țnai mult 
de echipă, să promoveze cu curaj 
elementele tinere, cu perspectivă, să 
le insufle dragoste pentru acest sport 
frumos, spectaculos.

D. GHEONEA

Pentru 
și Man 
Oancea 
Inge și.

CLASAM EATIL
1. Dacia Orăștie 17 9 5 3 24:17 23
2. Aurul Brad 17 9 4 4 40:20 22
3. Știința Petroșani 17 9 3 5 32:14 21
4. Textila Sebeș 17 9 2 6 44:26 20
5. Minerul Ghelar 17 9 2 6 30:23 20
6. Parîngul Lonea 17 8 3 6 27:20 19
7. Aurul Zlatna 17 9 1 7 30:25 19
8. Minerul Vulcan 17 8 2 7 29:21 18
9, Minerul Anînoasa 17 8 2 7 20:21 18

10. Constructorul Hunedoara 17 5 3 9 19:30 13
ÎL Refractara Alba 17 4 5 8 19:35 13
12. Unirea Hațeg 17 4 3 10 18:37 11
13. C.F.R. Simeria 17 4 3 10 18:34 il
HL Preparatorul Petrila 17 4 2 И 17-.4Q 10
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La sfat eu cititorii 
cărții tehnice

In aceste zile se împlinesc 16 ani 
de 1a Înființarea Editurii tehnice, 
fapt ce a prilejuit organizarea deca
dei cărții tehnice în întreaga țară.

Printre acțiunile organizate ta Va
lea Jiului cu această ocazie se nu
mără și consfătuirea eu cititorii căr
ții tehnice care a avut foc de curind 
în sala clubului C.C.V.J.

Au participat responsabilii cabine
telor tehnice și ai comisiilor ingi
nerilor și tehnicienilor de la exploa
tările miniere, responsabilii librăriilor 
șî standurilor de cărți din Valea 
Jiului, cadre didactice de la Institu
tul de mine și grupurile școlare mi
niere, lucrători de la Stația de cer
cetări pentru securitatea minieră, spe
cialiști de la C.C.V.J., mineri, ingi
neri și tehnicieni de la exploatările 
carbonifere, activiști ai comitetului 
orășenesc de partid.

Tovarășul inginer Filomen Savin, 
șeful secției industria extractivă de 
la Editura tehnică, a prezentat o do
cumentată informare privind activita
tea depusă de editură de-a lungul 
a 15 ani, planul editorial pe anul 
1965 șl proiectul planului editorial 

ț pe anul 1965 ta domeniul geologiei 
' și mineritului.

In partea a doua a consfătuirii, nu
meroși participanți, printre care in
ginerii Haier Eugen, Chlcinaș Va
sile, Crăescu loan, Roșa Elemer, 
Stoic»"*»  Qheorghe, conf. univ. Ma
rian loen, tovarășul Bălșan Rusa- 
lim, au vorbit despre foloasele pe 
care le-au tras citind publicațiile teh
nice, au făcut propuneri în vederea 
publicării unor 
ce privește stabilirea de tiraje 
reeditarea unor îndrumătoare șî 
tate de specialitate.

titluri noi, în ceea 
și 

tra

va 
ultima

Dliln etani it nttlian 
ntimlloigieiltlti

In zilele de 29 și 30 aprilie 
avea loc în întreaga țară
etapă din campania de vaccinare anti- 
poh'omielltică. Cu această acțiune se 
încheie programul de vaccinare anti- 
poliomielifică din acest an, care a în
sumat aproximativ 2 milioane de 
revaccinări la copii între 1 și 7 ani 
și 250 000 de vaccinări la cei sub 1 
an. Totodată, continuă acțiunea de 
imunizare antitetanică și împotriva fe
brei tifoide, care va totaliza circa 
9 milioane de vaccinări și revacci
nări. In cursul acestui trimestru va 
începe în întreaga țară vaccinarea și 
revetcinarea antldifterică a copiilor 
de peste 3 luni și a tinerilor până 
la 18 ani.

Toate vaccinurile folosite sînt rea
lizate de Institutul „Prof. dr. I. Can- 
tacuziho" din Capitală.

(Agerpres).

Răspludiroa operelor lui V. L Lmm 
Io

Scrierile lui V. I. Lenta stat larg 
răspândite în țara noastră. Editura 
politică a tipărit pînă acum 745 de 
titluri într-un tiraj de circa 6 000 000 
de exemplare. Numai cele 40 de vo
lume de opere au un tiraj total de 
7 624 000 de exemplare.

Este în curs tipărirea începută în 
1960 a unei noi ediții de opere com
plete din care au apărut pînă acum 
31 de volume. Editura a mai tipă
rit o serie de volume ale lui V.I. Le
nta cu lucrări sau fragmente 
lucrări (Intr-un tiraj total 
503 000 exemplare) printre care : 
nin despre România". „Despre 
strucția de partid", „Partidul — for
ța conducătoare în statal socialist și 
în construcția comunistă", „Despre 
unitatea partidului", „Despre alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănimea 
muncitoare", „Despre dezvoltarea in
dustriei grele și electrificarea țării", 
„Despre mișcarea muncitorească și 
comunistă internațională", „Despre 
stat", „Despre religie” etc. Cele mai 
importante serieri ale lui V. 1. Lenin 
apar

de 
de 

„Le- 
con-

In ediții repetate, în seci și

noastră
sute de mii de exemplare. Astfel, s-au 
tipărit „Ce-i de făcut" (115000 de 
exemplare), „Două tactici ale social- 
demoerației în revoluția democratică" 
(peste 100 000 de exemplare), „Im
perialismul — stadiul cel mai Înalt 
al capitalismului" (218 000 de exem
plare), „Statul și revoluția" (116 000 
de exemplare), „Ștîngismul” — boa
la copilăriei comunismului" (peste 
200 000 de exemplare), „Marea 
țiativă" (215 000 de exemplare), 
conomicul și politicul în epoca 
tătarii proletariatului" (80 000 
exemplare), „Materialism și empirjo- 
crițicism" (74 000 de exemplare), „Te
zele din aprilie" (125 000 de exem
plare)", „Caiete filoeofice" (25 000 
de exemplare) etc.

Au fost tipărite numeroase lncrări 
biografice și memorialistice despre 
viața și activitatea tai Lenin, prin
tre care „V. I. Lenin — Biografie", 
„V. J. Lenin. Scurtă schiță biogra
fică", o culegere 
„Amintiri despre 
partidul" ambele 
etc.

ini- 
„E- 
dic- 

de

ta două volume — 
Lenin" și „Lenta și 
de N.K. Krupskaia

PAȘI ÎNAINTE
(Urmare din pag. l-a)

— In primul rină formația de mu
zică ușoară, pe care tovarășul Boiță 
se străduiește s-o facă formație gen 
estradă. Sperăm că primul spectacol- 
concert intitulat „Azi e mai frumos 
ca ieri", cu care intenționăm să fa
cem un turneu prin Valea țiului și 
prin regiune, de va fi posibil, să se 
bucure de aprecierea publicului. Reu
șita lui va fi un nou imbold In mun
ca noastră.

De asemenea, am reactivizat for
mația de dansuri populare, am înjghe
bat o echipă de teatru și avem in 
permanență pregătită formația de mu
zică populară, soliștii vocali și instru
mentiști. Bine iși desfășoară activi
tatea 
(ie a 
riodic 
Dacă 
rurile

L-am însoțit pe tovarășul Blldea 
prin, toate sălile clubului, 
îngrijite, primitoare. Intr-unu 
tniilnii pe tovarășul Boiță 
Cu rplnecile suflecate, plin < 
pe miini și pe pantofi, lucra 
L-am privit eu admirație.

— Ce meșteriți tovarășe
— l-am întrebat.

— Foc pe timplorul și ; 
tapițerul. Avem nevoie de 
adecvate pentru spectacolul 
„Azi e mai frumos ca ieri"' 
secui eu. După-emiază vine 
eu pensula șl vopselele și trebuie 
creez clmp de lucru.

— Ce vă fac formațiile?
— Sd știți că merg Poate 

spus tovarășul director. Le-am

ai

PUBLICITATE
liWiidra rtiltHia de еШШе 

Hunedoara — Deva
Secția rețele ,,Valea Jiului" Petroșani

ANGAJEAZĂ
Vulcan: 2 electricieni principali reparații LEA

5 w primi
5 „ ajutwi
1 electrician secund w „ 

Lupeni : 1 electrician prim stații
1 „ prim UEE
2 electricieni secunzi stații 

Anînoasa: 1 electrician prim stații 
Petroșani s 1 electrician secund LEA

2 electricieni ajutori „
Sohcitanții vor trebui să aibă domiciliul sta

bil în una din localitățile de mai sus și sâ înde
plinească condițiile legale*

I.C.R.T.I. Petroșani anunță I
lncepind cu 10 aprilie 1965, TOATE GONFEGȚ11LE
(cu excepția celor din stofă de lină 100 %, țesături import ter

gal desen și fuste tergal pllsate)
SE DESFAC ȘI CU PLAȚA IN RATE.
Vizitați magazinele specializate din localitățile care sânt aprovi

zionate cu un bogat sortiment de confecții.

~J~ovar<iși
Ml НЕ Rl^

SI

TEHNICIENI^ f-

V

A
к >5=

și brigada artistică de agita- 
clubulai, care pregătește pe- 
programe bogate in conținut, 
vreți, mergem să vedeți deco- 
pentru cotwertul-spectocol.

Curate, 
! l-am 
Sergiu, 
de var 
de zor.

Boifă ?

puțin pe 
decoruri 

nostru 
și le e- 

! pictorul 
să-i

u-ă 
pus

0 propunere privind transportul 
în comun

In
că încărcat pînă la refuz din stația 
de la capătul de linie. După ce trece 
de U.R.U.M.P., e aproape goi. Majo
ritatea pasagerilor, formată din sala- 
riați ai fabricii de pîine, ai depozi
tului I.C.R.A., I.C.R.T.I., O.L.F.,
I.R.T.A, ai minei Dîlja, ai Depoului 
C.F.R., a coborît.

Toți oamenii aceștia trebuie să tpai 
facă din centru sau de la U.R.U.M.P., 
o bucată de drum, pe jos pînă la lo
cul de muncă.

Prin înființarea unui nou traseu de 
autobuz, care să treacă prin această 
parte a orașului, începînd de la aba
tor. I.C.O. Petroșani ar rezolva două 
probleme deodată. Ar descongestiona 
autobuzele care circulă pe traseill Pe- 
trlla — Livezeni, ar deservi toată 
populația și întreprinderile din partea 
de jos a orașului.

Să zicem că traseul ar avea uri 
capăt la abator și unul la Livezeni. 
Toți salarlații care merg fa -serviciu 
la unitățile enumerate mai sus, în 
loc să urce în autobuzul de Petrila 
ar urca in autobuzul de pe traseul 2. 
O primă consecință: din toate cele 
trei stații de la Livezeni cei care

orele de vîrf, autobuzul plea- merg în eentru! orașului, la U.R.U.M. 
Petroșani sau Petrila ar putea fi 
luați de un autobuz. Noul traseu ar 
ocoli prin fața blocului magazin, car
tierul Carpați, și ar ieși în strada 
Vasile Roaită. De notat că aici e 
piața unde se deplasează un număr 
foarte mare de pasageri. Apoi tra
seul ar 

■gust în
Traseul 
Grivița
Aurel Viaicu și ar ieși în strada Cu
za Vodă. Ar merge pe aceasta pînă 
la intersecția cu strada Cărbunelui, iar 
din aceasta, îti strada Karl Marx și 
apoi, drept, pînă la abator.

De-я lungul acestui traseu.
afară de unitățile amintite se 
afla: sectorul din Petroșani și direc
ția 1.С.М.М.. sectorul Î.L.L., U.P.D. 
și Banca de investiții, S.T.R.A.. dis
tribuția cărbunelui.

Iată dar, că acest traseu 
purie ca o necesitate. Prin 
lui, I.C.O. ar putea realiza 
substanțiale iar populația ar 
ț urnită.

continua prin strada 23 Au- 
jos pîtlă la Teatrul de stat, 

ar continua pe străzile 
Roșie, împăratul Traian,

în
mâi

se irn- 
crearea 
venituri 
fi mul-

MACOVE1 MIRCEA 
contabil LC.©. Petroșani

I

bine pe picioare. Avem băieți buni, 
talentafi.

— Ctteoa nume.
— N-aș vrea să nedreptățesc pe 

nimeni. Sint prea multi.
— Totuși...
•— Fie: Sufletu Vasile, ioniță 

Gheorghe, Chiț и Gheorghe, Negrea- 
nu Margareta, Pop Virginica, Tun- 
soiu Ghizela, Rais Ana, Bălănescu 
Ștefan, Albuș Grigore, Mar cu Tan- 
(a, Frincu Maria, Paraschiv Vasile.

Le-am. mulțumit tovarășilor Blldea 
Nicclae și Boiță Sergiu pentru infor
mații și la plecare am stat de vorbă 
cu cițioa tineri artiști amatori
clubului. Lucrau in schimbul II și se 
abătuseră dimineața, ca de obicei, pe 
la club, Am aflat și de la ei că: „A- 
cunt la Vulcan treaba merge bine. 
Directorul clubului, Blldea Nicolae și 
instructorul Boiță Sergiu se înțeleg 
bine, lucrează mult împreună și re
zultatele bune se văd. Ar trebui 
insă mai mult sprijin și îndrumare 
din partea comitetelor sindicatelor 
și comitetelor U.T.M. de la între
prinderile și instituțiile din oraș și 
în primul rind de la comitetul sin
dicatului minei".

împărtășim această părere și aș
teptăm ca ajutorul acordat să fie 
concretizat prin rezultate și mai bu
ne in activitatea clubului muncito
resc din Vulcan.
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l'CHI/lll 1>I Iin\'.'s
PROGRAM DE RADIO

21 aprilie 
PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 

DE ȘTIRI. Buletin meteorologic;
5.30 Lecția de gimnastică; 6,00 RA
DIOJURNAL. Buletin meteorologic; 
6,10 Melodii populare interpretate 
la cobză; 6,20 JURNALUL SATE
LOR : îngrijirea animalelor 
pășune; 6,30 Recomandări 
gram; 6,35 Muzică ușoară 
tată la xilofon; 6,45 Salut 
pionier; 7,00 RADIOJURNAL; 
Intermezzi de estradă; 
medicului: Vaccinarea 
7,35 Anunțuri, muzică; 7,45 Muzică 
ușoară; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,06 Melodii populare; 8,30 „Din ope
retele lui Paul Linke"; 9,32 Folclor 
muzical din Banat; 10,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10.03 Melodii distractive;
10.30 PAGINI LITERARE DESPRE 
LEN1N; 10.45 Fragmente din opera 
„Țraviata" de Verdi; 12,00 BULETIN

,Sus la munte la 
cîntece 
muzical 

Arii din 
prînz;

14,05
14,10 Dansuri 
cîntecele și

20,00 RADIOGAZETA DE
20,30 Varietăți muzicale;

tinere la 
din pro- 
interpre- 
voioe de 

7.15 
7.30 Sfatul 
antitetanică;

ciobă-
Stut- 

opere-
14,00 

Reco-

DE ȘTIRI; 12.03 
izvor". In program 
nești; 12,15 „Festival 
igart — 1964"; 12,50 
te; 13,10 Concert de
BULETIN DE ȘTIRI; 
mandări dijn program; 
de estradă; 15,00 Din 
dansurile popoarelor; 16,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 16,15 
Muzică ușoară interpretată de Lavi- 
nia Siăveanu si Teodor Codău; 16,40 
SPORT ȘI MUZICA; 18,45 Piese de 
estradă; 19.00 TRIBUNA RADIO: 
Forța de nebiruit a ideilor leniniste; 
19,10 Muzică;
TEA TEHNICA 
materialelor din 
rea pardoselilor 
Constantineacu;

19,15 UNIVERSITA- 
RADIO: Utilizarea 

polimeri la executa- 
de ing. Romulus 
19,30 Muncă ușoară

franceză; 
SEARA;
21,15 Scriitori la microfon : Dumitru 
Mircea; 21,30 ,,Dansați cu noi"; 22,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteorolo
gic; 22,20 Potpuriuri de muzică u- 
soară romînească; 22,30 Melodii și 
ritm; 23,52 BULETIN- DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Cîntă taraful Casei 
de cultură din Vînjn Mare, regiunea 
Oltenia; 7,45 Piese vocale și instru
mentale de Enrico Mezzetti; 
Mici piese de estradă; 8,30 
mandări din program; 8,35 
de băiet; 9,00 BULETIN DE 
9,03 Muzică populară; 9,30 
din opereta „Tinerețea maestrului' 
de Victor Raicev; 10,30 Cîntece: 
„Văzui primăvara viind". „De la 
Turda pin-іа Cean". „Legană-m-aș 
legăna", „Cîntecid Trotușului"; 10,45 
Romanțe și serenade în interpretări 
carate; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,03 De la o melodie la alta — mu
zică Ușoară; 11,30 UNIVERSITATEA 
TEHNICA RADIO — Sudarea oțe
lurilor inoxidabile, de inginer Ovidiu 
Centea; 11,45 Simfonia a Il-a în re 
minor de Sigismund Toduță; 12,22 
Melodii populare interpretate de 
Maria Precup, Grigore Prican și 
Gheorghe Petcu; 12,45 Cîntece pio
nierești; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,03 Arii de 
13,30 De toate 
14,25 Muzică; 
din program:
ȘTIRI; 15,05 Cîntece și jocuri; 15,30 
Piese de estrade; 16.00 Muzică popu
lară; 16,30 Simfonia nr. 36 în Do 
major „Lmz“ de Mozart; 17,00 RA-

8,07
Reoo- 

Muzșică 
ȘTIRI;
Scene

coloratură din opere; 
pentru toți (reluare);

14,30 Recomandări 
15,00 BULETIN DE

D1OJURNAL. Buletin meteorologic; 
17,15 „Melodii vechi în ritmuri noi"; 
17,30 Pe teme medicale : Cauzele 
bolii ulceroase, prevenirea ei și a 
recidivelor, de dr. Vasile Săvuleseu; 
17,40 Anunțuri, reclame, muzică; 
18,00 Selecțiuni din opereta „Cibou- 
lette" de Reynaldo Hahn; 18,30 Ca
podopere ale literaturii: „SCRINUL 
NEGRU" de George Că'inescu; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 19,05 Gintă 
orchestra de muzică populară a An

samblului de cîniece și dansuri 
„Ciocârlia"; 19.30 TEATRU LA MI
CROFON : „Orologiul Kremlinului". 
Adaptare radiofonică după pieaa lui 
Nikolai Pogodin; 21,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 21,15 „Am îndrăgit o 
melodie" — Emisiune de muzică tl- 
șoară; 22,00 „De la vals la madison"
— muzică de dans; 22,30 Muzică 
din opera „Iphigenia în Aulida" de 
Gluk; 23,00 BULETIN DE ȘTIRI: 
23,05 Muzică ușoară interpretată de 

. soliști care ne-au vizitat țara; 23,50
Melodii în noapte; 0,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

Cinematografe
21 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE i 
Viață ușoară; REPUBLICA: Paula 
captivă; PETRILA : Musafiri ciudați 
pe muntele de gheață: LONEA: 
Hamlet, seria I și II; LIVEZENI: 
Dezrădăcinații; VULCAN: S-a Щ- 
tîmplat la miliție; GRIVIDIA ; Ormd 
din fotografie; PAROȘENI : Avîntul 
tinereții; LUPEN1 — CULTURAL s 
Mangalia; MUNCITORESC: Gîntl- 
reața sclavă; BARBATENI : Nu plec*.



STEAGUL ROȘU

Proteste împotriva acțiunilor agresive 
ale S.U.A. In Vietnam

încheierea lucrărilor Conferinței 
mondiale a învățătorilor

NEW YORK 19 (Agerpres).
Delegați ai organizațiilor studen

ților americani, sosiți la Washington 
din diferite orașe ale S.U.A., con
tinuă organizarea de pichete în ju
rul Casei Albe.

Studenții intenționează să rămînă 
la Washington și să continue acțiu-

Un nou atac 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 19 (Agerpres).
In cursul zilei de 19 aprilie for

țele aeriene americane au efectuai 
din nou raiduri asupra teritoriului 
R. D. Vietnam. Avioane de luptă 
americane au atacat în repetate rîn- 
duri mai multe localități din pro
vinciile Nghe An, Ha Tinh și Quang 
Bîinh, precum și insula Con Co din 
regiunea de coastă Vinh Linh. In 
cursul luptelor 7 avioane americane 
au fost doborîte, iar altele ava
riate.

Sosirea la Pekin a delegației 
de partid și guvernamentală 
a R. D. Vietnam

PEKIN 19 (Agerpres).
Agenția China Nouă transmite că 

la 18 aprilie a sosit la Pekin dele
gația de partid și guvernamentală a 
R. D. Vietnam, condusă de Le 
Duan, prim-secretar al C.C, al Parti
dului celor ce muncesc din Vietnam. 
Delegația se află în drum spre pa
trie, în urma vizitei pe care a făcut-o 
în Uniunea Sovietică. ' • ’

Delegația a fost întîmpinată la 
aeroport de către Den Siao-pin, se

R. F. Germană
Adunări și demonstrații 
pentru pace și dezarmare

BONN 19 (Agerpres).
In cursul adunărilor și demonstra

țiilor pentru pace și dezarmare care 
au avut loc duminică în 15 orașe 
din R. F. Germană, au fost adoptate 
rezoluții în care se cere încetarea 

Imediată a acțiunilor agresive ale 
S.U.A. împotriva R. D. Vietnam. Cei 
care au luat cuvîntul la adunări au 
subliniat că acțiunile' S.U.A. în 
Vietnam sînt. îndreptate împotriva 
dreptului poporului vietnamez la auto

BELGRAD. — După cum anun
ță agenția Taniug, Michael Ste
wart, ministrul afacerilor externe 
al Marii Britanii, a sosit dumini
că la Belgrad într-o vizită ofi
cială la invitația lui Kocea Po- 
povici, secretar de stat pentru afa
cerile externe al R.S.F. Iugoslavia.

WASHINGTON. — Președintele 
S.U.A. Lyndon. Johnson a format 
un comitet însărcinat cu alegerea 
zonei pentru construirea unui nou 
canal între Atlantic și Pacific la
nivelul mării. Con-

In citeva rânduri
Milton Eisen-
hower, fratele fostului președinte al
S.U.A.

NEW YORK. — O puternică ex
plozie, urmată de un incendiu, s-a 
produs la Norfolk (statul Virginia) 
la un depozit de carburanți. Incen
diul a distrus numeroase clădiri 
și patru rezervoare de 120000 de 
litri fiecare. Peste 500 de clădiri 
din apropierea depozitului au tre
buit să fie evacuate.

ROMA. — După cum anunță 
din Roma corespondentul agenției 
Associated Press, autoritățile ita
liene vor începe marți tratative 
cu reprezentanții feroviarilor, pen

nile de protest pînă cînd li se va 
permite să înmîneze președintelui 
Johnson o petiție în care cer ca 
S.U.A. să pună capăt bombarda
mentelor din Vietnam.

In același timp, agențiile de 
presă anunță că sute de demon
stranți, cei mai mulți locuitori ai 
orașelor Hudson șl Austin, au stat 
toată noaptea în fața reședinței din 
Texas a președintelui, unde acesta 
își petrece weekend-ul, .așteptîndu-l 
pe președinte pentru a întruna un 
mesaj prin care cer să se pună ca
păt bombardamentelor americane în 
Vietnam și să se evacueze trupele 
americane din Vietnamul de sud.

ROMA 19 (Agerpres). s
La Bologna a avut loc o mare de

monstrație a oamenilor muncii la 
care au participat 30 000 de per
soane. Partioipanții la demonstrație, 
veniți din mai multe provincii ita
liene, au condamnat agresiunea 
S.U.A. și au cerut restabilirea pă
cii în Vietnam.

cretar general al C.C. al P. C. Chi
nez, premier ad-interim al Consiliu
lui. de Stat al R. P. Chineze și de 
alți conducători de partid și. de stat 
ai R. P. Chineze.

La 19 aprilie, delegația a avut o 
convorbire prietenească cu Liu Șao- 
ți, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, președintele R. P. Chineze 
și Defi Siao-pin, secretar general al 
C.C. al P.C. Chinez, viceoremier 
al Consiliului de stat.

determinare. Participanții la adunări 
și demonstrații au chemat populația 
R.F.G. să se alăture unei manifes
tații care va fi organizată vineri 
seaFa la Bonn în semn de protest 
împotriva politicii americane în 
Vietnam.

Un purtător de cuvînt al Comite
tului de organizare a „Campaniei 
pentru dezarmare" a precizat că la 
manifestările de duminică au luat 
parte circa 25 000 de persoane.

tru a încerca să evite declararea 
unei greve în sprijinul revendicări
lor privind sporirea salariilor.

ABIDJAN. — Președintele Nige
rului, Hamani Diori, și președinte
le Voltei Superioare, Yameogo, au 
plecat într-o călătorie printr-o se
rie de state africane, pentru a dis
cuta cu guvernele respective pro
blema congoleză.

BRUXELLES. — Personalul de 
deservire al stațiilor de radio și 
radar ale aviației civile belgiene 

continuă greva începută cu o săp- 
tămînă în urmă. Sîmbătă, între
gul transport aerian a fost para
lizat din cauza grevei, iar dumi
nică traficul a fost mult redus,

LONDRA. — Poliția britanică a 
luat duminică măsuri excepționale 
pentru a preveni reeditarea tulbu
rărilor provocate anul trecut de 
bandele de adolescenți in citeva 
stațiuni balneare ale Angliei. La 
Brighton au fost operate 56 de 
arestări după o ciocnire între 
huligani și poliție.

BERLINUL OCCIDENTAL. — O 
barză, care s-a ciocnit cu un

ALGER 19. Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmite:

La Alger și-a încheiat lucrările cea 
de-a IV-a Conferință mondială a în
vățătorilor, la care au luat parte re
prezentanți din 65 de țări ale lu
mii. Conferința a adoptat o serie de 
rezoluții privind rolul învățătorilor 
în apărarea drepturilor popoarelor la 
libertate și independență, s-a pro
nunțat în sprijinul luptei de elibe
rare națională duse de popoarele din 
Vietnam și Gongo, împotriva ames
tecului străin în treburile interne ale 
țărilor recent eliberate, precum și 
împotriva formelor de segregație în 
învățămînt. Au mai fost adoptate, de

Alegerile din R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 19 (Agerpres).
Duminică, în R. S. F. Iugoslavia 

au avut loc alegeri de deputați în 
Vecea Federală a Skupștinei Fede
rale și în vecele republicane ale 
skupștinelor republicane. Alegătorii 
iugoslavi au ales 60 de deputați în 
Vecea Federală și 308 deputați în 
vecele republicane.

Agenția Taniug relatează despre 
atmosfera entuziastă în care s-au

Un bilanț al primelor 6 luni 
de guvernare laburistă

LONDRA 19 (Agerpres).
Agenția Associated Press a tran

smis un interviu acordat corespon
dentului ei la Londra de primul mi
nistru britanic, Harold Wilson. Ru
gat să facă un bilanț al primelor 
șase luni de guvernare laburistă, 
Wilson a arătat că problemele econo
mice au dominat cea mai mare parte 
a acestei perioade și că guvernul 
său s-a străduit să întărească po
ziția lirei, sterline și să aducă eco
nomia britanică „pe propriile ei

Izraelul s-a declarat nemulțumit de rezultatele 
acordului încheiat cu Piața comună

BRUXELLES 19 (Agerpres).
După cum relatează agenția As

sociated Press, Izraelul s-a declarat 
nemulțumit de rezultatele acordului 
încheiat în urmă cu un an cu Piața 
comună. In cadrul unei conferințe de 
trei zile care a avut loc la Bruxelles 
cu participarea reprezentanților Pie
ței comune și ai Izraelului, un re

avion de pasageri britanic, a silit 
pe pilotul avionului să aterizeze 
forțat pe aeroportul Tegel din Ber
linul occidental. După aterizare, 
care a decurs fără accidente, s-a 
stabilit că avionul, de tip Vic
kers Viscount, nu a suferit nici 
o avarie.

SANTIAGO DE CHILE. - Un 
nou cutremur de pămînt s-a pro
dus sîmbătă in Chile în regiunea 
provinciei Arauco, situată la apro
ximativ 700 km la sud de San

tiago de Chile. 
Nu au fost înre
gistrate victime. 

BOGOTA. — Din Bogota se a- 
nunță câ un mare număr de orașe 
columbiene, precum și capitala ță
rii au avut de suferit în cursul 
săptămînii trecute de pe urma unor 
puternice inundații. Sute de fami
lii au rămas fără adăpost. Se 
apreciază că pagubele pricinuite 
de inundații sînt considerabile.

MONTREAL. — Hans Brun, fost 
subsecretar de stat al Danemar
cei, a declarat că eschimoșii din 
Groenlanda au cel mai ridicat pro
cent de natalitate din lume. El a 
atribuit creșterea rapidă a numă
rului eschimoșilor îmbunătățirii a- 
sistenței medicale in Groenlanda.

asemenea, unele recomandări privind 
probleme ale educatorilor.

La ultima ședință, ministrul edu
cației naționale, Cherif Belkacem, a 
mulțumit, în numele guvernului alge- 
rian Federației internaționale a sindi
catelor din învățămînt de a fi ales 
Algeria ca loc de întîlnire a învă
țătorilor din lume și a transmis par- 
ticipanților saijdul frățesc al preșe
dintelui Ben Bella.

După cum s-a mai anunțat, din 
partea R. P. Romîne la conferință a 
participat o delegație condusă de 
Onița Gligor, președinte al Comi
tetului Uniunii sindicatelor dtn în
vățămînt și cultură.

desfășurat alegerile. Cetățenii din 
toate republicile și-au exercitat drep
tul de vot din primele ore ale zi
lei. Astfel, pînă la ora 15, în Serbia 
votaseră peste 90 la sută din numă
rul alegătorilor, în Croația — 88 la- 
sută, în Slovenia — 90 la sută, în 
Macedonia — peste 75 la sută, în 
Bosnia și Hertegovina — peste 80 
la sută.

picioare". In ce privește politica în 
Asia de sud-est, premierul britanic 
a reafirmat sprijinul acordat acțiu
nilor S.U.A. în Vietnam, relevînd că 
guvernul său a adoptat această po
ziție „nu fără a avea de făcut față 
criticilor și îngrijorărilor exprimate 
în Camera Comunelor și în țară". 
Wilson a declarat că „ar putea fi 
necesare convorbiri asupra unor ac
țiuni comune" anglo-americane în 
Asia de sud-est, subliniind că An
glia „intenționează să-și mențină ac
tualul ei rol Ia est de Suez".

prezentant al acestei țări a declarat 
că de la încheierea acordului defici
tul balanței comerciale a Izraelului 
cu Piața comuni a crescut. „Noi 
importăm de două ori mai mult din 
Piața comună decît exportăm în 
țările Pieței", a spus el, precizînd 
că exporturile de produse industriale 
izraeliene în țările Pieței comune au 
scăzut chiar în comparație cu ex
porturile în alte țări.

Demonstrații antiguvernamentale 
în Coreea de sud

SEUL 19 (Agerpres).
Toate universitățile și școlile su

perioare din Coreea de sud continuă 
să rămînă închise în urma grave
lor tulburări care au avut loc în 
cursul săptămînii trecute. Luni di
mineața, în numeroase orașe ale 
țării au avut loc noi demonstrații îm
potriva intenției guvernului sud-co- 
reean de a stabili relații diploma
tice cu Japonia. La Seul, un grup 
de sfudenți au organizat un marș 
al tăcerii cu prilejul împlinirii a

Noi inundații în S.U.A. ca urmare 
a revărsării apelor fluviului Mississippi

NEW YORK 19 (Agerpres).
Noi inundații au continuat să se 

producă duminică în S.U.A. ca ur
mare a revărsării apelor fluviului 
Mississippi. Agenția U.P.I. informea
ză că pagubele pricinuite de inun
dații se ridică în prezent la pes
te 36 de milioane dolari, iar apro
ximativ 35 000 de persoane au rămas 
fără adăpost. Un număr de 12 per
soane și-au pierdut viața. Apele flu

ZAGREB

Tirul iitcriialliul 
de priBănară

BELGRAD 19 (Agerpres).
La 17 aprilie s-a deschis la Za

greb (R.S.F. Iugoslavia) Tîrgu-1 in
ternațional de primăvară. Pe o su
prafață de circa 101 000 mp, pes
te 1 200 de întreprinderi Și firme 
din 24 de țări din Europa, Asia, 
America de nord expun produse 
ale industriei bunurilor de larg 
consum, industriei construcțiilor și 
industriei farmaceutice.

Republica Populară Romînă par
ticipă cu un stand de produse 
farmaceutice, în cadrul expoziției 
„Medicină și tehnică".

Standul romînesc a fost vizitat 
în ziua deschiderii de oficialitățile 
iugoslave în frunte cu Dușan Dra- 
goșevat. vicepreședintele Camerei 
economice generale a R.S.F. Iugos
lavia.

Exponatele industriei farmaceuti
ce romînești se bucură de atenție 
din partea vizitatorilor și specialiș
tilor.

Vizita lui I. B. Tito 
în Algeria

ALGER 19 (Agerpres).
I. B. Tito, președintele R.S.F. Iu

goslavia, care se află într-o vizită 
oficială în Algeria, a sosit la 18 
aprilie în orașul Constantine. Luni, 
în Piața „1 Noiembrie" din acest 
oraș a avut loc un miting la care 
au luat cuvîntul Ben Bella și îo- 
sip Broz Tito.

Aparatele de pe nava 
„Mariner-4" continuă 
să funcționeze normal

WASHINGTON 19 (Agerpres)
Administrația națională pentru pro

blemele aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) a anunțai 
luni că toate aparatele de pe bor
dul navei cosmice „Mariiner-4" con
tinuă să funcționeze normal. Nava 
urmează să ajungă în vecinătatea 
planetei Marte la 14 iulie a.c., la 
capătul a șapte luni de zbor, și va 
transmite pe pămînt un mare i umăr 
de imagini ale acestei planete/ Se 
apreciază că intensitatea semnalelor 
pe care , ,Mariner-4‘‘ le va tran
smite în timp ce se va afla în ve
cinătatea planetei Marte va fi su
perioară minimului cerut pentru reu
șita experienței. In prezent, nava 
se află Ia o distanță de 93 624 470 
km de Pămînt.

cinci ani de cînd fostul dictator LI 
Sîn Man a ordonat armatei să înă
bușe demonstrațiile de protest stu
dențești. Autoritățile guvernamentale 
au interzis accesul pe stadionul din 
Seul pentru a împiedica o nouă de
monstrație de amploare a studenților.

Potrivit agențiilor de presă, nu
mărul persoanelor care au participat 
la demonstrațiile antiguvernamentale 
în perioada 13-17 aprilie este de 
aproape 100 000.

viului, care sînt în continuă crește
re, amenință noi localități din sta
tele Iowa, Illinois și Missouri. Lo
calitatea Wabasha (Minnesota), cu o 
populație de 2 500 de oameni, con
tinuă să fie 'izolată din cauza inun
dațiilor. Un alt oraș cu o popu
lație de 25 000 de locuitori, Winona 
(Statul Minnesota), este izolat de 
restul țării de mai bine de o săp- 
tămînă.
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