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ba 7 martie s-a deschis la Bu
curești, în pavilionul Expoziției e- 
□onomaei naționale, Congresul Coo
perativelor Agricole de producție, 
eveniment de o însemnătate deo
sebită în viața întregii țări, care 
mmchează o nouă etapă în dezvol
tarea agriculturii, în viața sate
lor noastre.

Sub vasta cupolă a pavilionului 
s-au întîindt 5 500 de delegați — 
țărani cooperatori, brigadieri, pre
ședinți de cooperative agricole de 
producție, ingineri agronomi și 
zootehniști, medici veterinari, eco
nomiști și allță specialiști care lu
crează nemijlocit în producția agri
colă, reprezentanți ai uniunilor 
regionale și raionale ale coopera
tivelor agricole de producție. Sînt 
mesagerii adeziunii depline a țără
nimii noastre la documentele su
puse largii dezbateri care a avut 
loc în ultimele luni în toate coo
perativele agricole, la conferințele 
raionale și regionale ale uniunilor 
coperativeilor agricole de produc
ție.*

la lucrările Congresului iau par
te: ' membri ai C.C. ad P.C.R., ai 
Consiliului de Stat, miniștri. Parti
cipă peste 3 500 de invitați, repre- 
zentanții - instituțiilor centrale și ai 
organizațiilor obștești, oameni de 
știință și cultură, cadre de condu
cere din gospodăriile agricole de 
stat și stațiunile de mașini și 
tractoare, directori și ingineri-șefi 
ai- uzinelor constructoare de mașini 
agricole și producătoare de îngră
șăminte chimice, activiști de partid, 
de stat și ai organizațiilor obștești.

Asistă, de asemenea, delegațiile 
de peste hotare venite la Con
gres, șeii ai misiunilor diploma
tice acreditați la București, zia
riști români și străini.

Ora 9. Sosesc tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrdădeaani, 8m.il Bodnă 
raș. Petre Barilă, Constantin Dră- 
gan, Alexandru Drăghici, Paul Ni- 
culescu-Mizâl, Leonte Răutu, Leon- 
tin Sălăjan, Stefan Voitec, mem - 
brii supleanta ai Comitetului exe
cutiv și secretarii C.C. al P.C.R., 
vicepreședinții Consiliului de Stat 
și Consiliului de Miniștri. Tinere 
fete în pitorești costume naționale 
le- prind în piept insigna Congre
sului.

La intrarea în sadă, conducătorii 
partidului și statului sînt întîm- 
pinați de asistență cu îndelungi ova
ții și urade.

In loja din partea stingă a pre
zidiului iau loc conducătorii de 
partid și de stat, iar în loja din 
dreapta delegațiile de peste hotare.

CuvîntuJ de deschidere a lucră
rilor Congresului a fost rostit de to
varășul Vasile Vîlcu, președintele 
Comisiei de organizare pentru pre
gătirea Congresului, care a spus: 

tJir însărcinarea Comisiei cen
trale de organizare1 declar deschise 
lucrările Congresului de consti
tuire a Uniunii naționale a coo
perativelor agricole de producție 
(aplauze).

Congresul nostru întrunește 5 500 
de delegați aleși de adunările ge
nerale ale cooperativelor agricole 
de producție, precum și de con
ferințele raionale și regionale de 
constituire a uniunilor cooperatiste. 
Fiind prezenți în sală aproape toți 
delegații. Congresul își poate în
cepe lucrările.

Adresez un călduros salut re
prezentanților țărănimii muncitoare, 
președinților de cooperative, bri- 
gadtarilor, țăranilor cooperatori 

veniți de pe întreg cuprinsul ță
rii să hotărască măsuri de mare 
însemnătate pentru înflorirea agri
culturii cooperatiste, pentru viața 
țărănimii și a întregului nostru 
popor, (aplauze).

Exprimând gîndurile tuturor par- 
ticipanților salutăm cu nețărmurită 
bucurie prezența în mijlocul nostru 
a membrilor Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, ai 
Comitetului Executiv în frunte cu 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
(aplauze prelungite, urale).

Salutăm, de asemenea, cu deose
bită satisfacție prezența la acest Con
gres a membrilor Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Socialiste România( aplauze 
puternice).

Adresăm un cald salut tuturor 
inviteților, oameni de știință și 
cultură, muncitori și specialiști din 
industrie și agricultură, activiști 
de partid și de- stat care participă 
la Congres, (aplauze). ■ L .

Noi -vedem în -această înaltă și 
largă participare la lucrările Con
gresului nostru interesul viu pe 
oare întregul popor îl poartă agri
culturii socialiste, dezvoltării, ei 
continue pe drumul arătat de 
partid.

Ia lucrările Congresului nostru 
participă, de asemenea, ca invitați, 
reprezentanți ai țăranilor coopera
tori din țările socialiste. Exprimând 
gîndurile și sentimentele delegați- 
lor la Congres, adresăm un salut 
frățesc tuturor delegațiilor de pes
te hotare, (aplauze).

Delegației din Uniunea Republi- 
ciilor Sovietice Socialiste, condusă 
de tovarășul Piotr Ivanovici Mo
rozov, locțiitor al ministrului agri
culturii al Uniunii Sovietice (a- 
oiauze); delegației din Republica 
Populară Chineză, condusă de to
varășul Cen Ceao-sian, adjunct al 
ministrului agriculturii al Republi
cii Populare Chineze (aplauze); de
legației Republicii Populare Bulga
ria, condusă de tovarășul Marin 
Vacikov, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, ministrul producției agri
cole din Republica Populară Bul
garia (aplauze); delegației din Re
publica Democrată Germană, con
dusă de tovarășul Bruno Kiesler, 
șeful secției agrare a C.C. al 
P.S.U.G. (aplauze),- delegației din

Venirea primăverii a imprimat muncii în pădure un ritm viu. IN 
CLIȘEU: La exploatarea forestieră Jigoru se fac pregătiri pentni ex
pedierea unui nou lot de bușteni

Republica Socialistă Cehoslovacă, 
condusă de tovarășul prof. dr. Ko- 
loman Bode, membru supleant al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, îm
puternicit al Consiliului Național 
Slovac pentru agricultură (-aplauze); 
delegației din Republica Populară 
Albania, condusă de tovarășul 
LIambro Duka, președintele Depar
tamentului agriculturii de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri (aplauze); 
delegației dim Republica Populară 
Polonă, condusă de tovarășul Jan 
Klecha, membru al Comisiei de re
vizie a P.M.U.P., locțiitor al șefu
lui Secției agrare a C.C. al 
P.M.U.P. (aplauze); delegației din 
Republica Populară Ungară, con
dusă de tovarășul Andras Klendz- 
ner, adjunct al ministrului agricul
turii, membru al Consiliului Națio
nal al Cooperativelor de producție 
(aplauze),- tovarășului Giăn Du 
Hoan, membru al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, amba
sadorul R.P.D. Coreene î«n Repu- 
blioa' Socialistă România (aplauze); 
delegației din Republica Populară 
Mongolă, condusa de tovarășul Su- 
garrag-cia Cedendorjin, adjunct al 
miniștrului agriculturii a R. P. Mon 
gole, (aplauze).
...Congresul va dezbate^cele mai 
actuale probleme ale cooperative
lor agricole din țara noastră și 
va stabili noi măsuri pentru con
tinua lor dezvoltare. Congresul ur
mează să înființeze Uniunea Na
țională a cooperativelor agricole 
din țara noastră și să aleagă or
ganele ei de conducere, să apro
be statutele elaborate de Comisia 
de organizare care au fost date 
publicității și dezbătute de masa 
largă a țăranilor cooperatori. Sîn- 
tem încredințați că prezentul Con
gres își va îndeplini înalta sa 
chemare. Prin hotărîrile sale el își 
va aduce contribuția la înfăptuirea 
istoricelor hotărâri ale Congresu
lui al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, la propășirea continuă 
a societății noastre socialiste.

Trecîndu-se apoi la alegerea or 
ganelor de lucru ale Congresu
lui, delegații. au ales în unanimi
tate prezidiul, format din 95 de de
legați, comisia de validare, secte 
tariatul, comisia de amendamente 
la proiectele de statute și de re
dactare a actului constitutiv ăl 
Uniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole, comisia de redactate 
a proiectului de hotărîre.

Congresul a adoptat următoarea 
ordine de zi :

1. — Raport cu privire la sar
cinile uniunilor cooperativelor a- 
gricole de producție pentru crește
rea producției vegetale și animale, 
pentru dezvoltarea și întărirea con
tinuă a cooperativelor agricole de 
producție.

2. — Raport cu privire la proiec
tul de Statut al cooperativelor a- 
gricole de producție.

3. — Raport cu privire la pro
iectul de Statut al Casei de pen
sii și la sistemul de pensionare a 
membrilor cooperativelor agricole 
de producție.

4. — Alegerea Consiliului Uniu
nii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție și a Comisiei 
de revizie.

Primit cu puternice aplauze a 
luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român.

Urmărită cu deosebit interes, ex
punerea a foșt subliniată în repe
tate rîncluri de vii și puternice a- 
plauze. La încheierea expunerii, 
întreaga asistență ovaționează în
delung.

In continuare, ședința este 'con
dusă de tovarășul Vasile Vaida.

Tovarășul Vasile Vîlcu prezintă 
Raportul cu privire Ia sarcinile u- 
niunilor cooperativelor agricole de 
producție pentru creșterea produc
ției vegetale și animale, pentru 
dezvoltarea și< întărirea continuă 
a cooperativelor agricole.

Prima parte a ședinței de după- 
amiază a fost prezidată de Maria 
Zidaru, Erou al Muncii Socialiste, 
președinta cooperativei agricole de 
producție din satul Păulești, regiu
nea Maramureș.

Au început discuțiile la proble
mele cuprinse în ordinea de zi. Au 
luat cuvîntul delegații : Ion Spă- 
tărelu — cooperativa agricolă de 
producție din comuna Gheorghe 
Doja, regiunea București, Ion Ne- 
goiță — cooperativa agricolă de 
producție din comuna Pecheă, re
giunea Galați, Sabin Bec, — coo
perativa agricolă de producție din 
comuna Biled, regiunea Banat, 
Gheorghe Tîrșe, — cooperativa- a- 
gricolă de producție din comuna 
Chirnogeni, regiunea Dobrogea, Io
sif Varga, — cooperativa agricolă 
de producție din. comuna Pir, re
giunea Maramureș, Minodora Cio-

La mina Uricani 
0 CERINȚĂ CE IMPLICĂ 

RĂSPUNDERE SPORITĂ

Pentru orice exploatare minieră, 
deci și pentru mina Uricani, in
vestițiile constituie factorul hotărî- 
tor în înfăptuirea ritmurilor înalte 
de producție. Deci, cei de la in
vestiții poartă răspunderea asigu
rării dezvoltării viitoare a minei.

Comparativ cu ІЭ*^, în acest an 
volumul de investiții al exploatării 
miniere Uricani s-a dublat. Munca 
la acest sector implică o deose
bită răspundere, pentru că se exe
cută lucrări care trebuie să re
ziste multi ani. .In cadrul acestui 
colectiv lucrează mineri pricepuți, 
șefi de brigăzi ca Wachter Ioan, 
ІКп Gvrnel, Rudi. Constantin șj

banu, — cooperativa agricolă de 
producție din comuna Săveni, re
giunea Suceava, Marin Podolan, — 
cooperativa agricolă de producție 
din comuna Balta Sărată, regiu
nea Argeș, Ion Teșu, — Uniunea 
regională a cooperativelor agrico
le de producție Ploiești, Gheor
ghe Maltei, — cooperativa agri
colă de producție din comuna Ți- 
bucani, regiunea Bacău, Petre Mi- 
halache, — cooperativa agricolă de 
producție din comuna Tîrzii, re
giunea Iași, Ion Delcea, directo
rul stațiunii de mașini și tractoare
— Cîrcea, — Uniunea raională Cra
iova, regiunea Oltenia,

A doua parte a ședinței de du- 
pă-amiază a fost prezidată de Teo
dor Maghiar, Erou ai Muncii So
cialiste, președintele cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Mădăraș, regiunea Crișana.

Tovarășul Dumitru Tudose, Erou 
al Muncii Socialiste, președintele 
cooperativei agricole din comuna 
Stoicănești, regiunea Argeș, mem
bru al .Comisiei de organizare a 
congresului, a prezentat Raportul cu 
privire la proiectul de Statut al 
cooperativei agricole de produc
ție.

La discuții, au luat apoi cuvîn
tul Gheorghe Necula, prim-secre- 
tar al Comitetului regional de 
partid București, Gheorghe Goioa, 
delegat al Uniunii regionale a coo
perativelor agricole de producție
— Crișana, Laurențiu Sop, — coo
perativa agricolă de producție din 
comuna Alțina, regiunea Brașov, 
Mihai Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, -Paul 
Kereki — cooperativa agricolă de 
producție din comuna Mihai Vi- 
teazu, regiunea Cluj, Ion Moldo
van — cooperativa agricolă de pro
ducție din Reghin, regiunea Mu
reș Autonomă Maghiară, și Simion 
Uscat — cooperativa . agricolă de 
producție Cjlnic, regiunea Hune
doara.

Lucrările congresului continuă.

■A-

Prima parte a ședinței de dimi
neață a fost transmisă de postu
rile noastre de radio și televi
ziune.

(Agcrprcs)

REALIZAREA
INVESTIȚIILOR
EXPLOATĂRII
lies Ioan. Șeful sectorului, ingine
rul Vochița loan, dispune de o ex
periență bogată în munca de in
vestiții aflîndu-se Ia conducerea 
sectorului de peste șapte ani. Trei 
brigăzi dispun de mașini pentru în
cărcarea sterilului. Nu lipsesc nici 
materialele de strictă necesitate — 
ciment, balast, betonite, armături 
metalice. In urmă cu o lună, sec
torului i-au fost repartizate două 
brigăzi omogene conduse de mine
rii Oprea Vasile și Rudic Constan
tin. Și totuși, sectorul de investiții

FBANGSC VET2O
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ZIUA TOVARĂȘELOR
8 JNai'tie

Zima de S Martie simbolizea
ză saBdaritatea femeilor din 
i^mea întreagă în lupta pentru 
emancipare, pentru dobîndirea 
demnității de om, pentru pace, 
pararea fericirii căminelor și 
a copiilor.

Poporul nostru aniversează 
această zi cu entuziasm. Anul 
•cesta sărbătorirea zilei de 8 
Martie ara un ințelșs mai a- 
<nc. Est₽ apul în care între
gul nostru popor a pășit în 
noul plan cincinal adoptat de 
cel de al IX-lea Congres al 
partidului. Sarcinile primului 
•o al cincinalului au o teme
lie solidă în succesele obținu
te in anij precedenți în toate 
domeniile: economic, cultural 
și social. Socialismul a învins 
definitiv la orașe și șște. Dru
mul parcurs pină Ia această 
victorie a însemnat o muncă 
asiduă, uneori cu greutăți, dar 
a fost mereu ascendent, un ur
cuș plin de entuziasm, de În
credere insuflată de partid în 
viitorul luminos a! patriei so
cialiste. La toate izbînzlle a- 
cestea, femeile și-au adus din 
plin contribuția.

Partidul, ■ guvernul, poporul 
nostru dau o Înaltă apreciere 
muncii creatoare, avîniate pe 
care milioanele de temei din 
țara noastră o desfășoară, ală
turi de toți oamenii muncii pen
tru întărirea puterii economice 
a patriei, creșterea bunăstării 
celor ce muncesc, pentru apă
rarea păcii în lume.

Și, intr-adevăr nu este cîmp 
de activitate în eare aportul 
femeii să nu se facă simțit. In 
întreprinderile Văii Jiului, in 
instituțiile de invățămint, cul
tură, sănătate, in unitățile co
merțului socialist lucrează mii 
de femei, care au merite deo
sebite în munca ce o desfă
șoară zl de zi. Tovarășele An
drei Angela, Crainic Irma, 
Szacsko Elisabeta, Cojocaru 
Ana, Cristea Ileana, Maxim 
luliana, Valea Ilisca, Mocauu 
Lucreția, Lăzăreanu Maria, Мо
да Maria, Cioară Victoria, Pa- 
takv Susana, Văduva Mariana, 
precum și alte sute și sute de 
muncitoare destoinice se re
marcă zi de zi în producție 
sau in activitatea obștească.

Deosebit de important este 
aportul femeii fn domeniul ac
tivității sindicale. Sute de fe
mei au fost alese în recentele 
adunări și conferințe sindicale 
ca membre ale comitetelor sin
dicale de secții, în birourile 
grupelor sindicale, in echipele 
de control obștesc.

Cînd colectivele de muncă 
iac bilanțul realizărilor lor, 
cînd citează cîștigătorii între
cerii socialiste, întotdeauna, 
alături de bărbați, stau cu cin
ste și femeile. Sute de femei 
au fost de curind confirmate 
ea fruntașe in întrecerea soci
alistă. Prețuirea activității fe
meii fși găsește expresia In 
faptul că In ultimii ani nume
roase femei au fost distinse eu 
ordine șl medalii,

E zl de sărbătoare azi ! Fe
meile din Valea Jiului prjvesg 
cu mîndrie la realizările mărețe 
ale regimului, au o mare în
credere în viitor. Și bucuria 
ce o simt de a trăi libere și 
prețuite Ie întărește dorința 
de a munci cu mai mult spor 
pentru înfăptuirea luminosului 
program elaborat de ce! de-a! 
ÎX-lea Congres al partidului 
pentru ca, împreună cu Între
gul nostru popor, să înalțe e- 
dificiul noii societăți.

Le urăm în această zi multă 
fericire, felicitări sincere și 
noi succese în muncă și viață I

NOASTRE
DE MUNCA 
Șl DE VIAȚA
Cu СІПѲ ?

Cu cine să /^asemăn f

Cu crini sau cu lalele.
Cu visurile mele.
Cu galeșul zefir,
Cu piatra de pârlit,
Cu marea înspumată,
Cu mlntea-ngripaiă,
Cu jeratecui iubirii, 
Cu nimbul nemuririi ?

.Chip de pămînteanâ vie I
Cu mintea de otel și ris sprințar de fg(di
Floarea din grădina noastră timpurie.
Ești dragă, soră, mamă, ființa noastră toată.

, N. MĂRGĂRIT

PROFILURI
învățătoarea emerită

Interlocutoarea noastră, o 
femeie cu qchi cațifelați și cu 
un zîmbet atit de luminos in
cit îi întinerește fața, nu arș- 
tă vîrsța ce o are. Bo-Idor Раціа 
este învățătoare de aproape 40 
de ani. Generații de-a riadul 
s-au perindat prin clasele con
duse de ea în Vulcanul de ieri 
și cel de azi. Tuturor le-a dă 
ruit o comoară de preț : știința 
de carte și totodată dragos
tea față de învățătură.

Femei cu care ne mîndrim

TĂBĂCARU MARIA, 
președinta comitetului orășenesc 

al femeilor din Petrila.

IVANOV SlNZIANA. VABJASI ELVIRA,
gospodină — Uricapi deputată — Petroșani

Cabinetul me
dical al ofreum 
scripției nr. 2 Pe
troșani.
de copii. 
Teodora, <
pe micuța pacien 
tă, Aida.

Foto :
N. Moidoveanu

Comunista Boi dor Paula și-a 
cîștigat un binemeritat presti
giu nu numai pentru munca 
rodnică la catedră, ci și pentru 
că participă cu elan la ediu.ee- 
rea femeilor, a mamelor. In 
timpul său liber o poți îutîjni 
la lectoratele cu părinții, la un 
cerc de citit, la domiciliul vre
unui copil mal slab la învăță 
tură, ori discutînd cu comuniș
tii din organizația sa. întreaga 
activitate a tov. Boldor Paula 
a fost încununată de o prețui
re ce-i răsplătește strădania

HURUIALA zenovia,
directoarea Școlii generale nr. 2 

Vulcan

Ariul trecut a primit titlul de 
„învățătoare emerită''.

Dragoste 
pentru profesie

Trecea de la o răsadniță la 
alța privind eu nesaț la firi- 
șoarele plăpînde de plante ră
sărite „peste noapte''. Apleca- 
tă peste răsadniță, horticultaa- 
rea Șerban Vieriea părea că 
numără florile ce vor înfrumu
seța curtea Fabricii de fire ar
tificiale „Viscoza* Lupeni. Și 
cînd e vorba de frumos, tină- 
ra horticultoare nu cunoaște o- 
boseala, deși nu-i este de loc 
ușor șă lucreze singură într-o 
seră, in plin sezon de pregăti- 
re a materialului sădi tor pen
tru ronduri, peluze, bolduri si 
de răsădire a florilor de pri
măvară. Dar e conștientă eă din 
strădania ei incinta fabricii se 
va transforma într-o frumoasă 
grădină de flori.

Dragostea pentru profesia ce 
și-a ales-o a determinat-o să-și 
completeze cunoști-ntele de eul- 
tură generală înserllndu-se la 
liceul seral, fn elasa a IX-a. 
Deși tînără, Șerban Viorica este 
horticp-ltoare pricepută și o «■ 
leva silitoare, dar șl o mamă 
iubitoare.

La înălțime
i Profesiune în cere fe

mela se afirmă
f Toate macaragisfele la 

loc de frunte
• Angajamentul prinde 

viafă
„Macaraua e ea păntîniul, cum îl 

îngrijești ața te răsplătește", obiș
nuia Bill Maria ай spună ia con 
atâtulrile de producție, In sprijinul 
afirmațiilor sale vin membrii bri
găzii complexe din turnătoria de 
fontă a U.B.U.M.P., care arată că 
Ia succesele obținute de ei apor
tul macaraglstei a jucat un rol de 
seamă. La fel este apreciată și mun
ca celorlalte maearagiste; Ianosv 
Magda. FUlp Natalia. Jula Flloftola, 
FIHmon Marla. Page Marla. Cu alte 
cuvinte, toate macaragistele de la 
U.R.U.M.R. sini la înălțime,

... In turnătoria de fontă se tă
cea pregătirea formelor pentru tur 
narea unei pompe de 3 000 1/mlnui 
Era o comandă urgentă pentru pre- 
paralia Fetrila. Comunista Bill Ma
rla a aflat acest lucru de la mai
strul secției, care șl-a făcut un obi
cei tn a Informa brigada de natura 
comenzilor.

O rază jucăușe de soare pătrun
sese prin geam, nlnă sus la cabi

De un geam larg deschis răz
bate în stradă un cînțec mo

latic De undeva, vîntul aduce uu 
miros plăcut de părpînt reavăn. E 
primăvara lui '66, Vitrjneje au 
deverțit mai cochetei încă de ф- 
mineată magazinele și librăriile cu
nosc afluența „orelor de vîrf".

Un tipăr, a cărui față nu a cu-

Semniftcații 7
noscut încă capriciile lamelor de ras, 
după o minuțioasă cercetare secete 
cu un gest timid din raftul unei li
brării o carte. O achită, scoate sti
loul din buzunar și pe o pagină al
bă, cu litere calirpafiate, scria un 
text, pe care din motive de respect 
fată de semen:, nu-1 pot unnări-

Un altul (probabil tînăr soț) în
doit peste tejgheaua unui magazin 
de textile, vrea eel mai frumos mo
dei dintr-o țesătură.

Cu o oră mai înainte am trecut pe 
sub geamul deschis al unei școli. 
In bănci mame de diferite Uîrste. 
Cineva la catedră vorbea tnMie- 
lor. Am retlnut c frînturfi din ex
punere. „Mame I învățat! copiii voș
tri să spună odată cu cuvîntul 
MAMA și cuvîntul PACE'1.

Bra în preajma lui 8 Mantie 1966

Tiberiu KARPATIAN

na macaralei. Bill Maria simțea pe 
fată mîngîierea caldă. In acel mo
ment, de jos, veni comanda bine
cunoscută pentru începerea mane
vrei în vederea îmbinării formei 
pregătite pentru turnare. Macara- 
gista se zmulse de sub mîngî- 
jerea razei călduțe care adineauri 
o făcea să-și amintescă că a sosit 
primăvara și ca un automat trecu 
de îndată Ia executarea comenzii, 
concentrindu-șl toată atenția asupra 
mînuirii macaralei. Macaraua con
dusă de Bill Maria executa cu pre
cizie comanda. In acel moment om 
și macara păreau o singură ființă. 
Macaragisfa nu uită nici o clipă 
faptul că o cit de mică neatenție ar 
zădărnici rîvna turnătorilor de a 
reduce procentul admis de rebuturi 
cu 25 la sută, angajament luat de 
brigada complexă din care face 
parte Bill Maria, în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a creării 
partidului,

Prin strădania și priceperea ma- 
caragistei numeroase comenzi ur
gente au fost onorate la timp ex
ploatărilor miniere, ргерагаЩІог și 
celorlalte unități beneficiare. Amin
tim că la reducerea procentului ad
mis de rebuturi de la 6.5 la sută 
la t,25 la sută, pe luna februarie. 
Bill Maria își are partea ei de con
tribuție destul de însemnată, ca de 
altfel și la depășirea pteMtoi.
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Un joc care a mulțumit 
doar ca rezultat

Cpqtiniiîndu-șj pregătirile în ve
derea reluării campionatului, Jiul 
Petrila a susținut duminică, pe sta
dionul din Petroșani, un nou meci 
de verificare, de data aceasta eu 
echipa Gaz metan din Mediaș.

Spectatorii prezent! în număr 
Blare la această partidă au plecat 
mulțumiți de pe stadion doar pen
tru rpzultațul obținut de echipa 
lor favorită, precum și de cele,.. 15 
piinute de fotbal curat practicat de 
gazde în finalul întâlnirii. Avem 
convingerea că sîptem în asenti
mentul suporterilor Jiului cînd fa
cem afirmația că e prea puțin să 
joci bine doar 15 minute dintr-un 
meci. Este de neînțeles superficia
litatea cu care o bună parte din
tre fotbaliștii de la Jiul au privit 
această partidă de verificare, știut 
fiind faptul că duminica viitoare îi 
așteaptă un meci de cupă deosebit 
de greu în compania echipei Ra
pid București.

Trebuie oare amintit din nou fap
tul că fiecare meci de verificare es
te necesar să fie privit cu toată 
seriozitatea, el constituind criteriul 
de apreciere a potențialului echipei, 
de scoatere la iveală a deficiente
lor spre a se putea lua din timp 
măsuri de remediere a lor ?
(Privind meciul de duminică cu 

<Saz metan se poate spune că echipa 
Jiul nu-și găsește deocamdată rit
mul, mai are mult de lucru în spe
cial în fazele de finalizare. Com

partimentul ce manifestă cele mai 
mari carențe este atacul, care nu 
se știe descurca în fata porții ad
verse. Iată un exemplu conclu
dent : Din cele patru goluri în
scrise în poarta medieșenilor, doar 
unul a foșt marcat de linia de atac, 
celelalte trei fiind opera lui Ivă- 
nescu (2) Și Crăciun îngrijorător 
de slab s-au comportat în acest 
meci Libardi, Peronescu și mai 
ales Sandu. Aeesta din urmă a ra
tat ocazii cît... roata carului. Nici 
Іідіа mediană n-a jucat Ja adevă
rata sa valoare, iar apărarea s-a 
dovedit penetrabilă.

Locul I din clasament pe eare-1 
deține în prezent, aspirațiile pen
tru promovarea în prima categorie 
de fotbal a țării implică obligații 
și răspunderi mari atît din partea 
jucătorilor cît șl a antrenorilor Jiu
lui. Iată de ce se impune eu ații 
mai mult o pregătire fizică, tehnică 
și moral-volițivă superioară echi
pei și pe deasupra multă, multă se
riozitate din partea fiecărui jucător 
abordată în toate întîlnirile viitoare- 

Redăm mai jos fazele care au dus 
la înscrierea pelor șapte goluri 
ale partidei :

In minutul 2, Martinovlci dema
rează pe extremă, centrează precjs 
lui Libardi care din apropiere in
troduce balonul în plasă. După mi
mai 12 minute, oaspeții la o fru
moasă acțiune purtată pe partea 
dreaptă, aduc egalarea pe tabela de 

marcaj printr-un gol imparabll în
scris de Barna. Tot el marcă încă 
иц gol în minutul 54 pentru ca 
după alte zece minute extremul 
dreapta Schian să ridice scorul le 
3-1. In minutul 70, Crăciun reduce 
din handicap, iar pînă la sfîrșitul 
meciului Ivănescu mai înscrie încă 
două goluri, aducînd astfel victoria 
echipei sale.

Arbitrul Lazăr din Petroșani a 
condus următoarele formații:

JIUL: Ion Vasile, Șerhan, Pep, 
Ivănescu, Cazan (Nicoară), Stoller, 
Grăciun, Martinovlci, Libardi, Pero- 
nescu, Sandu (Parkaș).

GAZ MEȚAN: Cernăianu, Res- 
meves, Țică, Chezdi, Deak, Zincă, 
Noian, Schian, Ghertner, Barna, 
du (Staudt).

♦
Și alte echipe din Valea Jiului 

au susținut duminică meciuri de 
verificare Iată rezultatele tehnice 
înregistrate: Minerul Lupani — Me
talul Hunedoara 2-1; Minerul Vul
can — Știința Petroșani 2-2. (Amă
nunte de la aceste întîlniri vom 
relata într-unul din numerele vi
itoare ale ziarului nostru).

De peste hotare
ZAGREB 6 (Agerpres). —, Meciu

rile grupei В din cadrul campiona
tului mondial de hochei pe gheață, 
au fost reluate duminică dimineață 
pe patinoarul „Salata11 din Zagreb 
cu disputarea întîlnirii. dintre se
lecționatele României și Norvegiei. 
Prestînd un joc rapid și tehnic, dîud 
dovadă de o mare putere de luptă, 
bocheiștii români au repurtat în a- 
cest important meci o victorie cla
ră cu scorul de 4—0 (1^-0, 1—0, 
2—0).

ir
La Liubligna, în grupa A, echipa 

U.R.S.S. a învins cu 11—0 (2—0, 
6—0, 3—0) reprezentativa S.U.A., 
iar Cehoslovacia a întrecut Polonia 
cu 6—1 (3—0. 1—0, 2—1),

In grupa C, 1« Jeseniee, echipa 
Italici a învins eu 18— 3 (7—1, 6—1, 
5—0) selecționata Republicii Sud- 
Afrieane

★
ROMA 6 (Agerpres). — In con- 

eisrsisj internațional feminin de scri
mă de ta savona. proba de floretă 
pe echipe a-a înehetat cp victor» 
echipei Italiei, urmată de Ungaria, 
Franța șt România. In medul de
cisiv Italia a întrecut cu 9—7 for
mația Ungariei, Echipa României a 
pierdut la Franța si Italia, cîstigînd 
ta schimb ta italia в cu 12—4 și 
ta Ungaria В—8 (victoria decisivă 
ta numărul de tușe).

★
CAIRO 6 (Agerpres). — Finala 

„Cupei națiunilor" in turneul Inter
national de tenis de ta Cairo se 
va disputa intre setacționata 
U.RJLȘ, și edllpa internațională 
formată din maghiarul Gulya® și 
suedezul Lundqutat In semifinale, 
P.R.Ș.S. a întrecut cu 2—1 echipa 
României, Iar formația internațio
nală cu același scor a eliminat e- 
chipa S.U.A.

(Urmare din peg. l-ai

nu reușește să se ridice la nive
lul sarcinilor.

In acest an colectivul de aici a 
raportat rezultate care nu pot Ii 
caracterizate decît . nesatisfăcătoare; 
în ianuarie, la indicatorul săpare + 
betonare minusul s-a ridicat la 
KW ml și peste 1 000 mc. In fe
bruarie, un oarecare progres; dar 
la nerealizat tot mai figurează 77 
ml. Gare să fie cauzele ?

Să amintim cîteya din greutățile 
ce le înțîmpină în prezent colec
tivul, Față de efectivul scriptic pla
nificai sectorului îi lipsesc 30 de 
ipuncitari. Dar nți numai ta cadrele 
muncitorești este descompletat efec
tivul, ci și la artificieri și maișțri. 
Din necesarul de 9 artificieri exis
tă numai 7. Și cum sectorul are 
locurile de muncă dispersate în 
cinci blocuri și pe două orizonturi, 
fronturile sjnt pușcate CU îniîr- 
aiere. Lipsesc, de asemenea, 3 mai
ștri.

Mai sînt însă și alte cauze care 
frînează bunul mers a] muncii la 
aceșt sector, Starea disciplinară lasă 
mult de dorit în ultima vreme. Nu
mărul absențelor de la serviciu, 
țiemotivate și motivate este încă ri
dicat, Țov. TOMȘA OCTAVIAN, 
secretarul comitetului de partid al 
minei, este de părere că medicul 
acordă unora foi de boală сц prea 
mare ușurință.

Am cerut cîtorva oameni din 
sector părerea despre motivele a- 
cestor rămîneri în urmă. Răspun
surile primite dpvedesc că activi
tatea șchioapătă șl în alte compar
timenta.

BRICI VASILE, secretarul orga
nizației de partid din sector.

„Asigurarea cu vagonete goa
le, îndeosebi la orizontul 500, es
te defectuoasă. Interesul strict pen
tru scoaterea producției de căr
bune face ca investițiile să fie ne
glijate, Sînt brigăzi, cum a fost 
cazul cu cea condusă de Nicolae 
Ioan, care nu primesc goale un șut 
întreg. Necorespunzătoare consider 
și aprovizionarea cu material. Cind 
cerem cadre pentru puțuri, și ban
daje ni șe trimite balaș? și invers1’.

WECHTER IOAN, șef de brigadă.
„Sintem plasați la săparea ți

nui suitor. In ultima vreme ne lip
sesc deseori cadrele necesare sus
ținerii. pînă acum am avansat doar 
33 ml; dacă aveam material de ar
mare suficient înaintam cu cel pu

• ORGANELE COMPETENTE DIN C.C.V.J. să studieze 
posibilitatea completării necesarului de muncitori, eventual 
prin redistribuirea oamenilor de la alte sectoare de investiții 
ale combinatului.

• CONDUCEREA E, M. UR1CANI să determine sec
torul de transport să-și facă pe deplin datoria față de cei 
de la Investiții fn ceea ce privește asigurarea necesarului 
de vagonete goale și material lemnoș. Se impune un con
trol eficient și o îndrumare mai competentă a întregii acti
vități a sectorului de investiții. De asemenea, este necesar 
să fie completat nefntirztat necesarul de maiștri pentru ca 
asistența tehnică să se ridice la nivelul actualelor exigențe.

A ORGANIZAȚIA DE PARTID ȘI ORGANIZAȚIA DE 
SINDICAT DIN SECTOR, CONDUCEREA TEHNICA, să ia 
măsuri pentru întărirea disciplinei, reducerea numărului de 
absențe, pentru calificarea unui număr de artificieri în ve
derea acoperirii necesităților, folosirea din plin a tehnicii din 
dotare, îmbunătățirea activității la partea electromecanică.

țin 3B-40 metri în suitor. Sectarul 
de transport nu se îngrijește să 
ne aducă lemnul pînă în apropie
rea locului de muncă, ci îl lasă 
pe undeva pe galerii",

NICHIȚELEA DUMITRU, șei de 
schimb jn brigada lui Ilin CorneL

„Cel mai mare necaz ni-1 pro
duce lipsa de vagonete goale. Și 
încă ceya: locul nostru de mun
că este înzestrat cu o mașină de 
încărcat! din păcate, nu putem fo
losi mașina din plin pentru că pre
siunea aerului comprimat este scă
zută (abia atinge in jurul a două 
atmosfere, în loc de 4,5—5)''.

LIJȚA GHEORGHE, șef de bri
gadă.

„Am preluat conducerea brigăzii 
la începutul lunii februarie. Eram 
hotărîți să ne îndeplinim bine sar
cinile. Dar... In multe zile, din 
lipsă de goale, в-am avansat nici un 
metru, Mașina noastră de încărcat 
„SALZGITTER"' nu dă randamentul 
așteptat pentru că aerul compri
mat e slab".

Iată și punctul de vedere oi șe
fului exploatării, ing. CQLIBABA 
eugen.

„Oamenii din conducerea sec
torului de investiții ș-au transfor
mat în plîngăreți în loc șă se ocu
pe de îmbunătățirea organizării 
muncji, întărirea disciplinei în sec
tor ș( acordarea unui sprijin cali
ficat brigăzilor. Ne-am orientat 
spre cîteva măsuri, сц convinge
rea că rezultatele acestui colectiv 
vor fi altele în următoarele luni. 
Sectorul de investiții va fi înzes
trat cu încă două mașini de încăr
cat și un recomprimator pentru 
ridicarea presiunii aerului compri
mat la locul de muncă. Este în 
discuție transferarea de la alta ex
ploatări a unor mineri specializați 
in lucrări de investiții. Urmează 
să fie organizate două brigăzi de 
înaintare rapidă, care să realizeze 
cel puțin 100 ml pe lună"',

■4r

Știut este că principalul indica
tor la planul de investiții este pu
nerea în funcțiune a obiectivelor 
ta termenele planificate. După mo
dul cum se muncește în prezent |a 
taveetițiiile minei Urtcani, tocmai 
acest indicator nu se îndeplinește- 
Ge considerăm că ește necesar să 
se întreprindă ca activitatea secto
rului de investiții să se ridice la 
nivelul sarcinilor ?

Libardi șutează la poartă șl înscrie primul gol din suita eelot 
șapte cite s-au marcat in întilnirea amicală de fotbal dintre Jiul Petrila 
— Gaz metan Mediaș.

ȘAH
Etapa regională a campionatului republican 
individual de juniori

In zjlale de 4—5 martie, sala de 
șah a clubului sindicatelor din Pe
troșani a fost gazda etapei regio
nale a oampionatuiui republican in
dividual № juniori. Cei 12 repre
zentanți ai orașelor și raioanelor 
regiunii Hunedoara au luptat cu 
ardoare pentru cucerirea tifleritor 
de campioni regionali la șab 
juniori 31 junioare — a unui loc 
fruntaș în rliminentul final și prin 
aceasta pentru obținerea unei cate
gorii superioare.

In urma disputării ultimei runde 
clasamentele sînt urmtaoarete:

JUNIORI:

1. Achimescu Marius — Alba In- 
Ma : sy2; 2. VUceanu Mba — Co-

gir: 41/а; 3- Păfăianu Sorin — Pe. 
troșani: 3t/2; 4. Burta Mihai — 
Lupani: 2J/g; 5. Nietor Luetaffl —‘ 
Ilia : 2; fl. Tudor Mircea — Deva t 
2; 7. Timpea loan — Orășlie: L

JUNIOARE :

1. Hatac Maria — Deva; 4; 2. 
P9M Lucia; 3; 3. Stan Gabriela : 2i 
4. Mib&lțan Paraschiva: 1; 5. Că
tușă Яогіса : 0, toate din Petroșani.

De ranareat faptul că pioniera
Huiac Maria din Deva, cfștigMM- 
rea tHtului de campioană te șah 
junioare, este doar m virată de 
II ani

„GALA
Duminică dimineața, 

în aula instițuipiui de 
urine din Petroșani s-a 
disputat „Ggja primăve
rii1' rezervată boxerilor 
juniori din Valea Jiului 
Vestea participării 1a 
gală ea invitați pentru 
meciuri demonstrative a 
campionilor republicani 
NlCtilesou Constantin 
(maestru al sportului) și 
Anton CtanStantin de la 
Știlnta București și a an
trenorului Eustațiu Măr 
gărit, prof. conf, ta I.C.F 
și membru în biroul Fe
derației române de box, 
a făcut ca aula institu
tului să fie neincăpătoa. 
re. Celor peste 530 de 
amatori ai sportului eu 
mănuși li s-au oferit iu- 
tilniri de o factură teh 
nică satisfăcătoare. în
trecerile au consemnat 
evoluția din nou bună a 
tinerilor boxeri Petrescu 
Mihai și Palici Traian de 
la Știiate Petroșani. Cer
cei loan și Onisie Petev 
de ta Minerul Vulcan.

PRIMĂVERII" LA
Pop Emil — Știința Pe
troșani, Feșner Fierea — 
Minerul Vulcan și Cos- 
tinaș loan — Jiul Pe- 
trita.

Revelația gailei au con
stituit-o boxerii seniori 
Stroie Cor.nel — Știința 
Petroșani și Lupaș Tra
ian — Jiul Petrila care 
ац avut ca parteneri pe 
campionii republicani Ni- 
euleseu Constantin și 
Anton Constantin, Bo
xerii noștri, și în specia) 
Stroie Cornel, au luptat 
cu ardoare pentru pres
tigiul și culorile asocia
țiilor, dar nu au putut 
Infringe rezistenta ad
versarilor, foarte tehnici 
și prompt! în riposta,

Medul demonstrativ 
dintre cei doi campioni 
Nicutescu și Anton a 
dezvăluit Iubitorilor bo
tului dta Valea Jiului 
frumtmotea acestui joc al 
euri dut și abilității da
că este practicat ta w 
înalt nivel tehnic și CB- 
rețt

Rezultatele înregistrate 
șînt următoarele : Feșner 
Fierea — Minerul Vul
can bate pe Șzdci I. — 
Știința Petroșani; Petres, 
cu Mihai — Știința Pe
troșani b. p- pe Opisie 
Peteu — Minerul Vul
cani Cerceii loan — Mi
nerul Vulcan b. p. pe 
Dan N. — Știjnța Petro
șani; Pîrlici Traian — 
Știința Petroșani b- p- pe 
Florae Radu — Minerul 
Vulcan; Costinaș N. — 
Jiul Petrila b. p. pe Pop 
Emil — Știința Petroșani; 
Stroie Constantin II — 
Știința Petroșani bate 
prin abandon pe Dră- 
(Jhici Pețru —■ Minerul 
Vulcan. Meciurile Nieu- 
leșeu Constantin, Știința 
Bpeurești — Stroie Cor
nel, Știința Petroșani și 
Anton Constantin, Știin
ța București — Lupaș 
Troian, Jjul Petrila, s-au 
terminat la egalitate.

La organizarea reușită

BOX
a galei au contribuit a- 
sociafiile sportive Știin
ța Petroșani, Jiul Petrila 
și Minerul Vulcan, pre
cum și antrenorii Geor
gescu loan — știința Pe
troșani, Georgescu Si- 
mlon — Minerul Vulcan 
și Pop Vasile — Jiul Pe
trila.

E nejustificată lipsa 
juniorilor fruntași de ta 
Asociația Minerul Lu
pani — antrenor Barbu 
Nicolae care nu ș-au 
prezentat la această gală.

P. S, Notă discordan
tă cu spectaculozitatea 
initilniirilor au făcut ieși
rile nesportive ale unor 
așa-suși suporteri ai e- 
chipei Știința carp i-au 
fluierat pe adversari. Ё 
necesară dip partea or
ganizației U.T.C, din in
stitut și a asociației spor
tive mai multă muncă 
de educație.

AUREL SI.ĂB1I 
secretar al U-C-FS 

Petroșani



4 STEAGUL ROȘU

VIETNAMUL DE SUD
ф Lapte deosebit de violente continuă 

regiunea Quang Ngai
ф Operațiunea „Aripa albă" s-a încheiat 

ră rezultatele scontate

trt

fă

au

SAIGON 7 (Agerpres). — In pri- 
aete are ale dimineții de luni, for
țele patriotice sud-vietnameze 
inățuit două atacuri simultane îm
potriva nner companii aparținînd 
trapelor guvernamentale.

ftindpala acțiune a fost organi
zată împotriva unei unități de in
fanterie, care se afla pe o colină, 
le 3 kilometri nord-est de Tan 
Uvt . Pentru a preveni trimiterea 
unor întăriri în ajutorul celor 
coti, forțele patriotice au atacat și 
dini organelor administrative al 
trictului Tan Uyetn, Cele două
curi. menționează agenția Reuter, 
an provocat pierderi însemnate în 
nndul trupelor guvernamentale.

Lupte deosebit de 
tinuă să aibă loc 
Qnang Ngai, situată 
tiv 450 kilometri de

Pe de altă parte, 
presă semnalează că

ata- 
se- 

dis- 
ata-

violente con- 
în regiunea 
la aproxima- 
Saigon.

agențiile 
duminică

de 
a 

sfîrșit operațiunea denumită

mai„Aripa albă", una din cele 
mari acțiuni organizate de coman
damentul american. Prelungită timp 
de 40 de zile, operațiunea „Aripa 
albă" s-a încheiat însă fără să 
aducă rezultatele scontate de iniția
torii ei.

★

HANOI 7 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului Co
mandament al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat Comisiei in
ternaționale de supraveghere și con
trol din Vietnam un mesaj de pro
test în care se arată că în ziua de 
5 martie avioane americane, deco- 
lînd de pe port-avioanele Flotei 
a 7-a, de asemenea, din Vietnamul 
de sud și Tailanda, au violat 
repetate rînduri spațiul aerian 
R. D. Vietnam, bombardînd și 
traliind localități și obiective
dustriale în provinciile Ha Tinh, 
Than Hoa, Phu Tho și En Bai.

in 
al 

mi- 
in-

Noul guvern al Ghanei a restabilit 
relațiile diplomatice cu Anglia шіао

ACCRA 7 (Agerpres). — La Accra 
s-a anunțat oficial că noul guvern 
al Glianei a restabilit relațiile di
plomatice cu Marea Britanie. După 
cum se știe, relațiile diplomatice 
dintre cele două țări au fost sus
pendate în decembrie 1965, ca ur
mare a recomandării conferinței 
ministeriale a O.U.A. privind rupe
rea de către țările africane, a re
lațiilor cu guvernul britanic, dato
rită atitudinii adoptate de acesta 
în problemă rhodesiană.

Hotărîrea autorităților ghaneze a 
intervenit după ce guvernul brita
nic a anunțat vineri recunoașterea 
noului regim de la Accra.

Un comunicat oficial dat publici
tății sîmbătă seara în capitala bri
tanică; menționează că „hotărîrea 
noului guvern ghanez privind re
luarea relațiilor diplomatice cu Ma
rea Britanie a fost primită cu sa 
tisfacție la Londra''.

Pe de altă parte, după cum rela
tează agenția France Presse, un

purtător de cuvînt al Departamen
tului de Stat a anunțat că guver
nul american studiază în prezent 
o cerere de ajutor economic primi
tă din partea noilor autorități gha- 
neze.

Generalul Ankrah, șeful Consi
liului național de eliberare a de
clarat că Ghana va căuta să ob
țină ajutor extern din mai multe 
surse — a subliniat purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat, 
adăugind că o cerere preliminară 
în acest sens a fost adresată Sta
telor Unite. Aceeași agenție rela
tează că Ghana a cerut ajutor fi
nanciar și Fondului Monetar Inter
național care, de asemenea, exami
nează această cerere.

DAMASC 7 (Agerpres). — Șeful 
noului guvern sirian, Youssef Zoua- 
yen a dat citire sîmbătă — în cursul 
primei sale conferințe de presă, de 
la preluarea puterii — unei decla
rații privind principalele obiective 
ale politicii interne și externe a gu
vernului. El a anunțat că va fi 
creat un consiliu național, ca or
gan al puterii reprezentative, și va 
fi elaborată o nouă constituție. 
Zouayen a declarat că fostul pre
ședinte al țării, generalul Amân 
el-Hafez „se află deținut undeva 
în Siria și este sănătos".

In domeniul politicii externe, gu
vernul sirian, a spus Zouayen, va 
promova o „politică de neutrali
tate pozitivă" și va continua să co
laboreze „cu toate mișcările arabe 
progresiste".

Părerile unor lideri politici vest-germani 
despre poziția Franței față de N.A.T.O.

BONN 7 (Agerpres). — Poziția 
Franței față de N.A.T.O. și pro
blema prezenței în Germania occi
dentală a trupelor franceze, au fă
cut duminică obiectul unor decla
rații ale liderilor politici vest-ger- 
mani. Din declarații rezultă, prin-

face precizări, el a arătat că 
discuta problemele legate 
N.A.TO. cu președintele de Gaulle, 
cu care se va întîlni joi.

Referindu-se Ia politica externă 
a Germaniei occidentale, Adenauer 
a cerut guvernului vest-german să

va 
de

ria a Partidului creștin-democrat), 
s-a pronunțat pentru găsirea unei 
soluții, avînd la baiză ideea că 
„arma nucleară franceză poate servi 
drept elementul inițial al unui po
tential atomic european".

Deschiderea tîrgului 
de la Leipzig

LEIPZIG 6 (Agerpres). — Du
minică s-au deschis porțile tra
diționalului tirg de la Leipzig. 
De la ora 9 dimineața, cînd a 
avut loc deschiderea oficială a 
tirgului, s-au perindat prin ha
lele cu exponate zeci de mii 
de vizitatori.

Printre cele 70 de țări parti
cipante se află și Republica So
cialistă România, care se pre
zintă Ia ediția din primăvara 
aceasta cu un birou comercial.

Aici sînt expuse cîteva din 
noile produse ale industriei , 
țării noastre. Atrag atenția, în 
mod deosebit, produsele indus
triei constructoare de mașini. V 
Tractoarele românești, din care* 
țara gazdă a achiziționat a- . 
nul trecut 2 400 de unități și 
care au putut fi văzute in a- 
ceste zile în plină funcțiune 
și la lucrările de amenajare a - 
tirgului, suscită interes din 
partea diverselor firme și la 
ediția actuală a tirgului.

tre altele, că guvernul de la Bonn 
nu vrea să se vadă pus în fața 
unui „fapt împlinit" și că „este ne
cesară o discuție". Ele exprimă, de 
asemenea, dorința ca „integrarea 
atlantică' să nu fie limitată la te
ritoriul german.

Konrad Adenauer, președintele 
partidului creștin-democrat, vorbind 
la Coblenz la o întrunire a parti
dului său, a declarat că după pă
rerea sa este necesară o revizuire 
a pactului N.A.T.O., dat fiind că a- 
ceastă organizație a fost înființată 
în condițiile imediate de după răz- 
boL După părerea sa trebuie modi
ficat articolul 5 al pactului N.A.T.O., 
care tratează obligațiile și relați
ile dintre țările membre. Fără a

inițieze contacte mai dese cu guver
nul francez. Cu acest prilej, el a 
criticat guvernul Erhard, subliniind 
că sub conducerea acestuia relați
ile externe ale Republicii Federale 
Germane „sînt cele mai proaste din 
1945".

La Bonn, Rainer Barzel, președin
tele grupului parlamentar creștin- 
democrat s-a pronunțat și el pentru 
discuții cu Franța, în baza trata
tului franco-german. El a subliniat 
însă că, „prietenia constă în cău
tarea unor soluții comune și nu în 
a pune pe alții în fata faptului îm
plinit".

Fostul ministru al apărării, Franz 
Josef Strauss, președintele Uniunii 
creștin-sociale (ramura din Bava-

Republica Dominicans

Noi provocări împotriva elementelor 
constituționaliste
SANTO DOMINGO 7 (Agerpres). 

In Republica Dominicană situația 
continuă să se mențină încordată. 
Forțele de dreapta din armată au 
organizat noi provocări împotriva 
elementelor constituționaliste. Un

fac practic imposibilă ținerea lor". 
Actele de violentă săvîrșite de 
forțele de dreapta dovedesc, a 
spus el, că „nu există climatul ne
cesar organizării alegerilor". Aspect din cadrul sectorului tehnic al tirgului — hala de produse ale industriei electrotehnice.

atentat eșuat a avut loc duminică
împotriva 
Republicii 
Partidului

fostului președinte al 
Dominicane și liderul 
revoluționar dominican

Juan Bosch. O persoană din garda 
personală a acestuia a fost ucisă 
iar alte trei rănite. Referitor la a- 
ceastă încercare de atentat, gene
ralul Jose Morîllo, șeful poliției 
dominicane, a anunțat doar că au 
fost operate arestări, fără să facă 
vreo precizare cu privire la cine 
sînt autorii atentatului.

Intr-o declarație făcută presei, 
fostul președinte Juan Bosch a 
subliniat că forțele reacționare din 
tară vor să-și realizeze prin orice 
mijloace planul de exterminare a
celor mai de seamă conducători ai 
forțelor revoluționare. Astfel, a a-
rătat el, a fost împușcat docto
rul Jaime Acosta, unul din condu
cătorii Partidului revoluționar do
minican. Referindu-se la alegerile 
care vor avea loc la 1 iunie, Bosch
a menționat că „astfel de violențe

• ROMA. Corespon
dentul Agerpres, I. Măr- 
gineanu, transmite: In 
librăriile din Italia au 
apărut noi lucrări din li
teratura română. După 
versurile argheziene pre
zentate cititorilor italieni 
de Salvatore Quasimodo, 
au fost publicate „Schi
țe" de Ion Luca Cara- 
giale, traduse de filolo
gul Giuseppe Petronio și 
„Povestiri și legende ro
mânești" în tălmăcirea 
lui Cesare Amade.

• BELGRAD. La Bel
grad a fost parafat a- 
cordul comercial pe ter
men lung între Ungaria 
și Iugoslavia pe anii 
1966—1970. In compara
ție cu 1961—1965 volu
mul comerțului între 
cele două țări va spori 
anual cu 10 la sută.

• ANKARA. In urma

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
incidentelor ce s-au pro
dus zilele - trecute in 
Parlamentul Turciei, în
tre deputafii partidului 
de guvernămînt — Parti
dul dreptății — și cei ai 
opoziției. Adunarea Na
țională a hotărît dumini
că după-amiază aminarea 
dezbaterilor parlamen
tare pînă Ia 14 martie.

Președintele adunării a 
hotărît, de asemenea, 
deschiderea unei anche
te în legătură cu inci
dentul în cursul căruia 
3 deputați au fost răniți.

• COPENHAGA. Chi
mistul danez M. Ehlers 
a elaborat, după înde
lungi cercetări, o metodă 
de fabricare la un cost 
redus ă unei făine de

pește complet lipsită de 
miros și de gust specific 
de pește, care poate fi 
folosită, împreună cu făi
na de grîu, la fabricarea 
pîlnii. Ehlers afirmă că 
prin metoda să, din 5 
kg de pește, se poate ob
ține 1 kg de făină albă 
cu un conținut ridicat 
de proteine. In prezent, 
s-au și elaborat planuri 
pentru construirea unor 
mari fabrici de făină de 
pește în Norvegia și 
Groenlanda, care vor a- 
plica procedeul lui Eh
lers.

• OTTAWA. Presa 
canadiană anunță că tru
pele vest-germane, care 
s-au instruit în timpul 
iernii în tabăra militară

Camp Schailo (provincia 
Manitoba), și-au încheiat 
programul. După cum se 
știe, trupele R.F.G. s-au 
aflat pe teritoriul cana
dian timp de trei luni, 
în care au efectuat ex
perimentarea tehnicii ra
chetelor și tancurilor 
Bundeswehrului în con
diții de iarnă.

© SALISBURY. In o- 
rașul sud-rhodesian, Bu
lawayo s-a produs la 6 
martie o puternică ex
plozie în fața unui ma
gazin. Organele poliție
nești sosite la fața Jocu
lui nu au putut să de
pisteze pe inițiatorii a- 
cestei acțiuni. Agențiile 
de presă subliniază că 
în orașul Bulawayo, una 
din citadelele anti-Smith. 
populația își continuă și 
în acest mod acțiunile 
de protest împotriva re

gimului rasist de la Sa
lisbury.

9 SANTIAGO DE 
CHILE. Duminică ș-au 
desfășurat alegeri parția
le în provincia Valpa
raiso din Chile, pentru 
completarea unui loc în 
Camera deputaților a 
Congresului național ră
mas vacant anul trecut 
prin încetarea din viată 
a unui reprezentant al 
Partidului radical. Agen
ția Associated Press re
latează că reprezentan
tul Partidului democrat- 
creștin (de guvernămînt), 
fostul primar al orașu
lui Valparaiso, Juan 
Montedonico, a cișhgat 
alegerile. El a obținut 
însă un număr mai mic 
de voturi decît 51Л la 
sută întrunite de Parti
dul democrat-crvștin la 
alegerile generale din a- 
nul trecut.
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