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gagul roșuIg.
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

in întîmpinarea Congresului al IV-lea al P.M.B.
In competiție cu primăvara

La Aninoasa încă n-au înverzit 
dealurile, încă n-au înflorit livezile 
din. jur și totuși primăvara a ve
nit I O simți din plin privind de

părtările sau contemplînd ramurile 
copacilor din apropiere се-și desfac 
mugurii. Parcă ai și auzi, o dată 
cu zgomotul strident al roților de 
metal ce alunecă pe funiile de fu
nicular, foșnetul abia perceptibil 
al solzilor miilor de boboci ce 
plesnesc, rînd pe rînd, în mîngîie- 
rea razelor de soare.

Dar nu! A fost doar o reverie. 
Or, aici în mijlocul oamenilor din 
Aninoasa realitatea e prea tumul
tuoasă spre a-ți îngădui momente 
de visare. Oamenii au luat-o îna
intea primăverii l Rîsetele lor, op
timismul ce-i domină vorbesc con- 
tfmgăior: în competiția de primă
vară au învins ei, oamenii — mi
nerii. Cu prilejul sărbătorii de la 
1 Mai, încheind munca unei prime 
etape a anului, au raportat: și-au 
făcut datoria. Cuviniul lor a de
venii faptă.

N-au trecut decît cîteva luni de 
cînd înflăcărați de înalta prețuire. (Continuare în pag. 3-a)

Aspect de muncă de la U.R.U.M. Petroșani.
Lăcătușii mecanici Kiraly Iosif și Drăgoi Ioan, de la serviciul meca

nic șef, repară corfa unui cuptor d e oțel.

NO! ANGAJAMENTE
Spre indicatori 
și mai înalfi

Pe baza succeselor obținute și a 
experienței dobîndite în prima eta
pă de muncă a anului, minerii ani- 
noseni și-au fixat următoarele o- 
biective de întrecere în cinstea 
Congresului partidului: să extragă 
peste plan 12 500 tone cărbune; să 
realizeze o productivitate medie pe 
trimestrul II de 1,420 tone pe 
post, să obțină 180 000 lei economii 
la prețul de cost și să reducă cu 
0,3 puncte — față de norma ad
misă — conținutul de cenușă al 
cărbunelui brut.

In vederea înfăptuirii acestor o- 
biective, conducerea E. M. Ani
noasa a elaborat măsuri corespun
zătoare.

Te rmene de execuție 
reduse

In întîmpinarea celui de-al IV-lea 
Congres al P.M.R., colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni al 
I.C.M.M. Petroșani și-a luat noi 
angajamente.

Constructorii și montorii întreprin

ce li s-a dovedit pentru roadele 
din anul ce a trecut — „Steagul 
roșu" de întreprindere fruntașă pe 
ramură — au înălțat la cote noi 
ștacheta întrecerii: pentru prima 
etapă a anului — 7 000 tone de 
cărbune în plus. Firul roșu al an
gajamentului a trecut peste pragul 
fiecărui abataj, solicitind energii 
și căutări noi, impunînd un ritm 
de muncă susținut. Și piscul a fost 
cucerit. Acum înaintarea continuă 
spre piscul următor: 12 500 tone 
pină la Congresul partidului. Rit
mul muncii însuflețite cuprinde în
treaga Aninoasă subpăminieană. 
Am trecui zilele trecute pragul a- 
batajului brigăzii minerului Ianc 
Victor de la Priboi. Abatajdt fuse
se zguduit a doua oară în acel 
schimb de pușcătură. Era abia la 
jumătatea schimbului. Din abataj 
a fost trimis însă spre ziuă al 90- 
lea vagonet de cărbune^ Brigadie
rul a ținui însă să precizeze:

ION DUBEK

derii s-au angajat să reducă ter
menul de predare cu 5 pînă la 15 
zile la unele lucrări. Printre aces
tea se numără: turbocompresorul 
de lâ Petrila care se va preda 
cu 15 zile mai repede, tabloul 
de distribuție și stația de tran
sformare de la puțul auxiliar nr. 
1 și altele. Separat de acestea, ei 
și-au propus să termine obiectivele 
al căror termen de predare a fost 
depășit. Acestea sînt: devierea li
niei de 15 kV în zona de haldare 
Ia Dîlja care se va preda pînă 
la 20 mai și depozitul de explo
zivi de la Vulcan care va fi ter
minat și predat pînă la 10 iunie.

Cuvînful filatorilor
Pe baza realizărilor frumoase ob

ținute după patru luni de muncă 
rodnică, colectivul Fabricii de fire 
artificiale „Viscoza" din Lupeni a 
îmbunătățit angajamentul anual și 
s-a angajat ca pînă la cel de-al 
IV-lea Congres al partidului să 
realizeze peste sarcinile de plan : 
producție globală în valoare de 
50 000 lei, producție marfă în va
loare de 90 000 lei, 9 000 kg fire, 
8 tone sulfura de carbon și 
125 000 lei beneficii.
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Printre primii
Cu toate greutățile pe Care le-a 

avut de înfruntat în luna aprilie — 
trecerea unor abataje prin lucrări 
vechi, infiltrații abundente de apă 
și intercalații sterile mari la une
le locuri de muncă — sectorul V 
de la mina Vulcan a realizat una 
din cele mai mari depășiri în 
întrecerea dintre sectoarele pro
ductive din cadrul C.C.V.J.; peste 
l 300 tone de cărbune. Totodată el 
a depășit și randamentul planificat 
cu 220 kg cărbune pe post.

— Realizarea aceasta —‘ ne-a in
format ieri prin telefon inginerul 
Beizadea Silviu, șeful sectorului 
V — se explică prin asigurarea din 
timp a liniei de front corespunză
toare. In majoritatea abatajelor se 
aplică cu succes inițiativa „două cîm- 
puri pe aripă și. schimb", iar la 
pregătirea a trei abataje, preaba- 
tajele au fost armate metalic spo
rind astfel simțitor viteza de a- 
vansare. Brigăzile conduse de mi
nerii Cazimir Mihai, Băltoacă 
Ioan, Bizubac Dumitru și Cîm- 
peanu Sabin au muncit cu o deo
sebită însuflețire.

Fruntași la calitate
Dacă am întocmi și uit clasa

ment al calității, în temeiul re
zultatelor obținute în luna aprilie, 
primul loc l-ar ocupa colectivul 
minei Aninoasa care, dovedind 
preocupare în alegerea șistului a 
redus conținutul de cenușă în 
cărbunele livrat cu 1,5 puncte față 
de procentul admis; Locurile ur
mătoare ar fi ocupate de colecti
vele minelor Lupeni și Vulcan care 
au redus procentul de cenușă cu 
0,6 și respectiv, 0,4 puncte. Și mi
nerii de la Dîlja, au trimis prepara
torilor petrileni cărbune de bună 
calitate,

[Inlol klriltlel
Pe baza rezultatelor obținute 

în luna aprilie în întrecerea 
ce se desfășoară între exploa
tările miniere din cadrul Com
binatului carbonifer „Valea 
Jiului", pe primele locuri se 
clasează :

MINA
Față de 

plan
Față de 

angajament

Uricani 105,4% 103%
Dîlja 103,8% 103,8%
Vulcan 100,7% 100%
Aninoasa 100,5% 99%
Lupeni 100,2% 98%

Una dintre muncitoarele de nădejde de la Fabrica de fire artificiale 
„Viscoza" Lupeni — utemista Bejinaru Ida, bobinatoare la secția a III-», 
evidențiată în întrecerea socialistă.

George
La 4 mai 1965 se împlinesc zece 

ani de la încetarea din viață a ma
relui muzician George Enescu.

Născut la 19 august 1881 în satul 
Liveni din fostul județ Dorohoi, E- 
nescu manifestă încă din fragedă co
pilărie aptitudini deosebite pentru 
muzică, îndrumat de Eduard Cau- 
della — profesor și compozitor ro-i 
mân din Iași — să învețe muzică, 
el ia primele lecții de la inginerul 
Mișu Zoller și de la Un renumit lău
tar de prin părțile Dorohoiuluî, Ni- 
colae Chioru. .•

Curînd însă, micul muzician nu 
mai are ce învăța de Ia primii săi 
profesori și, la îndemnul lui Eduard 
Caudella, se pregătește pentru a-și 
continua învățătura la Conservatorul 
din Viena. Din octombrie 1888 Enes
cu, care abia împlinise 7 ani, figu
rează printre studenții acestui con
servator. Datorită talentului șău, în 
cercurile muzicale din capitala Aus
triei, era denumit „micul Mozart ro
mân".

In vara anului 1893, Enescu ter
mină conservatorul cu < rezultate ex
cepționale, dar rămîne mai departe 
la Viena, unde continuă să ia lec
ții de compoziție și vioară, să frec
venteze concerte și spectacole de ope
ră și să dea el însuși concerte de 
vioară.

După cîteva concerte date în țară 
împreună cu profesorul său Hellmes- 
berger în toamna anului 1894, la în
ceputul anului 1895 el pleacă la Pa
ris pentru a se înscrie ia conserva
tor, în vederea desăvârșirii studiilor 
muzicale. La Paris studiază diferite- 
discipline ale muzicii pînă' în toam
na anului 1897, cînd- termină și 
acest conservator cu merite deose
bite.

Enescu a fost un talent multilate
ral cunoscut în lumea întreagă. In 
compoziție se afirmă încă din' tine
rețe cu lucrări de mare valoare ar
tistică cum sînt: „Poema română", 
cele două „Rapsodii" și altele.-

Enescu
Numărul lucrărilor lui Enescu este 

relativ mic — circa 33 — scrise 
în toate genurile și formele muzi
cale. întreaga operă enesciană, în- 
cepînd de la „Poema română", scrisă 
în 1897, pînă la „Simfonia de ca
meră", ultima lucrare a compozito
rului terminată în 1954 poartă pece
tea geniului său,. îșî trage seva din 
cîntecul și jocul popular românesc. 
Accentele muzicii noastre populare 
se: resimt cu multă finețe chiar și în 
tragedia lirică „Oedip".

Prin opera sa profund națională în 
conținut și realistă în ansamblul ei, 
Enescu a fost întemeietorul simfo
nismului românesc și al școlii ngjto- 
nale de muzică. O dată cu el, crea
ția muzicală românească începe să-și 
contureze adevăratele ei valori și să 
se impună pe plan internațional.

Ca violonist, Enescu s-a remarcat 
cu același talent ca și în compoziție. 
Ceea ce caracteriza arta sa interpre
tativă a fost simplitatea execuției, 
naturalețea, redarea Coloritului ope
rei și excepționala-i virtuozitate.

Un loc de cinste a ocupat marele 
artist și între dirijorii epocii. El a 
fost Considerat unul dintre marii di
rijori contemporani și a condus, cu 
mult succes, principalele orchestre 
simfonice din Europa și America.

Enescu a fost și un remarcabil 
pianist. Pianul a servit muzicianului 
atît pentru interpretare cît și pentru 
compoziție.

Ca profesor, Enescu a pregătit un 
număr apreciabil, de elevi talentați 
dintre care Yehudi Menuhin, Dinu 
Lipatti, Ida Haendel, au ajuns cu 
timpul muzicieni celebri. •

El n-a fost preocupat numai de 
răspîndirea creației muzicienilor ro
mâni cî și de dezvoltarea pe o treap-

TRAIAN POP 
Petroșani

(Continuare: în pag. 3-a)

ZIUA 
TINERETULUI

Cu prilejul Zilei tineretului din 
R.P.R., sute de tineri s-au perin
dat duminică prin halele pieții din 
Petroșani, unde a fost organizată 
sărbătorirea acestei zile. Artiști a- 
matori din Lupeni, Paroșeni, Vul
can și Petrila, au prezentat fru
moase programe artistice, au între
ținut veselia și antrenul celor pre- 
zenți.

Au lipsit nemotivat de pe scenă 
formațiile de muzică ușoară a In
stitutului de mine și a clubului sin
dicatelor din Petroșani.

IN CLIȘEU: O tînără artistă 
amatoare din Vulcan în fața mi
crofonului.
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HANDBALI

La a patra înfrîngere...

F O T

MINERUL GAZ METAN
In meciul ce a avut loc duminică, 

fotbaliștii de la Minerul Lupeni au 
ciștigat din nou acasă. Terenul des
fundat de ploile din ultimele zile a 
Îngreunat mult desfășurarea înttlnl- 
rli. Ocazii mai numeroase și mal 
dare de goi au avut lupenenii, în
deosebi în prima repriză. Oaspeții 
au practicat t»n joc de apărare, fo
losind în atac doar cele două extre
me lansate prin deschideri lungi. 
Contraatacurile lor sporadice s-au 
terminat cu șuturi de ia distanță 
șpre poarta lui Sziklai. Primul gol 
a fost marcat după două minute de 
joc prlntr-o frumoasă acțiune a iui 
Precup. Acesta, a pătruns printre a- 
părători în careul oaspeților și a 
pasat precis către Cotroază, care, 
aflat în poziție bună, a marcat im- 
parabil. In minutul 30, Pleian îna
intează spectaculos pe centru, pă
trunde in careu, și trage puternic... 
pe lîngă mingea oprită în noroi. 
Venit din urmă, Cotroază lovește cu 
putere mingea și o trimite în plasă.

A1 treilea gol a fost marcat în mi
nutul 38 dintr-o acțiune pe extrema 
dreaptă. Trimisă de Cotroază către 
careul oaspeților, mingea ajunge la 
Toia și de ia el la Ologu. Acesta 
șutează sec, de la aproximativ 16 
m, In colțul din stingă al porții, por
tarul Cerneanu a plonjat însă prea 
tîrziu...

In primele minute ale reprizei se
cunde se părea că fotbaliștii echipei 
Minerul vor majora scorul, datorită 
ritmului pe cere l-au impus din nou 
oaspeților. Ocazii clare de gol au 
fost ratate de Pleian în minutul 49 
și Toia în minutul 61. Apoi, ca de 
atîtea alte ori acasă, echipa Minerul 
a început să dea semne de oboseală 
fizică, sau. mai bine zis. de como
ditate. Oaspeții, au continuat însă jo
cul cu dîrzenie și puțin a lipsit să 
nu reducă din scor. Ei au început 
treptat, să domine. In minutele 74 
și 88 Zanca, cel mai bun atacant al 
oaspeților în acest meci, a ratat 
două ocazii de gol. Se poate afirma

MEDIAȘ 3-0
totuși, în concluzie, că de 
fotbaliștii echipei lupenene 
ceva mal bine deeît în meciurile pre
cedente. O mențiune merită Cotroa
ză pentru jocul de duminică, așa du
pă cum o merită și Ceilalți înaintași, 
care s-au dovedit a fi ingenioși în 
atac, folosind cu pricepere terenul 
desfundat. Nu același lucru se poate 
spune despre linia mijlocașilor. Deși 
au muncit mult, mijlocașii nu au ți
nut cont de cîteva elemente simple 
ale tehnicii fotbalistice, cum ar fi 
pasele lungi și mai ales pe sus în 
condițiile cînd terenul era acoperit 
<ie băltoace.

Arbitrul Popa Cornel (București) 
a condus formațiile: MINERUL: 
Sziklai, STANCIU, DAN, Luban, 
Standt, TOIA (Cirofu), COTROAZA, 
PLEIAN. Dodu, OLOGU, PRECUP.

GAZ METAN ; CERNEANU, SZA
BO, ȚICA, FILIP, Păcurarii, Mari
nescu, TUDOSIE, 
cal, Zanca.

astă dată
au jucat

Sănduiescu, Pas

V. STRAUȚ

Preparatorul Petrila -
Duminică după-amiază, pe stadio- 

aul din Petrila, în prezența a nu
meroși spectatori, s-a desfășurat în- 
tîlnirea de fotbal dintre Știința Pe
troșani și Preparatorul Petrila din 
cadrul campionatului regional. Și de 
data aceasta studenții au realizat un 
joc frumos și au cîștigat pe merit. 
Scorul poate surprinde, însă el re
flectă just 
Oaspeții au 
pus poa rta 
rate ori în 
principali a 
preună cu Bulbucau și Miercureanu 
au realizat multe faze spectaculoase, 
au schimbat direcția atacurilor și au 
șutat din toate pozițiile. Apărarea s-a 
dovedit și ea bună fiind cu regulari
tate prima la balon. Preparatorul, ca
re se află în zona retrogradării, n-a 
satisfăcut. Acțiunile ofensive ale a- 
cestei echipe n-au prezentat prea 
mare pericol pentru poarta studen
ților.

situația de pe teren, 
dominat categoric* au 
petrilenilor de nenumă- 

pericel. Coordonatorul 
fost Munteanu care, îm-

Știinfa Petroșani 0-4
încă din primele minute studenții 

pun stăpînire pe joc și înscriu pri
mul gol în minutul 3 prin Miercu
reanu. in continuare, gazdele crează 
cîteva faze de poartă dar șuturile 
iui Foca sînt reținute cu ușurință de 
Holda. Tabela de marcaj se schimbă 
în minutul 10 cînd Răsădeanu, bine 
plasat în careu, înscrie. Pînă la sfîr- 
șitu! primei reprize studenții mai au 
încă două ocazii clare de gol în mi
nutele 26 și 35 dar Lică și, respec
tiv, Răsădeanu ratează.

In cea de-a doua parte a jocului 
oaspeții se instalează în terenul ad
vers reușind să mai înscrie de două 
ori prin 
viituri de 
prinir-un 
parte a 
durități.

A arbitrat bine lovu dțn Alba 
lulia.

Mtmieanu, în urma unei lo* 
la 16 metri și Miercureanu 
șut fulgerător. In această 

întîlrrfrii Foca a recurs la

1. N1C0ARA 
corespondent

a-

CAMPIONATUL REGIONAL 
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Minerul Aninoasa — 
Dacia Orăștie 5-0

In întîlnirea cu Dacia Orăștie,
ninosenii au dovedit o mare putere 
de luptă, vervă de joc și voință de a 
învinge. Ei au practicat un joc în 
viteza, clar și eficace. Acțiunile ra
pide, schimburile reușite de locuri 
i-au dezorientat pe oaspeți. In mi
nutul 16, scorul era deja 3—0 pen
tru Minerul prin golurile înscrise de 
Zlăgneanu, de două ori, și de Breda. 
Oaspeții au o singură 
culoasă în minutul 9, 
șutează în bară, in 
gazdele majorează 
Broască.

In repriza a Il-a, jocul scade 
intensitate. Gazdele, mulțumite 
rezultat nu mai insistă. Toiuși 
minutul 89, Breda mai înscrie un gol, 
care consfințește victoria gazdelor 
cu 5—0.

acțiune peri- 
crrtd Stefănie 
minutul 30 

scorul prin

în 
de 
în

C. DANILA 
corespondent

ALTE REZULTATE
Gheiar 3—0; C.F.R. Simeria — Con
structorul Hunedoara 3—1; Unirea

Minerul Vulcan — Parîngul Lo
nea 7—2; Refractara Alba — Aurul
Brad 0—0; Aurul Zlatna — Minerul Hațeg — Textila Sebeș 2—2.

CLASAM EMIL

☆
ETAPA VIITOARE 

țeg — Preparatorul 
Sebeș — Minerul Aninoasa;
Orăștie — C,F.R. Simeria; Construc
torul Hunedoara ■ 
Minerul Qhelar — 
Aurul 
ringul

Unirea Ha-:
Petrii a; Textila

Dacia

- Aurul Zlatna; 
Refractara Alba; 

Brad — Minerul Vulcan; Pa-: 
Lonea — Știința Petroșani.

1. Știința Petroșani 20 12 3 5 43:15 27
2. Aurul Brad 20 II 5 4 53:21 27
3. Dacia Orăștie 20 9 7 4 27:24 25
4. Textila Sebeș 20 10 4 6 51:30 24
5. Aurul Zlatna 20 11 1 8 36:35 23

6—7. Minerul Gheiar 20 10 2 8 34:29 22
6—7. Minerul Aninoasa 20 10 2 8 28:23 22

8. Minerul Vulcan 20 9 3 8 38:29 21
9. Parîngul Lonea 20 8 4 8 29:29 20

10. Constructorul Hunedoara' 20 6 3 H 22:35 15

11. Refractara Alba 20 4 7 9 19:35 15
12. Unirea Hațeg 20 5 5 10 22:40 15
13. C.F.R. Simeria 20 5 3 12 16:43 13
14. Preparatorul Petrila 20 4 3 13 19:49 11

Intîlnire turistică
In cinstea zilei de 2 Mai. Ziua ti

neretului din R.P.R., Centrul turistic 
universitar București a organizat în
tre 28 aprilie și 2 mai tradiționala 
intîlnire turistică între șefii secțiilor 
de turism din cadrul 
dențești din 
țară.

întîlnirea
Custura din

La această intîlnire turistica au 
fost invitați și studenți ai Institutu
lui de mine din Petroșani. Conducă
torul grupului nostru a fost I. Gavriș.

centrele

a avut
masivul

asociațiilor stu- 
universitare din

loc pe vîrful 
Retezat.

turistica

președintele Asociației studențești pe 
Facultatea de mine. Îniîlnirea turisti
că a constituit un valoros schimb de 
experiență pentru Asociația studen
țească din Petroșani și credem că 
ea va ajuta la închegarea în cadrul 
Institutului de mine a mult doritului 
club turistic.

Sosirea a avut loc hi ziua de 28 
aprilie în cea mai pitorească cabană 
a Retezatului. Pietrele, iar întîlnirea 
a fost urmărită Îndeaproape de nu- 
ntoroșl spectatori.

T. GHEORGHE 
corespondent

Duminică, băieți, ne-ați produs multă 
amărăciune I Probabil că niciodată 
spectatorii -nu au fost așa trup și 
suflet pentru voi ca duminică. Fie
care goi înscris de voi ne dădea 
speranțe, fiecare atac ne entuziasma. 
Dar, numai entuziasmul nostru nu a 
fost suficient. Vouă, deși ați luptat 
mult, v-a lipsit o coordonare în 
atac, v-a lipsit concentrarea în mo 
mentele chele. E adevărat eă miza 
meciului a foet mare, fapt ce v-a 
făcut să jucați timorat. Dar ați și 
pierdut multe ocazii, chiar prea mul 
te. Și inevitabilul s-a 
pierdut și meciul pe 
pe care îl puteați, toi 
și cîștiga. Nu uitați 
înfrîngere consecutivă-

Dinamo Brașov s-a
mai superioară, mai calmă, mai si-

produs: ați
teren propriu 

la fel de bine 
că e a patra

dovedit ceva

gură. Dar nu și de neînvins. A știut 
ce vrea pe teren și ceea ce și-a pro
pus a și «jbținut — victoria.

...Ce s-ar putea scrie despre un 
meci care ne-a spulberat multe ilu
zii de a vedea echipa de handbal în 
7 Știința și în viitorul campionat tot 
în seria l-a a categoriei A 7 Prea 
puțin deși, ca întotdeauna, spectatorii 
sînt optimiști. Poate că acest opti
mism ar trebui să-І aibă și echipa, 
încă nu e totid pierdut. In viitoarele 
meciuri se poate cîștiga, evitînd re
trogradarea, Acest lucru l-a dovedit 
echipa și duminică, în prima repriză 
cînd a jucat de la egal la egal, cu 
un adversar destul de puternic. 
De altfel, această parte a jocului s-a 
și încheiat la egalitate: 4-4.

In schimb în repriza a Il-a Știința 
Petroșani a fost handicapată; 4-5; 

4-6; 4-7 — iată cum 
s-a distanțat Dina
mo Brașov, 
momentele 
La acest 
Pitac de
ința a ratat un 7 
metri, 
eforturile 
făcute de 
victoria a 
lîngă ei.
că îniîlnirea 
termină cu scorul 
de 8-7 pentru фіпа- 
mo Brașov. De la 
Știinfa cel mai bun 
s-a dovedit porta
rul Florea. 
rest... Poate că 
itoarele 
vor da 
scriem 
despre

&

In clișeu: 0 fază din meci.

я

Au fost 
cheie.
scor, 

la Ști-

Cu toate 
disperate 
studenți 

trecut pe 
Astfel 

se

!n
Vi
ne 
să

meciuri 
ocazia 

mai elogios 
toți jucăto

rii Științei.

€. СОТОȘPAN

Viitorul Vulcan - S.S.E, Petroșani 18-18
La Vulcan, In cadrul etapei 

Il-a a campionatului regional 
handbal, 
palpitant 
și S.S.E.

Meciul 
minare a 
Fioca. Scorul evoluează de la egal 
la egal pînă în minutul 20 cînd ju
cătorii de la „Viitorul" își crează 
un avantaj de 4 puncte. Jucătorii de 
la S.S.E. pornesc hotărîți la atac 
și egalează. Din acest moment me
ciul devine deosebit de disputat El 
se desfășoară rapid, cu faze de o 
rară frumusețe. In această perioadă a 
jocului e rîndul portarului Pop Si-

a 
de 

s-au întîlnit într-un meci 
echipele „Viitorul" Vulcan 
Petroșani.
începe prin nota de do- 
oaspeților care înscriu prin

mion de la „Viitorul" să se remarc*. 
Fluierul arbitrului Ciortea loan care 
a condus bine Îniîlnirea, anunță sfîr- 
șitul meciului cu scorul de 18-18. Au 
marcat pentru „Viitorul" Negrilă (9), 
Stoica (3), Durnea (2), Karoiy (2), 
Rusu (2), iar pentru S.S.E. Fioca (6), 
Anghel (3), Rusu (4), Sălăjan (2), 

(1), Feher (1) și Albu (1). 
mai buni de pe teren 

portarul Pop Simion și 
Negrilă, Stoica de la

Ciora
Cei 

fost: 
torit 
itorul'", Rusu, Fioca, Sălăjan 
S S.E.

au 
jucă- 
vi

de la

1MGHL1NG ALFRED 
corespondent

ЦІІВІЗ РІІГ0І9ІІ
Un mare număr de iubitori ai vo

leiului au urmărit duminică, în sala' 
de sport а 1.М.Р., evoluția celor 
doua echipe studențești din Petro
șani și Brașov. Localnicii aveau nea
părată nevoie de o victorie pentru

Sliioia 8ra$Bf M
»

I

Gimnaștii își demonstrează măiestria.

a scăpa de zona periculoasă a re
trogradării. Oaspeții erau in lupta 
directă pentru ocuparea primului loc 
m serie și cu aceasta a dreptului 4 
de a participa în următoarea ediție 
în prima serie. De aceea, partida a 
fost privită cu multă seriozitate de 
ambele echipe.

Primul sei are o desfășurare pal
pitantă. Studenții din Petroșani con
duc cu 5-1 și 8-2. Oaspeții ripos
tează energic și refac din handicap 
pînă la 9-7. Petroșănenii își revin și, 
ca urmare, cîștiga setul cu 15-12

Al doilea set începe într-o notă de 
egalitate, scorul inenținindu-se strîns ; 
3-3, 4-4. Neliniște iu tabăra petroșă- 
nenilor. Dar Cibu și Muller trag ne
cruțător. Setul se termină cu 15-10 
în favoarea Științei Petroșani.

Ultimul set a fost cei mai fru
mos. Știința Petroșani se distanțează 
la 7-2 și 9-4. apoi brașovenii reduc 
din handicap, apropiindu-se la un 
punct diferență : 14-13. Punctul care 
urma șă consfințească victoria gaz
delor a venit foarte greu: s-au pro
dus nu mai puțin de patru schim
bări de serviciu. In aplauzele spec- 

1.----- j ultimul
cîștigă

tatorilor, Cibu realizează 
punct și Știința Petroșani 
meciul cu 3-0. De remarcat deplina 
notă de sportivitate în care 
desfășurat partida.

S-au remarcat Miiller și Cibu 
la Știința Petroșani, Nicolescu 
Bidian de la Știința Brașov. A 
bitrat foarte bine Nicolae Mateeșcu 
din București.

»-a

de 
?i 

ar-

D. MIREANU 
GH. TODORAN 

corespondenți .
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Sarbiisorirca zilei de 1 Flai

у Coloana metalurgiștilor de la U.R.U.M.P. în fața tribunei,

Cu primăvara în
Sub bătaia viatului iscat tie un

deva din. adolescența primăverii, oa
menii muncii din Lupeni se întorc de 
ia demonstrație cu inimile pline de 
bucurie. Orașul întinerește continuu. 
La construcțiile din anul trecut s-au 
mai adăugat un uriaș bloc cu 200 de 
apartamente, un nou complex de de
servire, noi magazine. Cartierele în
tinerite Braia și Viscoza au îmbră- 

■ cat straie de sărbătoare. Fațadele 
blocurilor, balcoanele, scările și gea
murile sini împodobite cu drapele Și 

, tablouri, cu fluturași și flori.
S ...Ora 16. In fața scenei, montate 

în aer liber lingă palatul cultural, 
s-a adunat o imensă mulțime de oa
meni. Majoritatea sini aceiași care 
au, defilat dimineața prin fața tribu
nei din Petroșani, raportînd partidu
lui succesele obținute in întrecere: 
minerii — ionele de cărbune date 
peste plan, preparatorii — înalta ca-

George Enescu
* (Urmare din pag. l-a)

tă superioară a muzicii naționale, 
in acest scop, a înființat în 1913, din 
beneficiile concertelor sale, un pre
miu care-i poartă numele. Acest pre
miu a consacrat un număr mare de 
Compozitori români ca Mihail Jora, 
Sabin Drăgoi, Zeno Vancșa ș.a., com
pozitori care dezvoltă cu succes cul
tura muzicală a patriei noastre pe 
drumul deschis de marele lor înain
taș.

In anul 1920 Enescu ia parte ac
tivă la acțiunile de înființare a Ope
rei române și a Societății compozi
torilor români, instituții în jurul că
rora o perioadă de timp a gravitat 
aproape toată viața muzicală a țării.

Și după 23 August 1944 George 
Enescu , a participat la mai multe 
acțiuni social culturale inițiate în 
țara.

Ultimii ani ai vieții, marele artist 
i-a trăit în străinătate nutrind o do
rință crescinda de a revedea plaiu
rile natale, însă n-a . reușit să-și 
înfăptuiască dorințrp După o boală 
grea, în noaptea de 3 spre 4 mai 
1955. marele muzician a încetat din 
viață la Paris.

Pentru cinstirea memoriei marelui 
dispărut, Marea Adunare Națională și 
Consiliul de Miniștri a instituit, chiar 
în ziua morții sale Concursul și 
Festivalul internațional „George Enes- 
eu“, manifestare culturală de mare 
importanță pentru a face cunoscută 
lumii întregi arta sa. Acum; cind se 
împlinesc 10 ani de la moartea mare
lui muzician a cărui personalitate se 
înscrie printre marii făuritori ai cul
turii românești, omagiul cel mai de 
preț ce-l putem aduce este acela de 
a ne strădui să-i cunoaștem și să-i 
răspîndim operele.

minte și inimi
litote a sorturilor de cărbune pentru 
cocs, textiliștii — miile de kilogra
me de fire de mătase. Acum, hărni
cia lor este cîntată de taleniații so
liști amatori Moldovan lacob, Di- 
mache Lucia, Bob Terezia. Pentru 
fruntașii și evidențiații In întrecerea 
socialistă, se cîntă cele mai frumoa
se melodii. Apoi fanfara și orchestre
le cheamă la joc și voie bună. Rîse- 
tele și veselia răsună pină tirziu.

...Intii de Mai. Generația viitoru
lui., care in dimineața zilei etala cu 
mîndrie pe machetele manualelor șco
lare numai note de 9 și 10 s-a intîl- 
nit în această după-amiază pe un te
ren de sport construit special pentru 
copii. Prilej de afirmare sportivă 
pentru școlari, spectacol îneîntător 
pentru cei mari. Și în entuziasmul 
exclamațiilor de bucurie și îndemn, 
gîndurile părinților se îndreaptă cu 
recunoștință spre partid - făurarul 
vieții luminoase de astăzi.

...A inserat. Ferestrele caselor, ale 
sălilor de spectacole revarsă valuri 
de lumină. La club, tineri și tinere 
au încins dansul. Printre ei zidari, 
lăcătuși, studenți, mineri, sondori. 
Marea sărbătoare a primăverii a în
trunit aici, laolaltă, primăvara ora
șului. Și in ochii lor — fie că suit 
negri șau căprui, fie că sint albaștri 
— citești încredere și o dirză hotă- 
rire de a contribui mai mult la in- 
florirea minunatei primăveri a vieții 
noastre noi.

A. NICHIFOREL

PROGRAM
5 mai

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 5,06 
Concert de dimineață; 5,30 Lecția de 
gimnastică; 6,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteorologic; 6,10 Melodii 
populare; 6,30 Recomandări din pro
gram; 6,36 Polci; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL; 
7,15 Piese distractive de estradă;
7.30 Sfatul medicului : Toxihfecțiile 
alimentare; 7,35 Anunțuri, muzică; 
7,45 Formații vocale de muzică u- 
șoară; 8,00 SUMARUL PRESEI: 
8,06 Cîntece de viață nouă; și jocuri 
populare; 8,30 Fragmente din opere
ta „Ana Lugojana" de Filaret Barbu; 
9,00 Lucrări simfonice dedicate me
moriei lui George Enescu; .9,48 Jocuri 
populare oltenești; 10.00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,03 Muzică ușoară in
terpretată de orchestre de coarde;
10.30 Itinerar cultural-artistic; 10,45 
Fragmente din opera „Rigolefto", de 
Verdi; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
12,03 Melodii populare interpretate 
la vioară de Ion Drăgoi; 12,15 Va- 
riațiitni simfonice de Max Reger pe 
o temă de Mozart; 12,50 Pagini din 
operetele lui Sigmund Romberg; 13,10

în același ritm
Încă din zorii zilei de 1 Mai, ală

turi de miile de mineri, constructori, 
metalurgiști, și ceilalți oameni ai 
muncii din Valea Jiului, sute de ce
feriști se pregăteau să ia parte la 
demonstrația închinată sărbătoririi Zi
lei internaționale a celor ce mun
cesc din lumea întreagă. In același 
timp însă, alte sute de ceferiști se 
pregăteau să întîmpine această zi 
prin muncă.

In stația Petroșani s-a desfășurat 
o muncă însuflețită pentru descom
punerea și compunerea la timp a tre
nurilor pentru ca toate să plece mai 
devreme din stație și astfel să se re
ducă staționarea vagoanelor. Colec
tivul stației Petroșani a reușit să 
reducă staționarea vagoanelor la în- 
cărcare-descărcare în tranzit cu ma
nevră cu pește 15 la sută. In același 
timp, prin compunerea trenurilor la 
tonaj maxim, s-a reușit ca tonajul 
brut pe tren de marfă să crească cil 
7,6 la sută, iar rulajul vagoanelor de 
marfă să fie redus cu peste 60 la 
sută .

Mecanicii și fochiștii din depoul de 
locomotive au ținut ca in ziua de 1 
Mai să remorce cit mai multe tre
nuri cu tonaje sporite. Punînd în 
practică experiența acumulată, ei au 
reușit să remorce 11 trenuri cu to
naje sporite. Tonajul remorcat în 
plus se ridică la peste 1500 țone.

Colectivul reviziei de vagoane nu 
a slăbit preocuparea pentru reducerea 
timpului afectat revizuirii fiecărui 
tren și pentru îmbunătățirea calită
ții reviziilor efectuate. Acest lucru 
le-a reușit din plin datorită muncii 
de calitate depuse de fiecare salariat 
în parte.

Deși în tot cursul zilei vremea a 
fost schimbătoare, în majoritatea tim
pului a plouat, munca nu a încetat 
nici o clipă. La sfîrșitul turei de 
serviciu, pe fața fiecărui muncitor 
se citea satisfacția datoriei împli
nite. Firesc, prima zi de muncă din 
luna mai fusese încununată de suc
ces.

I. CRIȘAN

Bucurie

DE RADIO
Concert de prînz; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 14,05 Recomandări din 
program; 14,10 Interpreți dragi, fru
moase melodii; 15,00 Muzică popu
lară interpretată de Raveca Săndu- 
lescu și Ion Lăceanu; 15,30 Sonata 
pentru vioară și pian de Sabin Dră
goi; 16,00 RADIOJURNAL. Buletin 
meteorologic; 16,15 Cîntă corul și 
orchestra de studio a Radioteleviziu- 
nti. Solist Nicolae Herlea; 16,30 Ro
za vînturilor; .17,00 Fragmente din 
opera „Balada dragostei" de Jaroslav 
Doubrava; 17,35 Muzică . populară 
cerută de ascultători; 18.00 BULE
TIN DE ȘTIRI; 18,05 Ciclul „Pagini 
din istoria muzicii românești"; 18,45 
Muzică ușoară de H. Mălineanu; 
19,00 Maeștrii artei corale : Ion Chi- 
rescu; 19,15 Universitatea tehnică 
radio; 19,30 „O seară .îneîntătoare" 
— program de. muzică ușoară; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARA; 20,30 
Varietăți muzicale; 2|,15 însemnări 
de scriitor : Azi, pe locul unor mari 
lupte pentru eliberarea patriei; 21,30 
„Pentru fine** — muzică ușoară; 
22,00 RADIOJURNAL. Buletin me- 
teorologic; 22,20 Muzicieni de seamă 
despre George Enescu; 22,45 Primul 
nostru dans; 23,23 Simfonia I «te

In competiție
(Urmare din pag. l-a)

— După ce evacuăm frontul, 
mâi tragem o pușcătură. Și cuvin
tele brigadierului s-au confirmat. 
S-a pușcat și a treia oară, lor la 
sfîrșitul schimbului, șeful de sec
tor nota cu satisfacție în cartea de 
raport: schimbul 1 — 100 vago- 
nete. Și astfel, cu cite 2—3 felduri 
pe schimb, brigada avansează in 
stratul de cărbune zi de zi. Dar 
nu numai ea, ci și „rivalii" brigă
zii, ortacii lui Dediu Vasile (bri
gadier grescut chiar la școala a- 
balajului lui Ianc Victor), toți mi
nerii aceștia inimoși și destoinici 
ai Aninoasei, care s-au luai la 
irlniă cu timpul și cu duritatea ro
cilor cu deviza „două câmpuri pe 
schimb și aripă de abataj". In toa
te camerele din stratul 3; inițiativa 
a devenit o normă a vredniciei, a 
talentului minieresc. Cu un an în 
urmă doar ortacii lui Cristea Au
rel și încă citeva brigăzi aplicau 
inițiativă; de atunci „secuiul" suc
ceselor acestor brigăzi a devenit 
un bun public, factorul nr. 1 ce 
a chezășuit ca peste zece brigăzi
— să le amintim doar pe cele con
duse de Roman Petru, Boyle Adal
bert. Berei Dionisie, llie Nicolae
— $ă avanseze în struțul de căr
bune cu o viteză de cite 100—150 
m l și să se situeze mereu, lună 
de lună, în prima linie a bătăliei 
pentru randamente înalte și in ca
pul listei de pe panoul evidenția- 
ților. Brigada tui Cristea Aurel a 
închinat zilei de 1 Mai un bilanț 
rodnic: o viteză de avansare de 
166 m l pe aprilie (față de ( 80 
plan) și randamente de peste 7 
tone!post. 'Dar și cea mai tinără 
brigadă care a preluat inițiativa, 
a lui llie Nicolae, a înscris in pal
maresul ei realizări asemănătoare. 
Deci brigăzile cele mai tinere au 
pornit de la egal la egal cu oame
nii lui Cristea. Și din această în
trecere au avut de cîștigat cu toții
— întregul colectiv,
însușit inițiativa, au muncii mai 
bine, după noi exigențe. Ordinea, 
calitatea ireproșabilă, folosirea ra
țională a timpului de lucru pînâ 
la fiecare minut, spiritul creator
— iată atributele demnității de
miner. 1

După aceste criterii lucrează și 
brigăzile lui David loan și Fulga 
Dumitru din frontalele minei. Fron
talele lor avansează in ritmul ini
țiativei două fișii pe zi realizind 
viteze de cile 40—50 m l/lună. Or
tacii lui David Ioan sint prieteni

E x p o z 11 I
Clubul sindicatelor din Lupeni 

găzduiește de trei zile o interesantă 
expoziție de lucrări în acuarelă și 
«lei, semnate de Caceu Radu, pro
fesor.

Lucrările că titlul „Cap de țăran
că", „Funicular", „Flori de cîmp*’,

Paul Constantihescu; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7.30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Jocuri populare; 7,45 
Mici piese instrumentale; 8,00 Estra
da dimineții; 8,30 Recomandări din 
program; 8,35 Concertino pentru 
flaut și orchestră de Cecile Chami
nade; Mita suită pentru orchestră 
de coarde de Carl Nielsen; 9,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 9,03 Cîntece cio
bănești și jocuri populare; 9,30 Me
lodii și ritmuri din operete clasice 
și contemporane; 9,54 Patru lieduri 
de Dinu Lipatti; 10,30 Tarafuri ale 
cooperativelor agricole de producție; 
10,45 Piese corale de Anatoj Vieru; 
11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 11,03 
Muzică ușoară interpretată la dife
rite instrumente; 11,30 Universitatea 
tehnică radio; 11,45 „Săptămîna cul
turii cehoslovace"; 12,21 Prelucrări 
de muzică populară; 12,45 Cîntă co
rul Uzinelor metalurgice „23 Au
gust'* din București; 13,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 13,03 Fragmente din o- 
pera „Armurierul" de Lortzing; 13,30 
De toate pentru toți (reluare); 14,25 
Muzică: 14,30 Recomandări din pro
gram; 14,35 Uvertura la opera „Cer
cei** de Emil Monția; 15,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 15,05 „Viață nouă" — 
cintec șl joc; 16,30 Știința în slujba 

cu primăvara, 
pasionați ai noului, ai procedeelor 
avansate. Anul trecut au introdus 
în abatajul lor armăturile moder
ne — metalice, apoi au trecut la 
podit'ea abatajului cu plasă meta
lică. De curind spiritul creator a 
născut in brigadă o altă inițiati
vă in favoarea randamentelor înal
te : să se mărească lungimea grin
zii de funie (deci a ctmpului din 
front ce revine unei echipe de 
tăiere) de la 5 la 7 m. La brigada 
lui Palko loan, dintr-un abataj cu 
front scurt din sectorul 11, s-a 
născut o altă inițiativă: atacarea 
baionetelor noilor felii de abataj 
se execută simultan cu exploatarea 
feliei superioare. Eficiența inițiati
vei lui Palko ? In aprilie brigada 
lui a realizat o productivitate de 
9,20 tone 'post.

— Dar cum merge Schneider ?
— E tot in frunte — răspunde 

șeful sectorului III. Adevărul e că 
ortacii lui Schneider formează cea 
mai vestită brigadă specializată în 
abatajele cu figuri de rti exploa
tare. Brigada lucrează pe stratul 
8—9 din anul 1965. înaintea lor, 
în 6 luni, 3 brigăzi au fost schim
bate aici, pentru că rui făceau față 
condițiilor speciale de. zăcămini. 
S-a apelat'atunci la brigada lui 
Schneider. Din prima lună băieții 
lui. Schneider au fost la înălțime. 
De atunci tot aici lucrează. Pen
tru 1 Mai ei au pregătit un dar 
frumos. Plusul trimis la zi de bri
gadă de la începutul anului se ri
dică la peste 1700 tone — numai 
cărbune curat! Oameni harnici, 
cutezători, pătrunși de o înaltă 
conștiință minierească — iată ca
lificativele ce le merită cu priso
sință brigada fruntașă a comu
nistului Schneider Francisc.

La Aninoasa e primăvară ! De
clanșată și „adusă la zi" de pa
siunea, viriuțiile organizatorice și 
dăruirea sufletească a oamenilor. 
I ictorioșii 1 La 1 Mai au pășit Ut 
fruntea coloanei de demonstranți 

Oamenii Ш purtind cu mîndrie trofeul întrece-
rit pe 1964 — „Steagul roșu" de 
întreprindere fruntașă pe ramură, 
precum și graficul succeselor pe 
acest an: 9 600 tone cărbune ex
trase peste plan, randament de 
1,420 tonefpost, conținut de cenușă 
cu un punct sub normativul admis, 
75 000 lei economii la prețul de 
cost. Toate atestă că cuviniul de 
onoare al colectivului a devenit 
faptă, că In întrecerea însuflețită 
in cinstea Congresului partidului 
vor cuceri noi piscuri ale vredni
ciei.

e
(acuarele) și „La fereastră", „Portret 
de femeie", „Zidărița** (în ulei) atrag 
atenția în mod deosebit prin tema
tica legată de viață și ctrtoriie lor 
vii, optimiste.

I. CIORTEA 
corespondent

păcii; 15,40 „Sînt îndrăgostit" — me
lodii de estradă; 16,00 Folclor mu
zical de pe întinsul patriei; 16,30 
Concertul nr, 2 în si minor „La cam- 
panella" de Paganini, solist Ruggiero 
Ricci; 17,00 RADIOJURNAL. Bule
tin meteorologic; 17,15 Muzică ușoa
ră interpretată de Ulrica Cerbacev și 
Lulgi Ionescu; 17,30 Pagini de vite
jie; 17,45 Piese instrumentale; 18,00 
Opereie-portret; 18,30 „Reportaj cu 
ștreangul de git" de Julius Fucfc 
(Fragmente); 18,50 Piese de estradă; 
10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 19,05 
Muzică populară interpretată de Du
mitru Constantin și Iliuță Rudărea- 
nu; 19,30 TEATRU LA MICROFON : 
„Evantaiul", comedie de Carlo Gol
doni; 20,47 Recitalul violoncelistului 
Serafim Antropov; 21,00 RADIO
JURNAL. Sport; 21,15 „Am îndrăgit 
o melodie" — muzică ușoară; 21,35 
Sonata nr. 1 opus 24 în fa diez mi
nor pentru pian de George Enescu; 
22,00 Dansați în ritmul preferat;
22,30 La microfon : Canțoneta; 23,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 23,05 Din cele 
mai îndrăgite melodii de muzică u- 
șoară; 23,35 Arii din opere interpre
tate de .Margaret Tynes; 23,50 Pro
gram pentru amatorii muzicii ușoare 
și de dans; 0,52 BULETIN DE ȘTIRI.
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Situația din capitala 
Republicii Dominicane 
continuă să se

NEW YORK 3 (Agerpres).
Secretarul general al O.N.U., U 

Thant, a sosit duminică seara 
New York, înapoindu-se de ia Gene
va, unde urma să mai rămînă timp 
de trei zile. La sosirea sa pe aero
portul Internațional „John Kennedy" 
din New York, U Thant a declarat 
ziariștilor că întreruperea vizitei sale 
în Europa a fost determinată de 
situația care s-a creat în Republica

la

Dominicană și de necesitatea de a 
participa la reuniunea Consiliului de 
Securitate al O.N.U., pentru a dez
bate această problemă. U Thant a 
subliniat că „revine Consiliului de Se
curitate o responsabilitate de prim 
ordin în menținerea păcii și securită
ții", exprimîndu-și totodată încrede
rea că „aceasta va contribui la re
glementarea pașnică" a problemei.

Forțele O.N.U. inspectează clădirile 
ciprioților turci din Nicosia
NICOSIA 3 (Agerpres).
Forțele O.N.U. în Cipru au înce

put luni dimineață să inspecteze clă- 
dirtle ciprioților turci situate în 
vecinătatea liniei de demarcație care 
•epară cele două comunități cipriote 
din Nicosia.

După cum 
săptămîni în 
„linia verde" 
Sra produs
țuici au deschis foc de armă automa-

se știe, cu peste două 
urmă, în apropiere de 
(linia de demarcație) 

un incident. Ciprioții

tă împotriva unui cipriot grec, ră- 
nindu-1 mortal. Ca urmare, autori
tățile cipriote au hotărît 
rea trecerii libere dintr-o 
alta și au cerut forțelor 
procedeze la o inspecție 
lor de unde s-a deschis 
țial, 
biectat
Luni dimineața ei au căzut însă de 
acord să se efectueze această inspec
ție.

interzice- 
zonă în 

O.N.U. să 
a clădiri- 
focul. Ini- 

liderii ciprioților turci au o- 
împotriva acestei inspecții.

SANTO DOMINGO 3 (Agerpres).
Situația din capitala Republicii 

Dominicane continuă să se înrăută
țească, Forțele insurgente care de
țin controlul orașului au organizat 
puternica puncte de rezistență îm
potriva acțiunilor forțelor conduse de 
generalul Wessin, concentrate la ba
za aeriana San Isidro. In cursul ul
timelor două zile, militarii ameri- 
eani mirați în acțiune au. stabilit o 
„zonă de refugiu internațională", si
tuată la aproximativ 25 km de San
to Domingo. Corespondentul agenției 
France Presse relevă că sectoarele 
controlate de trupele americane 
aspectul unui „oraș mort", i 
o parte a orașului nu există 
electric, iar circulația este 
paralizată. Singurele vehicule 
circulă sînt mașinile militare

au
In nici 

i curent 
practic 

I care 
și cele

înrăutățească 
care transportă medicamente. Numă
rul morților se cifrează la peste 
1 000, iar ai răniților depășește cîteva 
mii. După cum informează agenți
ile de presă, în ciuda apelurilor lan
sate insurgenților de a depune ar
mele, insurgenții evaluați la circa 

.18 000 de oameni insistă asupra ce
rerii lor de a se reîntoarce fostul 
președinte dominican, Juan Bosch, 
pentru a-și continua mandatul său 
constituțional.

Pe de altă parte, se anunță că 
misiunea Organizației statelor ame
ricane din care fac parte reprezen
tanți ai Argentinei, Columbiei, Bra
ziliei, Guatemalei și Panama a so
sit duminică la Santo Domingo, 
pentru a oferi o soluție de mediere 
între trupele insurgente și forțele ge
neralului Wessin și a obține, în 
mul rînd, încetarea focului.

Conferința națională 
a șefilor de triburi 
din Yemen

SANAA 3 (Agerpres).
La 2 mai a început în localitatea 

yemenită Khamer, situată la 30 km 
nord de Sanaa, Conferința națio
nală a șefilor de triburi din Ye
men. In cadrul ședinței de deschidere 
a conferinței a luat cuvîntul primul 
ministru al Republicii Arabe Yemen, 
Ahmed Mohamed Noaman. El a de
clarat că guvernul yemenit este gata 
să ducă tratative în vederea resta
bilirii păcii în Yemen. Trecînd în 
revistă lupta poporului yemenit îm
potriva tiraniei, primul ministru a re
levat succesele obținute de țara sa 
de la revoluție.

pri-

Noi forțe militare americane 
vor sosi în Vietnamul de sud

Țările latino-americane condamnă 
intervenția militară a S.U.A. 
în Republica Dominicană

SAIGON 3 (Agerpres).
Intr-un comunicat comun america- 

no-sud-vietnamez, difuzat luni după- 
amiază la Saigon, a fost anunțată 
apropiata sosire în Vietnamul de 
sud a 3 500 de pa»așutiști americani, 
și a trei companii de elicoptere de 
transport. Comunicatul arată că noi
le întăriri militare americane au 
fost cerute de guvernul sud-vietna
mez, în scopul intensificării războ
iului împotriva patrioțiilor și al așa-

zisei „asigurări a securității instala- 
țiilor-cheîe".

Corespondenții de presă au anun
țat că ia 3 mai a sosit un prim de
tașament, urmînd ca în . următoarele 
zile șă sosească și restul efectivu
lui. Noile forțe militare americane 
cuprind două batalioane de infan
terie și un batalion de artilerie aero
purtată, cărora li se va adăuga o 
companie de recunoaștere, 
n,ie anti-tanc, o companie 
și una de comandă.

ale 
au 

a
Ele

LIMA 3 (Agerpres).
Senatul și Camera Deputaților 

Congresului Național al Perului 
condamnat imixtiunea armată 
S.U.A. în Republica Dominicană,
au cerut prin intermediul Ministeru
lui peruvian al Afacerilor 
evacuarea infanteriei marine 
ne din această țară.

Membri ai Congresului 
reprezentînd toate partidele

Externe
america-

o compa- 
de geniu

Național 
și gru

pările politice apreciază debarcarea 
infanteriei marine americane 
Republica Dominicană drept un 
agresiv.

Partidele politice, organele de 
să, diferite organizații din Peru
blică declarații în care condamnă

în
act

pre- 
pu-

intervenția S.U.A. împotriva Repu
blicii Dominicane.

BUENOS AIRES 3 (Agerpres).
Grupurile socialist și democrat 

creștin din Camera Deputaților a 
Parlamentului argentinian au cerut 
convocarea unei ședințe speciale pen
tru a lua în discuție proiectele de 
rezoluții prezentate în cameră în 
legătură ou „intervenția mijit ară 
guvernului Statelor Unite împotriva 
Republicii Dominicane". -Gu acest 
prilej, cele două grupuri parlamen
tare argentiniene au subliniat că 
acțiunea întreprinsă de Statele Uni
te este o ofensă la adresa tuturor 
națiunilor latino-americane, ceea ce 
impune discutarea urgentă a pro
blemei.

Noi ciocniri între trupele 
britanice și forțele patriotice 
din Federația Arabiei de sud

CAIRO 3 (Agerpres).
Intr-un comunicat dat publicității 

duminică de către oficiul din Cairo 
al Frontului Național de Eliberare 
din Aden, se spune că în -ultimele 
zile au 
trupele britanice și patrioții din Fe
derația 
ciocniri 
unde patrioții au organizat un atac 
împotriva unui post britanic. Se 
desfășoară, de asemenea, lupte în 
regiunea Aden el Soghra. Comuni
catul menționează că au fost provo
cate forțelor britanice pierderi în 
oameni și material de război.

avut loc noi ciocniri între

Arabici de sud. Una dintre 
a avut loc în regiunea Daleh

șeful
luni

întrerupe 
dacă ele

Cambodgia a rupt relațiile 
diplomatice cu S.U.A.

PNOM PENH 3 (Agerpres).
. Prințul Norodom Sianuk, 

statului cambodgian, a rostit
după-amiază o cuvîntare radiodifu
zată în care a anunțat că la 3 mai, 
Cambodgia a rupt relațiile diplomatice 
cu Statele Unite.

Sînt menținute, însă relațiile con- 
, sulare, astfel încît legăturile turis

tice și comerciale dintre cele două 
țări să nu fie întrerupte. Sianuk a 
precizat că în cazul în care Statele 
Unite vor deveni mai agresive față

de Cambodgia, aceasta va 
și relațiile consulare, dar 
vor respecta integritatea teritorială, 
neutralitatea și independența Cam- 
bodgiei atunci relațiile diplomatice 
cu S.U.A. -vor fi restabilite.

Tot în după-amiaza zilei de 3 mai, 
guvernul cambodgian l-a informat pe 
însărcinatul cu afaceri al S.U.A. Ia 
Pnom Penh despre hotărîrea sa de 
a rupe relațiile diplomatice cu Sta
tele Unite și a remis ambasadei a- 
mericaine o notă în acest sens.

T-

Tensiunea politică și rasială 
din insula Mauriciu

PORT LOUIS 3 (Agerpres).
In mai multe localități din in

sula Mauriciu, protectorat britanic, 
s-au înregistrat incidente violente în
tre membrii Partidului Muncii, par
tizanii unea independente imediate, și 
cei ai Partidului Mauritian, adept!

s-a agravai
ai subordonării față de Anglia. In 
capitala insulelor, Port Louis, per
soanele care au manifestat n-au pu
tut fi 
venția 
roase 
nordul
au avut loc incidente între cele două 
tabere, poliția a folosit gaze lacri
mogene.
tează că 
sială din 
continuu
nistrului 

coloniilor, Greenwood.

Emisiuni de televiziune 
prin troposferă

MOSCOVA 3 (Agerpres).
Jn Uniunea Sovietică a fost efec

tuată o experiență de transmitere de . 
la Moscova la Petrozavodsk (900 
km) â unei emisiuni de televiziune 
prin troposferă. A fost folosit efec
tul difuzării undelor ultrascurte la 
distanțe mari, prin troposferă: în 
acest caz undele nu urmează linia 
vizibilității directe, ci o linie as
cendentă cu o oarecare înclinație și 
se reflectă de păturile atmosferei la 
înălțimea de 12-15 km.

Lungimea unui sector de retran
smisie este din această cauză de 270 
km și nu de 30-60 km ca de obicei.

Au fost folosite emifătoare puter
nice, antene speciale direcționale și 
receptoare de mare sensibilitate Ca
litatea emisiunii a fost bună.

I n л
C 1 t e v a r î

împrăștiate decît prin inter- 
poliției care a operat nume- 
arestări. Intr-o localitate din 

insulei, unde, de asemenea,

— Delegația guverna- 
a Ghanei, condusă de 

ministrul afacerilor 
încheiat vizita in R, 
plecind spre patrie, 

delegația a fost con-

PEKIN, 
mentală 
Kojo Botsio, 
externe, și-a 
P. Chineză, 
La aeroport,
dusă de Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stai al R. P. Chineze, 
și de alți conducători de stat.

BONN. — Peste 50 de intelec
tuali vest-germani au adresat gu
vernului, partidelor politice, sindi
catelor și altor foruri din R. F G. 
petiții, cerînd luarea unor măsuri 

, pentru interzicerea revistei neofas
ciste „Deutsche National und Sol- 
daten Zeitung".

COPENHAGA. — Agenția Reu
ter relatează că un elicopter al 
aviației americane s-a prăbușit la 
circa 12 km de o bază militară 
americană, situată in Islanda. Pi
lotul și șase ofițeri, care se aflau 
în elicopter, și-au pierdut viața.

Observatorii politici no- 
tensiunea politică și r.a- 

acest teritoriu s-a agravat 
după recenta vizită a mî- 
englez pentru problemele

La Moscova a sosit 
o delegație 
guvernamentală din Ghana

MOSCOVA 3 (Agerpres).
La Moscova a sosit o delegație 

guvernamentală din Ghana, condusă 
de ministrul afacerilor externe Kojo 
Botsio.

La aeroportul din Moscova dele
gația ghaneză a fost întîmpinată de 
A. Gromîko, ministrul afacerilor 'ex
terne al U.R.S.S., 
soane oficiale.

și de alte per

LIMA. — Cargobotul norvegian 
„Templar" s-a scufundat în lar
gul coastei peruviene a Oceanu
lui Pacific după ce 
o stîncă submarină 
cat ruperea vasului 
pitanul vasului este 
lalți 34 de membri 
au fost salvați.

se ciocnise de 
care a provo- 
în două. Că- 
dat lipsă; cei- 
ai echipajului

LONDRA. — Luni dimineața s-a 
deschis la Whitehall — clădirea 
Ministerului Afacerilor Externe din 
Londra — cea de-a 10-a sesiune 
anuală a Consiliului ministerial al 
pactului militar al Asiei de sud- 
est. La lucrările sesiunii participă 
numai cină din cei opt miniștri 
de externe ai țărilor membre ale 
S.E.A.T.O.

SANTIAGO DE CHILE. — In 
regiunile centrale din Chile, unde 
la 28 martie s-a produs o mișcare 
seismică violentă, s-a înregistrat 
un nou cutremur de pămînt care 
a provocat panică în rîndul popu
lației. Nu se semnalează 
sau daune materiale mai 
fante.

victime 
impor-

Convorbiri între Nasser 
și președintele Libanului

CAIRO 3 (Agerpres).
La Cairo s-au desfășurat luni 

convorbirile oficiale dintre Gamal 
Abdel Nasser, președintele R.A.U., 
și Charles Helou, președintele Liba
nului, care face o vizită în Republica 
Arabă Unită. Potrivit declarațiilor 
purtătorului de cuvînt al președin-

ției republicii, în 
au fost 
unitatea 
izraelian. 
reafirmat
îndeplinire hotărîrile Conferinței 
be la nivel înalt.

dezbătute 
arabă și 
Cei doi 
hotărîrea

cursul tratativelor 
probleme privind 
conflictul arabo- 
președinți 
de a duce

și-au
la

ara-

ia ultima reu-MOGADISCIO. — 
niune a comisiei mixte militare 

formate. din reprezentanți ai So
maliei și Etiopiei s-a hotărît lăr
girea cooperării dintre cele două 
părți pentru a se evita orice con
flict de frontieră, a anunțat la 3 
mai postul de radio Mogadiscio.

LEOPOLDVILLE. — In cartie
rele africane ale Leopoidville-ului 
au explodat sîmbătă noaptea mai 
multe bombe, prorocind moartea a 
trei persoane și rănirea a peste 20. 
Observatori din capitala congole
ză consideră că aceste incidente 
s-ar datora unor disensiuni tribale.

sateli- 
„Early 
schimb

WASHINGTON. — Prin 
tul de telecomunicații 
Bird" a fost realizai un 
de programe de televiziune de o 
oră intre America de nord și Eu
ropa occidentală. Satelitul „Early 
Bird" a fost lansat la 6 aprilie, și 
in prezent este supus unor probe 
din care a făcut parte și această 
emisiune transatlantică de o oră.

Intlliilie a reprezcntaniilsr intattriei silerareice 
lin iele sase țări membre ale [ILL

LUXEMBURG 3 (Agerpres).
La Luxemburg a avut loc o întîl- 

nire a reprezentanților industriei si
derurgice din cele șase țări mem
bre ale C.E.C.O. (Comunitatea eu
ropeană a cărbunelui și oțelului). 
Agenția France Presse informează că

participant!! la întîlnire au luat în 
discuție necesitatea reducerii produc
ției de oțel, coordonarea mai efi
cientă a investițiilor, precum și pro
bleme privitoare la concentrarea . pro
ducției și fuzionarea uzinelor side-- 
rurgice.
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