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E vorba 
calitativ : 
inerție la 
impetuos,

Motiv de satisfacție ? Da, 
chiar mai mult! 
doar de un salt 
De la stagnare și 
un ritm de muncă
la un climat de muncă pro
mițător, plin de încredere.

De minerii unuia din cele 
mai mari sectoare produc
tive ale minei Lupeni este 
vorba — sectorul II. Un co
lectiv tînăr dar a cărui pu
tere de afirmare, pînă nu 
de mult, n-a depășit faza 
latentă; colectivul care a 
încheiat anul trecut cu cea 

rămînere în ur
mii de tone, care 
greu în bilanțul

mai mare 
mă, cîteva 
au atîrnat 
exploatării.

Acum colectivul sectorului 
II e în frunte! Pe luna ce 
a trecut a ocupat locul II în 
„clasamentul hărniciei" pe 
întregul bazin. In această 
lună, forțele sectorului sînt, 
de asemenea, în plină des
fășurare. In prima decadă 
minerii sectorului au înscris 
pe graficul întrecerii o de
pășire de 500 tone cărbune. 

^Dar ceea ce 
mai valoros 
tervenite la 
schimbarea 
muncă. Fie
Ciuciu Andrei, de la aba
taje, sau pe Avram Vasile 
de la pregătiri; bunăoară, 
fie pe tînărul inginer Bucur 
Nicblae, șeful sectorului — 
toți îți vor da același răs
puns în ceea ce privește 
perspectivele sectorului !

— Realizările de pînă a- 
cum sînt doar un început; 
sînt doar primii pași spre 
afirmare. In sector există 
create toate premizele spre 
o ascensiune și mai vertigi
noasă. Și ce poate atesta 

■mai mult atmosfera de op
timism, încrederea certă în 
forțele proprii ale acestui 
colectiv decît majorarea an
gajamentului care a fost sta
bilit de 4 ori mai mare decît 
cel luat inițial.

Dar de unde a intervenit

e mai însemnat, 
în noutățile in- 
acest sector, e 
climatului de 

că întrebi pe
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SPRE AFIRMARE
atitu- 
codas

altă

această schimbare în 
dinea fostului sector 
al Lupeniului ?

— Nu a venit din
parte, își are izvorul în si
nul colectivului, în felul oa
menilor de a munci- și gîndi 
— ni se relevă la conduce
rea minei — în voința lor 
unanimă de a se afirma.

Oamenii au învins propri
ile lor slăbiciuni. Și au avut 
destule. Atît în înfruntările 
cotidiene cu straiele de căr
bune, cît și în dirijarea în 
ansamblu a activității secto
rului. Absențele multe, su
prapunerea , rambleării aba
tajelor, strangulările cauzate 
de transportul și aprovizio
narea deficitară sînt doar 
cîteva. Oamenii și-au învins 
aceste slăbiciuni fiindcă a- 
veau de cîștigat dreptul la a- 
firmare. Biruința s-a obținut

în brigăzi, în abataje, în 
mințile oamenilor.

Exploatarea abatajelor se 
desfășoară eșalonat a cres
cut capacitatea abatajelor, 
concentrarea producției. S-a 
îmbunătățit întreținerea lu
crărilor: miniere, aprovizio
narea locurilor de muncă, 
aerajul. Deși e cel mai tînăr 
sector al minei, brigăzile lui 
au ajuns omogene, iar oa
menii să simtă fiecare lin
gă umărul lui umărul veci
nului, ajutorul și exigența 
ortacului. Ni s-a vorbit de 
faptul că în ultimele luni 
absențele nemotivate în sec
tor s-au redus la jumătate, 
despre mai mulți organiza
tori de grUpe sindicale, între

I. D.
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LA COMPLEXEI C.F.R.
PETROȘANI
uCITEVA „NODURI

RE FIRUL CIRCULAȚIEI N0RFI1LE

l

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
DIN ORAȘ

tara[i-iă
orașului U- 
ămeria’jează

OriiUI,
, In inima 
rieanî se
un parc. Lucrările de 
nivelare a terenului sînt 
în toi. Parcul orașului 
Uricani va fi înzestrat 
cu 
va 
de 
un
tivit cu multicolore flori 
și bineînțeles nu-i vor 
lipsi băncile îmbietoare 
la odihnă și relaxare.

o fîntînă arteziană, 
avea 
arbori 
imens

alei umbrite 
ornamentali, 
covor verde

PICUHli 
de in ti; noi

Corespondentul nostru 
voluntar M. Voiculescu,

ne-a informat că în de
pozitul de produse elec- 
tro-tehnice al I.C.R.M. 
Petroșani, a sosit un 
nou tip de pieup . de 
producție cehoslovacă, 
superior celor existente. 
Este vorba de picup-ul 
SUPRAPHON G. C. 641 
avînd -' următoarele vi
teze : 78, 45, 33*/2 și
I6V2 rotații/minut. Acest 
tip de picup a fost pus 
în vînzare în magazi- ’
nele O.C.L. Produse In
dustriale din localitățile 
Văii. Jiului și se poate ■
cumpăra și cu plata în '
rate. 1

execute în incinta prin
cipală a minei Uricani. 
Printre lucrările prevă
zute în documentație se 
numără: un atelier e- 
leetromecanic, un depo
zit de carburanți și lu- 
brifianți, o lămpărie, 
săli de apel precum și 
o baie modernă.

I.

loi Hcrirl

Delegația guvernamen
tală condusă de Roman 
Moldovan, vicepreședin
te al Consiliului de Mi
niștri, președintele Con
siliului Național 
cetării Științifice, 
făcut o vizită în 
s-a înapoiat luni 
pitală.

al Cer
care a 
Anglia 
în Ca-

(Agerpres)

De la Banca de in
vestiții Petroșani, ne-a 
parvenit vestea că 
T.C.M.M.-ului i s-a dat 
aviz de finanțare pen
tru o seamă de lucrări 
industriale de suprafață 
pe care urmează să le

*

Luni s-a înapoiat în 
Capitală, Gheorghe Cioa
ră, ministrul ’ comerțului 
exterior, care, la" -invita
ția lui Gunnar ■ Lange, 
ministrul comerțului al 
Suediei, a făcut o vizită 
în această tară.

(Agerpres)

Personalul de cale ferată din 
complexul Petroșani e preocupat 
mereu de îmbunătățirea circula
ției trenurilor. Preocuparea aceas
ta, însă, nu e totdeauna fructu
oasă. Aceasta se datorește în pri
mul rînd sistemului defectuos de 
aprovizionare cu materiale și piese 
de schimb. Oricît de bine calificat 
ar fi muncitorul, el nu poate lu
cra bine dacă nu are cu ce.

La revizia de vagoane Petroșani 
se simte lipsa saboților de frînă 
la vagoane. Ca să se compenseze 
neajunsul, nu o data s-au demon
tat saboții de la vagoanele goal» 
și au fost montați la. vagoapele în
cărcate gata- de plecare, pentru a 
se asigura procentul de frînare. 
De asemenea, se simte lipsa de 
splinturi, cuie spintecate, arcuri de 
suspensie etc. Toate acestea fac ca 
munca să se desfășoare cu greu
tăți, iar uneori siguranța circula
ției este periclitată. In stație situa
ția nu este mai bună. Lipsește u- 
nul din articolele de strictă nece
sitate : uleiul de rapiță. Cu toate 
modernizările făcute la calea fe
rată, iluminarea felinarelor de 
mînă și a celor de -frîne de tren 
continuă să se facă cu petrol ames
tecat cu ulei de rapiță. Ori lipsa 
uleiului de rapiță crează situații 
foarte neplăcute colectivelor de 
muncitori. Cea mai mică adiere a 
vîntului sau mișcarea felinarului 
la manevră, face ca acesta să se 
stingă, semnalele nu se mai pot 
da la timp. Colectivul stației Pe
troșani a trimis delegați la Ser
viciul de mișcare din Direcția re
gională C.F.R. Timișoara pentru a 
procura uleiul de rapiță necesar, 
dar fără folos.

Semnalele de manevră pe timp 
de zi se dau cu stegulețe, dar în 
stația Petroșani nu prea se găsește 
acest articol. De la magazia cen-

trală nu s-au putut ridica > deoa
rece nu se cunoșteau prețurile., Și 
astfel, 700 buc. stegulețe .stau, ne
folosite, în timp ce la manevră 
semnalele se dau cu șapca,. batista 
sau de multe ori numai cu brațul.

Acestea sînt doar unele aspecte 
ale modului defectuos de aprovizio
nare cu materiale și piese de 
schimb în unitățile de cale ferată 
din complexul Petroșani. Tot 
legat de aprovizionare, mai tre
buie arătat un aspect, care, deși nu 
e în strînsă legătură cu aceasta, 
merită să fie scos în evidență. In 
urmă cu cîțiva ani în stația Pe
troșani’s-au executat .lucrări'* de 
modernizare pentru c^ilralele Șlec- 
trodinamice. Au dispărut vechile 
clădiri ale personalului de mane- 

nu erau confonta- 
strictul . necesar, 

interminabile, pen- 
I s-a construit o

vră care, deși 
bile, asigurau 
După discuții 
tru manevra
nouă clădire unde manevranții pol 
să se spele, să mănînce. Pentru 
cei de la manevra a II-a nu s-a 
făcut însă nimic. Lipsesc instala
țiile sanitare, iar mîncarea tre
buie ținută pe locomotivă. In sfîr- 
șît s-a eîndit cineva și la mane- 
vranți; primesc săpun să se spele 
pe mîini. Se pune însă întrebarea 
unde se vor spăla manevranții de 
la manevra a H-a din stația- Pe
troșani care nu au asigu'rate con
diții pentru această elementară 
problemă a curățeniei.

Conducătorii unităților, de . cale 
ferată din complexul Petroșani 
trebuie să acorde mai multă aten
ție, să manifeste mai mult interes 
față de problema aprovizionării și 
a asigurării unor, condiții, optime 
de muncă în toate sectoarele de 
activitate.

I. CRIȘAN
C.F.R. Petroșani
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Cariera Banița. Brigada de mineri condusă de Ar- 
deleanu loan este considerată aici ca una dintre cele 
mai bune. Ea s-a angajat să-și depășească sarcinile 

de plan pe luna martie cu 40 tone de calcar

Ultima zi de. muncă și 
vățătitră din săptămînă 
apropie de sfârșit. JScăpătînd 
spre asfințit, soarele a privit 
îndelung în urmă poleind 
cu aur și argint crestele în
zăpezite ale Parîngului. Pe 
poteca bătătorită ce duce 
spre cabana Rusu înainta un 
grup de tineri voioși. Erau 
studenți de la Institutul de 
mine din Petroșani. Urcau 
la cabană să se recreeze și 
să și fortifice organismul du
pă o săptămînă de studiu 
intens. Mai de vale un alt 
grup, de proporții ceva mai 
reduse, a luat pieptiș panta, 
împreună cu prietene și prie
teni, Liuța mergea să-și săr
bătorească împlinirea a 20 
de ani de la naștere la ca
bană. In timp ce aceste gru
puri urcau, de pe pîrtiile de 
schi ale Parîngului coborau 
vijelios spre cabană studen-

ții de la I.C.F. veniți să-și 
treacă ■ probele practice la 
schi. Mișcarea . în aer liber 
le-a făcut 'tuturora o poftă 
strașnică de mîncare. Meniul 
era pe măsura poftei. Stu
denții petroșăneni, vreo 20 
la număr, s-au : ,;luptat“ din 
greu la cabană cu niște gră
tare și ochiuri de ouă la ca
pac udate cu cite o sticlă cu 
bere, dar au ieșit învingători. 
La masa alăturată mîncau 
în aceeași tăcere studenții de 
la I.C.F. După cină, din gru
pul studenților petroșăneni 
s-a auzit o melodie cintată 
în surdină. A fost parcă sem
nalul unui' concurs Dialog 
la „distanță": Cei de la I.C.F. 
au răspuns cu o altă melo
die. La o melodie de muzică 
ușoară i' se' răspundea cu 
una la fel. La „Aseară vîntul 
batea" replica a fost „Uhăi 
bade, uhăi mă". Pentru va-

‘ . i I ■

distanță
rietate și spectacol, s-a cîn- 
tat cînd solo, cu acompania
ment, cina'. in cor. Cînttrcele 
populare s-au împletit in 
mod armonios cu cele pa
triotice și de muzică ușoară.

Inserarea se lăsase de 
mult dar concursul se des
fășura cu aceeași intensitate. 
In final, glasurile Studenți
lor din Petroșani și Bucu
rești s-au contopit intr-un 
Gaudeamus igitur de s-a cu
tremurat cabana, urmat de 
ropote de aplauze. Aplaudau 
cele două tabere „adverse" 
și ceilalți musafiri ai caba
nei transformați ad-hoc 
spectatori. Cum nu s-au 
note, nu s-a făcut nici 
sament. Au existat însă 
învingători siguri,: Voia 
nă- și prietenia.

• Ziua României la expo
ziția „Căminul ideal1' de la 
Londra.
“ ® "Componența noului 'gu-' 
vern indian.

în 
dat 
cla- 
doi 
bu-

D. CRIȘAN

• Alte zone ale orașului 
Hanoi bombardate de aviația 
ameri cană.
• Acțiuni și opinii pentru 

încetarea războiului din Viet
nam.
• Conferințe de dări de 

seamă și alegeri în organiza
țiile regionale ale P.S.U.G.

•'. Sentința. în procesul 
Chombe.
• Cel mai îndepărtat corp 

ceresc cunoscut în prezent.
• Generalul 

ales președinte 
Indoneziei.
• împotriva

la Punta del Este.

Suharto a fost 
interimar al

reuniunii de



SPORT • CAMPIONATE • COMPETIȚII
FOTBAL • joc CU MIZA * VICTORIE MUNCITĂ

JIUL — UHtVERSITATEA
• Teren : Jiul. Meale dar bun de joc
• Timp s ideal pentru fotbal
0 Spectatori s peste 10000
• Arbitru s Emil Martin, București, bun

Echipele: JIUL : Ion Vasile
(Zamfir) — Dan, Ștoker, Pop, Mi
jiși — Toia, Crăciun — Martino
vici, Libardi, lonescu, Peronescu. 
UNIVERSITATEA CRAIOVA: Pa
puc I — Bîtlan, Mincă, Marin 
Marcel, Deliu — Strîmbeanu (Ma
rian Popescu), Ivan — Adrian 
Popescu, Oblemenco, Sfîrlogea, De- 
sșlnieu.

De' ihultă vreme tribunele sta
dionului Jiului n-au cunoscut o 
asemenea afluență de spectatori 
ca duminică. Cu trei ore înaintea 
începerii meciului tribuna a Il-a 
era arhiplină, iar pe porțile sta
dionului se pătrundea cu încetini
torul. Galeriile — a Jiului și a 
Universității — își începuseră pre
gătirile. Fotbalul nu-și dezminte 
popularitatea. De pe acoperișurile 
blocurilor din apropiere, din co
paci, dirăct din apartamente, iu
bitorii fotbalului au ținut să asis
te la partida derbi a etapei, în 
îîâre se înfruntau două formații 
vedlne, tinere, ce au încîntat, prin 
jocul lor, deseori publicul petro- 
țăneân. întîlnirea de duminică în
să nu s-a ridicat la un nivel teh
nic deosebit. A fost un meci spe
cific de cămpionat. totuși cu multe 
faze frumoase. de fotbal curat, 
dar, în Oare ambele echipe, au ur
mărit măi mult obținerea celor 
dopă puncte puse în joc. Le-a cîș- 
tjjfit echipa care a luptat mai 
mult. care a dat dovadă de mai 
multă voință și clarviziune în joc, 
a cîștigat pe merit Jiul Petroșani.

Băieții lui Ștefan Coidum și 
Traian Ivănescu imprimă jocului 
încă din primele minute, un ritm 
alert, șe avîntă cu toate forțele 
spre poarta oaspeților. Ei au bune 
ocazii de a deschide scorul prin 
Martihoviei, prin Peronescu și 
Crăciun care au încercat cu două 
,,bombe" vigilența lui Papuc. Jo
cul crește în intensitate. Tribu
nele scandează ritmic „Jiul". In 
minutul 21 „cade" golul gazdelor. 
Martinovici execută o lovitură li
beră și lonescu reia cu capul pes
te Papuc în plasă. Jiul se dez- 
lânțuie și mai mult, dai- apărarea 

oaspeților, în care excelează Min
tă, respinge calm orice atac, 
înaintașii craioveni, Sfîrlogea, O- 
blemenco și Adrian Popescu (De- 
selnicu a jucat retras între mij
locași și fundași), combină fru
mos, dar nu pot 
depăși sobra a- 
părare a Jiului. 
Și totuși, în mi
nutul 26, oaspeții 
egalează. Dan „își 
permite" să facă 
un fault la circa 
35 m de poarta 
lui Ion Vasile, 
fault care avea 
să ne coste un 
gol. Deliu își po
trivește balonul, 
își la elan și șu- 
tează puternic in 
stingă porții lui 
Ion Vasile. Aflat 
pe fază, Adrian 
Popescu simulea
ză intervenția, Ion 
Vasile ezită să 
plonjeze și n-are 
decit să scoată 
mingea din plasă. 
E 1—1. Golul lui 
Deliu aduce con
sternare în tribu
ne. Jocul se în- 
dîrjește. Se luptă 
mult de ambele 
părți dar fără o- 
rientare. Jiul ob
ține mai multe 
cornere, care rămîn fără rezultat 
și repriza I se termină cu scorul 
de 1—1.

Repriza secundă începe tot în 
nota de dominare a gazdelor care, 
în minutul 3, înscriu golul victo
riei. In fața porții lui Papuc se 
produce o busculadă și Peronescu 
lovește balonul cu capul. Mingea 
este respinsă de un apărător ad
vers după ce depășise linia por
ții, așa că arbitrul de margine 
semnalizează, iar cel de centru a- 
cordă gol — perfect valabil după 
cum au afirmat mai tîrziu arbitrii

Asemenea tribune originale 
au găzduit duminică mulți 
spectatori. Pasiunea pentru 
fotbal i-a unit aici la 10—15 
m înălțime. Cu bilet în regulă 
nu oricum. Doar copacul e în 
incinta stadionului. Două ore 
au stat acolo, sus, pe crengile 
copacului de unde și-au încu
rajat echipa favorită. Au vă
zut poate cel mai bine meciul. 
Nu le-a mai , spus nimeni să 
stea mai jos, nici mai la stin
gă sau mai la dreapta. Atît 
că nu prea au putut aplauda. 
C-o nună se țineau de crean
gă. Dar de strigat „Hai Jiul" 
au putut. Și au făcut-o. Ea 
sftrșitul meciului, unul din
tre acești temerari spectatori 
a rămas acolo, sus, pînă s-a 
scurs spre porțile de la ieșire 
întreg șuvoiul de oameni. Pro
babil se simțea așa de bine 
pe acel „loc" (creangă) pe ca
re și-a propus să stea și la 
viitorul meci, cu C.S.M.S. Iași.

CRAIOVA 2-1
și jucătorul craiovean Ivan, aflat 
în apropierea fazei. De acum jocul 
devine confuz. Ambele echipe au 
perioade egale de dominare, dar 
goluri nu se mai înscriu. Desel- 
nicu și apoi Oblemenco îî dau po
sibilitatea lui Zamfir să intervină 
salvator la două mingi pericu
loase. Tizii Popescu se zbat, alear
gă, combină, îl caută pe Sfîrlogea 
și... atît. Apărările sînt la posturi. 
Galeria oltenească formată din 
„veniți" și stabiliți în Vale și-a 
oprit de mult... motoarele și... ce
lelalte instrumente. In schimb cea 
jiulistă e la înălțime (la propriu și 
la figurat). Așa o vrem mereu. In- 
tîlnirea se termină cu o ușoară 

Libardi trimite balonul cu capul spre poarta lui Pa
puc. Protejat de Deliu, portarul craiovean va reține 

cu ușurință

dominare a Jiului si cu scorul de 
2—1.

Fără îndoială, a fost o partidă 
grea pentru ambele echipe. A fost 
un meci al nervilor, un meci de 
mare luptă. Este meritul tuturor 
jucătorilor jiuliști (mai puțin Ion 
Vasile) care au luptat pînă la e- 
puizare pentru victorie, care au 
împletit pregătirea cu voința, cu 
dorința de a învinge, de a aduce 
suporterilor satisfacția așteptată.

Dacă ar fi să facem evidențieri 
ne-ar fi greu. Trebuie totuși men
ționat Libardi, neobosit și clarvă
zător, omniprezent înainte și 
înapoi, inepuizabilul Martinovici 
și poate impetuozitatea Iui lonescu 
de la gazde. De la oaspeți cei mai 
buni ni s-au părut a fi Mincă și 
Deliu. O notă bună pentru spor
tivitatea de pe teren și a... publi
cului (mai puțin uzata formulă 
„Ați mîncat bătaie").

D. GHEONEA

VOLEI

Concurs reușit pentru elevi
In sala de sport din Lupeni a a- 

vut loc un concurs de volei orga
nizat de Clubul sportiv orășenesc 
Petroșani pentru elevi. Au partici
pat echipele de băieți și fete ale 
școlilor generale nr. 1, 3, 5 din Lu
peni și ale Liceului Uricani. Este 
o inițiativă lăudabilă care revine 
în actualitate după nu mai puțin 
de zece ani. Meciurile disputate, 
de o factură tehnică satisfăcătoare, 
au fost urmărite de numeroși spec
tatori. Organizarea a fost bună, iar 
arbitrajele prestate de profesorii 
Țimbalmos I. — Vulcan, Neuror 
Guido — Petroșani și Caceu Radu 
— Lupeni au fost corecte și auto
ritare.

Gu prilejul acestui reușit concurs 
s-au evidențiat tinerii voleibaliști

RUGBI Progresul București —
Știința Petroșani 6-8

Cel de-al 51-lea campionat de 
rugbi al României a început sub 
semnul unor pasionante dispute.

Etapa inaugurală a adus forma
ției studenților de la I.M.P. și pri
mul succes. Jucînd în deplasare, 
Știința a reușit să învingă rezis
tența adversarului și să-și adju
dece victoria.

încă din primele minute de joc 
studenții se instalează în terenu! 
advers și sînt pe punctul de a des
chide scorul. Cele două lovituri de 
pedeapsă din fața butului advers 
executate de Ipsilante și Iliescu 
rămîn însă fără rezultat. La pri
mul contraatac, Progresul benefi
ciază de o tușă de but pe care o 
joacă defectuos, dînd totuși posi
bilitate lui Emil Dumitrescu să 
înscrie prima încercare care ră
mâne netransformată. La - numai 
două minute de la această încer
care, studenții reușesc să egaleze,

Din țara și de peste hotare
0 In cea de-a 5-a etapă a cam

pionatelor republicane de baschet 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : masculin : Politehnica Bu
curești — Universitatea Timișoara 
80—53; Dinamo București — Aca
demia Militară 96—56; Medicina 
Tg. Mureș —- Steaua 63-—88; Uni
versitatea Cluj — I.C.F. București 
59—62; Dinamo Oradea — Rapid 
București 71—61; Steagul Roșu 
Brașov — Politehnica Galați 80—64. 
Feminin : Voința București — Po
litehnica București 45—71; Rapid 
București — Olimpia Tv. Bucu
rești 71—33; Universitatea lași — 
Voința Brașov 59—64; Mureșul Tg. 
Mureș — Crișul Oradea 66—47; 
Constructorul București — Uni
versitatea Cluj 37—43.

• Rezultate din etapa de du
minică a campionatelor republi
cane de volei : feminin : C. P. Bu
curești — Universitatea Cluj 3—0; 
Dinamo București — Țesătura 
Piatra Neamț 3—1; Universitatea

In iBtlmpiiiHea metimoi 
amical tie fotbal 
Franța — Binâila
Lotul jucătorilor francezi

PARIS 13 (Agerpres). — In ve
derea meciului amical de fotbal 
Franța — România, programat pen
tru seara zilei de 22 martie la 
Paris, directorul tehnic al echipei 
Franceze, Just Fontaine a selec
ționat 18 jucători : portari : Eon 
(Nantes), Carnus (Stade de Paris); 
fundași : I.avaud (Rennes), Piuml 
și Provelli (Valenciennes), Cardiet 
(Rennes), Budzinski șl de Michele 
(Nantes); mijlocași : Deloffre și 
Dogliani (Angers), Suaudeau (Nan
tes), Bonnel (Valenciennes); înain
tași : Blanchet și Gondet (Nantes). 
Lech (Lens), Margottin (Angers), 
Loubet (Nisa), Revelli (St. Etienne),

Csontos Emil și Rusu Eufimia (Școa
la generală nr. 5), Buda Remus și 
Moroșan Clara (Liceul Uricani), 
Ocroglici Ioan, Capriș Costel, Cson- 
toș Tiberiu și Oprișan Viorica 
(Școala generală nr. 1), Șerban 
Mircea, Cernat Maria, Bojin Victo
ria, Șomlea Rodica, Roșu Dumitra 
(Școala generală nr. 3).

De remarcat și preocuparea pro
fesorilor de educație fizică care au 
pregătit echipele respective și în
deosebi a profesorilor Șebu Petru 
(Școala generală nr. 5) și Darac 

•Gheorghe (Liceul Uricani) care au 
prezentat pentru prima dată echipe 
de volei la un concurs

Ion CIORTEA
Lupeni 

apoi să preia conducerea în urma 
unei încercări la centru realizată 
de Sabău. Acesta speculează o 
gravă greșeală de apărare a gaz
delor, iar Iliescu transformă în
cercarea.

După pauză studenții nu fac alt
ceva decît să se apere, iar la un 
contraatac majorează scorul prin 
Iliescu care transformă o lovitură 
de pedeapsă. Din acest moment 
gazdele atacă dezlănțuit și bene
ficiază de numeroase lovituri de 
pedeapsă. De altfel din una din 
aceste lovituri reușesc să reducă 
din handicap, scorul devenind 
(i—8. Gu acest scor ia sfîrșit me
ciul. Pentru felul cum a jucat 
merită felicitări întreaga echipă.

Slab arbitrajul prestat de G. Ef- 
timescu din București.

NEAGOE EMILIAN
student

Craiova — Rapid București 0—3; 
Farul Constanța — I.C.F. Bucu
rești 3—0; Penicilina Iași —- C.S.M. 
Sibiu 3—1. Masculin : Rapid Bu
curești — Tractorul Brașov 3—1; 
Steaua — Progresul Brăila 3—0; 
Viitorul Bacău — Dinamo Bucu
rești 1—3; Petrolul Ploiești — Poa 
Iitehnica Brașov 3—0; Politehnici 
Timișoara — Minerul Baia Mare 
3—0; Politehnica Galați — Alu
mina Oradea 3—0.

• BELGRAD 13 (Agerpres). —. 
In runda a 4-a a turneului in
ternațional feminin de șah de la 
Belgrad, Alexandra I^colau a ju
cat cu albele împotriva iugoslavei 
Belamarici, dar, atacînd prematur 
rocada deschisă negrului, a intrat 
într-o poziție complicată. La în
trerupere, Belamarici are șanse 
mai bune, apreciază comentatorul 
de șah al agenției Tanjug.

In sălile de speri 
din Lupeni
Gimnastică

In cadrul campionatului re
publican al școlilor generale 
la gimnastică, la Școala ge
nerală nr. 3 din Lupeni a a- 
vut loc faza orășenească.

Locul I pe oraș a revenit 
la băieți echipei Școlii gene
rale nr. 2 (prof. Colțan Ana), 
iar la fete echipei Școlii ge
nerale nr. 3 (prof. Cornoiu 
Nicolae).

Aceste două echipe se vor 
prezenta în ziua de 19 martie 
la faza orașului Petroșani.

Dintre micii gimnaști s-au 
remarcat •. Șomlea Rodica, A- 
postol Rodica, Nagy Irina și 
Rlpeanu Eugenia, care au e- 
voluat la exercițiile libere.

Tenis de masă
Duminică după-amiază, tot în 

sala Școlii generale nr. 3 Lu
peni s-a desfășurat faza oră
șenească a campionatului șco
lar de tenis de masă. Au fost 
desemnați participant!! la faza 
regională a campionatului.

Numărul mare de concurenti 
a imprimat întrecerii a notă 
de dinamism în plus.

Iată-i pe cei care s-au clasat 
pe primele trei locuri: La fe
te: 1. Bojin Victoria; 2. Nivet 
Roza (ambele de la Școala ge
nerală nr. 3),- 3. Donez Viorica 
(Școala generală hr. 4). La 
băieți: 1. Wolff Wilhelm (Școa
la generală nr. 1; 2. Gurtaven- 
co Simion (Liceul Vulcan); 3. 
Csontos Tiberiu (Școala gene
rală nr. 1).

C. IOAN
Lupeni'
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CE ADUCE 
PREȚUIRE 
UNUI OM

Priceperea și sîrguința de 
care a dat dovadă în cursul 
anilor a determinat conduce
rea sectorului preparare să-1 
numească șei de brigadă. Lă
cătuș „de mina întîi", .munci
tor deosebit de harnic și con
știincios, Gonczi Sigismund 
și-a cîștigat stima nu numai 
din partea ortacilor săi, ci și 
a întregului colectiv de mun
că din uzina noastră.

Sarcina brigăzii sale este 
întreținerea elevatoarelor de 
bruți și respălare; o sarcină 
importantă, de care depinde 
bunul mers al întregului me
canism al preparației. Multe 
exemple se pot da despre a- 
portul brigăzii sale la desfă
șurarea în condiții optime a 
procesului de producție; de 
pildă reparația capitală efec
tuată la elevatorul 3—10 mm. 
A executat-o în numai două 
săptămîni, față de o lună cît 
era planificat. Nu-i de mirare 
deci faptul că brigada lui a 
fost distinsă recent, pentru a 
patra oară, cu diploma de bri
gadă fruntașă în întrecerea 
socialistă, iar pe pieptul bri
gadierului strălucește a patra 
insignă de fruntaș. Pe lăcătu
șul Gonczi Sigismund îl ca
racterizează și dorința, price
perea de a împărtăși din tai
nele meseriei și altor munci
tori. In brigada lui s-au cali
ficat mulți lăcătuși care au 
devenit cu timpul muncitori 
de nădejde cum sînt Valea 
Matei, Georgescu Petru, Ar- 
deleanu Ioan, Holas loan și 
Sușan Alexandru care au de
prins tainele meseriei lucrînd 
cot la cot cu șeful de brigadă.

O deosebită pasiune a lăcă
tușului Gonczi este descoperi
rea noului. In filele cărților 
tehnice a descoperit o adevă
rată comoară. Se numără prin
tre cititorii cei mai activi ai 
bibliotecii cabinetului tehnic. 
Numărul inovațiilor concepu^ 
te de el crește an de an. Prin 
aplicarea propunerilor sale 
s-au rezolvat importante pro
bleme privind procesul de 
producție. De pildă, „Ungerea 
automată a elevatoarelor 0—3 
și 3—10 mm“. Acum, datorită 
dispozitivului Gonceput de el, 
ungerea elevatoarelor se face 
automat. Aceasta a dus la 
prelungirea duratei de func
ționare a cuzineților lagăre
lor de la trei luni la un an 
și jumătate, Ia economii a- 
nuale de aproape 6 000 lei. Și 
inovația sa „Modificarea păr
ții de jos a elevatoarelor 
10—80 mm nr. 1, 2, 3, 4, 5, 
6“ prezintă o valoare deose
bită deoarece a făcut posibilă 
prelungirea funcționării ele
vatoarelor cu șase luni, rezul- 
tînd totodată economii în va
loare de 12 000 lei. La multe 
din inovațiile sale a antrenat 
în calitate de coautori și alți 
muncitori din preparație.

La cei 30 de ani ai săi, co
munistul Gonczi Sigismund 
este unul dintre muncitorii de 
bază ai preparației din Petrila

M. PORUMBACU
Preparatia Petrila

CUM S-A REALIZAT
LATURA
EDUCATIVA?

Reflecții pe marginea unui concurs pe e temă isterică
Am asistat la Școala generală 

nr. 4 Vulcan la un concurs „Cine 
știe, răspunde" pe tema „Perso
nalități marcante ale istoriei pa
triei : Mircea cel Bătrîn, Ștefan 
cel Mare și Mihai Viteazul". Ac
țiunea, inițiată de către coman- 
danta detașamentului de pionieri 
a clasei a IV-a, tov, învățătoare 
Văduva Elena, a avut scopul de a 
contribui la cultivarea sentimen
tului patriotic la elevi. Cum s-a 
reușit acest lucru, ce au înțeles 
elevii și care a fost eficiența celor 
discutate ? — iată întrebări la ca
re vom căuta să ne spunem punc
tul de vedere. S-au prezentat la 
concurs doar trei elevi. Poate cei 
mai buni din’clasă. Manualul de 
istorie a fost pus în discuție. în
trebările, uneori prea simple, al
teori lungi, întortocheate au fost 
urmate fie de răspunsuri directe, 
conforme manualului, fie de... li
niște deplină. Modul de formu
lare a întrebărilor, neconcordanța 
punctajului acordat în raport cu 
gradul de solicitare a cunoștințe-/ 
lor elevilor nu va intra în discuția 
noastră. De ajuns doar să amin
tim una din întrebări : „Unde și 
cînd a domnit Mihai Viteazul, ca
re au fost calitățile lui. cînd și cu 
cine a legat alianță și care a fost 
scopul acestor alianțe ?“, In mo
mentul în care ea a fost expri
mată în întregime, elevul îi uitase 
deja primele părți, > amintindu-și 
doar anii domniei 
teazul.
puncte 
tit din 
despre
Au fost și întrebări 
încercat, timid însă, 
cadrul strimt al manualului, 
cîndu-se apel la cunoștințele

lui Mihai Vi- 
Pentru același număr de 
însă, un alt elev a poves- 
cartea ele tttaKq 
bătălia de

„Limba română1 
la Călugăreni! 

cu care 
ieșirea

(Urmare din pag. 1)

s-a 
din 
fă- 
de

Primii pași spre afirmare

care Arbore Constantin și 
Mihuț Vasile, care dovedesc 
intransigență împotriva in
disciplinei creind o puterni
că opinie împotriva celor ce 
absentează sau nu-și înde
plinesc obligațiile de servi
ciu; ni s-a vorbit de briga
dierii Avram Vasile și Ba- 
lint Adalbert de la pregă
tiri ale căror brigăzi obțin 
viteze’ record în săparea dru
murilor spre viitoarele fron-

PROGRA M DE RADIO
martie15

PROGRAMUL 1: 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 6,45 Emisiune pen
tru pionieri; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Divertismente pentru 
fanfară; 7,30 Refrene vesele; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,10 Melodii 
populare; 8,25 MOMENT POETIC;
8.30 Ea microfon, melodia prefe
rată; 9,30 Sfatul medicului : Sfa
turi pentru cei ce lucrează la su
darea metalelor; 9,35 „Dragu-mi-i 
și satul meu“ — cîntece populare; 
9,45 Recital de vioară : Nina Bei
lina; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,03 „Frumoasă ești patria mea" 
— program de cîntece; 
chestra de 
șorul“ din 
EMISIUNE
ȘCOLARI; 
lana“ de
noastră: 11,30 „înflorești, frumoasă 
floare" — muzică ușoară; 11,45 
Cîntă Ecaterina Cuzuioc și Valeriu 
Vărzaru; 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 12,10 Concert de estradă: 
12,40 Pagini din opera „Travlata" 
de Verdi; 13,00 Varietăți muzicale:
13.30 întâlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 14,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Sport; 
14,15 Album cu dedicație; 15,00

10,15 Or-
muzică populară „Orzi- 
Roșioriî de Vede; 10,30

LITERARA PENTRU
10,55 Simfonia Sevil- 
Turina; 11,20 Limba 

CINEMATOGRAFE
15 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Mondo Cane — seria I-—II; Re
publica : Sanjuro; PETRILA ; Inspectorul; LONEA — Minerul: Țara 
fericirii; LlVEZENI: Barcagiul; VULCAN: La ora 5 dupa-amiază; 
CRIVID1A; Noaptea iguanei; PAROȘENI: Dali-mi condica de re
clamați!; LUPENI — Cultural: Dacii; Muncitoresc: Satul plutitor; 
BĂRBĂTENIîndrăznețul Pardalllan,- URICANI: Fiii marei ur
soaice.

limba română. Iar aceste între- 
notate cu maximum de 

, prin simplitatea lor n-au 
loc la încercare memoria

bări, : 
puncte, 
pus de 
elevilor.

Cum 
elevi a 
și respect față de lupta

asemenea 
din partea 

îndelungă 
pentru ca

s-a reușit cultivarea Ia 
sentimentului de prețuire 

pentru 
libertate națională a celor trei 
domnitori ? Faptul că nu s-a mers 
pe linia trezirii de sentimente, re 
zumînd concursul la o simplă tre
cere în revistă, Ia o examinare a- 
mănunțită a gradului de însușire 
a noțiunilor din manual, vine în 
sprijinul afirmației noastre că la 
aceșt concurs elevii, atît concu- 
renții cît și cei din sală, âu asistat 
pur și simplu la o lecție de fixare 
a unor cunoștințe deja acumulate.

In pregătirea unor 
concursuri se impune 
organizatorilor o mai 
perioadă de căutări, 
ele să reliefeze elevilor trăsături 
morale și de caracter puternice, 
demne de urmat. Elevii trebuie 
determinați să trăiască emoțional 
momentele despre care se vor
bește. In cadrul unor asemenea 
acțiuni, se ajunge la scopul urmă
rit numai insistîndu-se pe scoate
rea în relief a vitejiei, a dîrzeniei 
în luptă, a setei de dreptate și 
libertate, a optimismului, a ospi
talității, a dragostei și devotamen
tului eroilor față de patrie și po
por. Este 
astfel. In 
la acțiuni 
ca de la 
lungă și obositoare. Scopul 
rit nu trebuie să rătnînă doar pe 
hîrtie, doar în stadiul de intenție.

necesar să se procedeze 
caz contrar, se 

de Ia care elevii 
o oră care le-a

Viorel TEODORESGU

turi de cărbune, despre bri
găzile conduse de Dome Mi
hai, Ciuciu Andrei și Ber- 
cea Octavian din ale căror 
abataje pornesc spre 
lună de lună sute de tone 
de cărbune peste plan,

— Sectorul nostru 
propie de maturitate, 
spune inginerul Bucur Nico- 
lae, oamenii care își ridică 
calificarea, se disciplinează 
în lupta cu greutățile, își 
sporesc forțele și succesele 
din mers.

din
15,15
BULETIN DE ȘTIRI;

Piese 
clor; 
18,00

fonetica noastră de fol- 
Fotbal minut cu minut; 

18,03 
TRIBUNA RADIO : APROVIZIO
NAREA TEHNiICO-MATERIALA ȘI 
SIMȚUI', PERSPECTIVEI; 18,15 Va
rietăți muzicale; 19,00 O melodie 
pe adresa dumneavoastră; 19,30 
Melodia zilei; 19,35 Concert de 
melodii românești; 20,00 RADIO- 
GAZETA DE SEARA; 20,30 Con
cert de melodii românești (partea 
a II-a); 21,00 Melodii-magazin — 
emisiune
Suită de 
de Sabin 
JURNAL, 
rologic; 22,45 Maeștri ai madriga
lului : Claudio Monteverdi; 23,05 
Pentru prietenii muzicii ușoare; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

muzical-distractivă; 21,45 
șapte dansuri populare
Drăgoi; 22,00 RADIO-
Sport. Buletin meteo-

ȘOAPTELE UNUI PANOU
DE ÎNTRECERE

mai amintiți 
mi-a adus 

cadou darul de a putea 
cu lucruri neînsuflețite, 
aii uitat cumva, iridrăz- 
cu voia dumneavoastră,

Am stat

Cred, că vă 
cum că anul nou 
drept 
vorbi 
Dacă 
nesc, 
să vi-l reamintesc, 
de vorbă cu gazeta de perete 
de la sectorul forestier din. 
Lupeni și, ce să vezi, în scurtă 
vreme au apărut articole noi 
Autobuzul cu care am vorbit 
nu mai întîrzie nici dacă-l 
pici... cu benzină. Ehei, doar 
cu ce n-am stat eu de vorbă. 
Ultima oară am intrai în dis
cuție cu panoul fruntașilor în 
întrecerea socialistă de la 
I.E.C. Paroșeni. Vorba a des
chis-o panoul. Tocmai vroiam 
să intru pe ușa de la clădi
rea birourilor centralei cînd 
mă auzii strigat din urmă.

— Ei, tu, ăla de știi să vor
bești cu lucrurile neînsufleți
te, ia vino pînă aici.

— De unde o fi aflat fi 
ăsta că am acest dar ? —• 
mi-am zis în gînd — apoi 
m-am adresat cu glas tare

ajunge 
pleacă 
părut 

urmă-

ziuă

14 martie

TELEVIZIUNE
PETROȘANI

sir. Republicii nr. 92

7
îi a

Niiii
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18,00 Pentru cei mici: 
să desenați copii? „Prie
teșugul dintre șoarece 
și pisică" de Frații 
Grimm. Desenează Iurie 
Darie.

18,15

18,50
19,00
19,17
19,20

19,45

20,10

20,30

23,00
23,10

Pentru tineretul școlar :
1 001 de întrebări.
Publicitate.
Telejurnalul de seară. 
Buletinul meteorologic. 
Călătorii 
Călătoria 
Cook

geografice :
căpitanului

(IV).
din istoria fihnu-
Românla.

Pagini 
lui in
Telecronica economică. 
Economia de metal (II). 
Seară de teatru : „Dra
gă mincinosule" de Je
rome Kilty. In pauză —- 
poșta televiziunii. 
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

panoului.
— Spune ce dorești că sînt 

cum grăbit.
— Vorbește mai încet că ne 

aud tovarășii de la sindicat și 
dăm amândoi de belea — mi-a 
șoptit.

— Asla-i bună, de ce să 
dăm ?

— Vino mai aproape și pri- 
vește-mă.

L-am privit din față, din 
profil și zic :

—1 Ești frumos, n-am ce zice.
— Frumos. Ce mă încălzeș

te pe mine asta. Doresc să 
jiu și de folos. Cînd colo tră
iesc tot în '65 și n-am nici o 
poză de 
toate că 
zecile și

— Știi 
atunci hai să-ți fac eu o foto
grafie și să ți-o public la ziar. 
Poate își vor aduce aminte de 
tine. Ești de acord ?

— Sînt, sigur că sînt!
— După cum vedeți l-am 

pozat!

fruntaș pe mine cu 
s-au confirmat cu 
pe anul trecut.
ce. Dacă n-ai poze.

ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ!

— UN PLANIFICATOR I, la 
serviciul plan economic și or
ganizarea muncii. Condiții 
Studii medii și 3 ani in func
ții economice.

— UN CONTABIL I, Ia ser
viciul • ontabilitate. Condiții: 
studii medii și 3 ani în lunc
ii! economice.

Informații suplimentare se 
pot primi la telefon 1954.

INSPECTORATUL
A.D.A.S

PETROȘANI
Angajează urgent CONTA

BIL ȘEF cu un salariu de 1 650 
lei lunar. Condiții de angaja
re : studii medii și 5 ani• ve
chime in iuncțiî economice.
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Ziua României COMPONENTA NOULUI 6UVERN INDIAN Iile zone ale oralii Hanoi lioiMale

la expozifia «Căminul 
ideal" de la Londra

LONDRA 13. — Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, transmi
te: Luni a fost Ziua României in 
cadrul expoziției internaționale 
„Căminul ideal" din sălile „Olim
pia" din Londra. Dimineața a fost 
intonat imnul național al Repu
blicii Socialiste România, după ca
re, megafoanele expoziției au trans
mis în cursul zilei muzică popu
lară românească, anunțîn'd totoda
tă Ziua țării noastre în cadrul ex
poziției și invitînd publicul să vi
ziteze exponatele de la standurile 
românești. Ziariști și fotoreporteri 
de la ziare și publicații britanice 
au participat cu acest prilej la con
ferința de presă ținută de direc
torul standului românesc, V. Rada.

Standul a fost vizitat, de mem
bri ai conducerii expoziției, de oa
meni de afaceri, reprezentanți ai 
unor firme comerciale britanice, 
precum și de un numeros public. 
Vizitatorii au apreciat varietatea 
și calitatea produselor românești 
expuse, îndeosebi diferite tipuri 
de mobilă, articolele de sticlărie, 
obiecte de artizanat.

In prima săptămînă de la des
chiderea expoziției, standul româ
nesc se bucură de succes, atrăgînd 
zilnic mii de vizitatori.

Sentința în procesul Chombe
KINSHASA 13 (Agerpres). — 

Tribunalul militar excepțional din 
Kinshasa, reunit luni în cea de-a 
doua ședință, la un interval de o 
săptămînă, a condamnat la moar
te în contumacie pe fostul premier 
Moise Chombe și a dispus confis
carea tuturor bunurilor acestuia. 
Instanța judecătorească a pronun
țat aceeași sentință împotriva Lt. 
col. Ferninand Tshimpola, șeful 
fostului regiment katanghez care 
s-a răsculat în orașul Kisangani 
în luna iunie 1966, precum și îm
potriva căpitanului Kalonda Mwa-

Cel mai îndepărtat corp ceresc 
cunoscut în prezent
PASADENA 13 (Agerpres). — 

Astronomii de la Observatorul Pa- 
lomar din California au anunțat 
existența unui quasar (prescurtare 
de la ,,quasi-stellar", corp stelar 
mai mic decît galaxiile, dar de 100 
de ori mai strălucitor), care este 
considerat cel mai îndepărtat corp 
ceresc descoperit cu mijloacele 
actuale. Catalogat la numărul 
0 237-23, quasarul pare să se de
plaseze cu o viteză de peste 
241 401,6 km pe secundă (82,4 la 
sută din viteza luminii) și consti

DELHI 13 (Agerpres). — Indira 
Gandhi, primul ministru al In
diei, a prezentat luni dimineața

R. P. UNGARĂ

[nthelErea campaniei electorale 
In vederea alegerilor 
Iii In 19 narile

BUDAPESTA 13 (Agerpres). — 
Istvan Dobf președintele Consi
liului Prezidențial al R. P. Unga
re, a rostit sîmbătă o cuvîntare 
radiotelevizată care a marcat în
cheierea . campaniei electorale în 
vederea alegerilor din 19 martie 
pentru Adunarea de Stat și sfatu
rile locale. Rezumînd programul 
pe care urmează să-1 îndeplineas
că noul parlament și noile sfa
turi locale în perioada următoare, 
vorbitorul a arătat că se va dez
volta construcția socialismului . în 
baza principiilor adoptate de Con
gresul al IX-lea al P.M.S.U. După 
ce a făcut o scurtă trecere în re
vistă a realizărilor economice, so
ciale și culturale din ultimii patru 
ani, Istvan Dobi s-a ocupat de po
litica externă a Ungariei.

na. Alți doi ofițeri, cpt. Emmanuel 
Banza și It. Denis Bangu, precum 
și cetățeanul Emery Luther Ka- 
teng, au fost condamnați la 20 de 
ani închisoare. Deși în prima șe
dință numele lui Thomas Chombe, 
fratele fostului prim-ministru, nu 
a fost citat, luni, cînd s-a dat sen
tința, acesta a apărut pe lista con- 
damnaților. Thomas Chombe, gă
sit vinovat de a fi sprijinit rebe
liunea de la Kisangani, a fost con
damnat la 15 ani închisoare în con
tumacie. Fratele lui Moise Chombe, 
se află, probabil, în capitala Bel
giei.

tuie obiectul cu viteza cea mai 
mare de mișcare cunoscut pînă în 
prezent. Corpul ceresc care pînă 
acum deținea recordul în materie 
este tot un quasar si are o vi
teză de deplasare care reprezintă 
81,4 la sută din viteza luminii.

Observațiile efectuate pînă în 
prezent cu telescopul de 5 078 mi
limetri al Observatorului din Pa- 
lomar nu au permis stabilirea 
distanței la care evoluează qua
sarul.

președintelui Radhakrishnan com
ponența noului guvern indian. El 
cuprinde 19 miniștri. Vice-primmi- 
nistru și ministru al finanțelor, a 
fost desemnat Morarji Desai. Cha- 
van și Swaran Singh își mențin 
vechile portofolii, respectiv al a- 
facerilor interne și al apărării na
ționale, iar Mohammed Chagla 
continuă să fie ministru al aface
rilor externe.

După cum precizează agenția 
Press Trust of India, din cei 19 
membri ai cabinetului 14 au făcut 
parte din vechiul guvern.

Au fost desemnați, de asemenea, 
14 miniștri de stat.

Conferințe de dări de seamă 
și alegeri în organizațiile 
regionale ale P.S.U.G,

BERLIN 13 (Agerpres). — In 
Republica Democrată Germană 
s-au desfășurat sîmbătă și dumi
nică conferințe de dare de seamă 
și alegeri ale organizațiilor 
P.S.U.G. din nouă regiuni ale ță
rii, în cadrul pregătirilor pentru 
apropiatul Congres al Partidului 
Socialist Unit din Germania. La 
conferințe au participat reprezen
tanți ai Biroului Politic și ai Co
mitetului Central al P.S.U.G., prin
tre care Walter Ulbricht, prim-se- 

- ctetar al C.C. al P.S.U.G., Willi 
» Stoph, membru al Biroului Politie.

• VIENA. Producția de petrol a Austriei pe 
anul 1966 a înregistrat o scădere de 97 431 tone 
în raport cu anul precedent. In același an, pro
ducția de gaz natural a înregistrat o creștere 
de 150 milioane metri cubi.

0 CAPE KENNEDY. Societatea de comunicații 
prin sateliți (Comsat) a anunțat că va lansa la 
22 martie un nou satelit de comunicații, al trei
lea din seria începută prin „Earlyn Bird". Sate
litul urmează să se plaseze pe o orbită staționară 
la 36 371 km deasupra Oceanului Atlantic. Sateli
tul va asigura un volum mai mare de legături 
de telecomunicații între S.U.A. și Europa.

• BOGOTA. Guvernul Columbiei a introdus 
cenzura presei pe întregul teritoriu al țării. Tot
odată, au fost adoptate și alte măsuri de „se
curitate". Guvernul a motivat adoptarea acestor 
măsuri prin necesitatea de a pune capăt „acțiu
nilor subversive" care au loc în țară.

• TRIPOLI. Regina Fatțna a Libiei și prin
cipesa Fauxla, precum și alte personalități ofi
ciale au vizitat pavilionul României la tîrgul 
de la Tripoli.

• LEIPZIG. La Leipzig a fost semnat un pro
tocol care reglementează schimbul de mărfuri 
dintre Republica Democrată' Germană și Cipru 
pe anul 1967. Se prevede ca în acest an schim
burile comerciale dintre cele două țări să crească 
cu 50 la sută în comparație cu anul precedent.

• CIUDAD DE GUATEMALA. După patru luni 
de existență a legii marțiale, guvernul guatema

le ariatia americana
HANOI 13 (AgerpreS). — Agen

ția V.N.A. anunță că la 12 martie 
aviația americană a violat din 
nou spațiul aerian al R. D. Viet
nam. bombardînd zone ale orașu
lui Hanoi aflate de-a lungul fluviu
lui Roșu. In aceeași zi, avioane

Ac(iiini și opinii pentru încetarea 
războiului din Vietnam

NEW YORK 13 (Agerpres). — 
Ziarul „New York Tinies" a publi
cat un apel semnat de un număr 
de 6 766 de profesori și educatori 
din 37 de state ale S.U.A., în care 
opinia publică americană este che
mată să ceară guvernului ameri
can să pună capăt războiului din 
Vietnam. Printre semnatarii apelu
lui se numără și 11 profesori da
nezi, canadieni și francezi, care 
predau în universitățile ameri
cane. Profesorii cer guvernului a- 
merican în primul rînd încetarea 
bombardamentelor asupra întregu
lui teritoriu vietnamez, publicarea 
unei declarații cu privire la înce
tarea focului, recunoașterea Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, precum și re
tragerea tuturor trupelor străine 
de pe teritoriul acestei țări.

★

WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Senatorul Edward Kennedy s-a 
pronunțat din nou în favoarea pro
punerii făcute de fratele său, se
natorul Robert Kennedy, privind 
încetarea bombardamentelor ame

lez a abolit toate restricțiile constituționale șl 
a acordat din nou toate puterile autorităților ci
vile. Starea de urgență fusese proclamată în no
iembrie anul trecut, cînd a fost descoperit un 
complot al cercurilor militare de dreapta împo
triva guvernului civil al președintelui Mărie 
Mandes Montenegro.

• TOKIO. In Japonia a fost construită pri
ma stație telefonică și telegrafică automată 
pentru convorbiri internaționale, condusă de la 
distanță. Cu ajutorul a 5 emițătoare, stația va 
intra în legătură directă cu unele țări de pe 
continentul asiatic și african. Stația va fi am
plasată pe un vîrf de munte și va fi deservită 
numai de trei persoane, iar dirijarea automată 
se va face din Osaka.

• TOKIO. Guvernul japonez a hotărît luni 
să aloce pentru finanțarea celui de-al treilea 
„plan național al apărării", ce se desfășoară 
pe o perioadă de cinci ani, suma de 2 340 mi
liarde yeni. Anunțînd această hotărîre, premie
rul Eisaku Sato a declarat că Japonia trebuie 
să dispună de forțe armate care „să corespundă 
puterii sale ca stat". Potrivit prevederilor nou
lui plan, Japonia ar urma să dispună, peste 
cinci ani, de un efectiv de 180 000 militari ai 
trupelor terestre.

• ROMA. Trimisul special Agerpres, N. 
Puicea, transmite: Președintele Comitetului de 
Stat al Planificării din Republica Socialistă 
România, Maxim Berghianu, însoțit de Cornel 
Burtică, ambasadorul României la Roma, și 
Mauriciu Novac, vicepreședinte al C.S.P., a vi
zitat luni Combinatul siderurgic Italsider din 
Taranto.

americane, decolînd de pe navele 
portavion ale flotei a 7-a și de pe 
bazele din Vietnamul de sud ■ și 
Tailanda, au pătruns în mai multe 
regiuni nord-vietnameze, bombar
dînd și mitraliind zone populate 
și obiective economice.

ricane împotriva R. D. Vietnam. 
Intr-o dezbatere publică la care 
a participat alături de senatorul 
repubuîcan John Tower, Edward 
Kennedy a fost aplaudat cînd a 
subliniat că prin continuarea bom
bardamentelor nu se poate ajunge 
la tratative.

Propunerea senatorului Robert 
Kennedy privind încetarea bom
bardamentelor americane a fost 
susținută și de senatorul Joseph 
Clark, în cadrul unei declarații ra
diotelevizate.

★

CAIRO 13 (Agerpres). — Repre
zentanții a șapte organizații de
mocratice și ale mișcărilor de e- 
liberare de pe continentul african 
au dat publicității o declarație 
care condamnă agresiunea amei 
cană în Vietnam și exprimă soli
daritatea popoarelor africane cu 
lupta eroică a poporului vietna
mez. Publicarea acestui document 
în capitala Republicii Arabe Uni
te coincide cu începerea Săptămî- 
nii de solidaritate ^u lupta po
porului vietnamez.

Generalul Suharto a fost ales 
președinte interimar al Indoneziei

DJAKARTA 13 (Agerpres). — 
Citînd agenția indoneziana de pre
să, Antara, corespondenții agenți
ilor de presă au anunțat că, du
minică, în ședința finală a sesiu
nii extraordinare a Consiliului 
Consultativ Suprem al Indoneziei, 
a fost adoptată o rezoluție prin 
care generalul Suharto este numit 
președinte interimar al Indoneziei, 
pînă la alegerile ce vor avea loc 
anul viitor. Duminică, generalul 
Suharto a depus jurămîntul în ca
litate de președinte interimar. 
Corespondentul din Djakarta al a- 
genției France Presse relevă că 
textul rezoluției finale — care în 
urma dezbaterilor a suferit unele 

modificări față de textul inițial 
— nu prevede anularea titlului de 
președinte al lui Sukarno. . Parti
zanii lui Sukarno, ofițeri din ma
rină și membri ai partidului său, 
subliniază agenția France Presse, 
au reușit, în extremis, să realizeze 
un compromis, în sensul că în 
textul rezoluției Sukarno este men
ționat ca președinte, date fiind 
meritele sale în cei 21 de ani cît 
a condus țara. Agenția U.P.I. re
levă însă că practic Sukarno este 
lipsit de puterile acordate de acest 
titlu. In rezoluție se cere, de ase
menea, ca președintele Sukarno 
să se abțină de la orice activitate 
politică pînă la alegerile generale.

împotriva reuniunii de la Punta del Este
MONTEVIDEO 13 (Agerpres). — 

Convenția națională a muncitori
lor din Uruguay, una din princi
palele centrale sindicale din a- 
eeastă țară, a dat publicității o 
declarație în care respinge orga
nizarea conferinței șefilor de state 
din țările membre al O S.A. în lo
calitatea Punta del Este și anunță 
că va coordona, împreună cu Fe

derația studenților din Uruguay, 
acțiunile de protest împotriva a- 
cestei reuniuni. Convenția a hotă
rît totodată ca între 10 și 16 apri
lie, cînd va avea loc conferința la

★
LA PAZ 13 (Agerpres). — Pre

ședintele Boliviei, Rene Barrientos, 
și reafirmat, în cadrul unei reu
niuni politice, hotărîrea sa de a

nivel înalt a țărilor latino-ameri- 
cane, în Uruguay să se desfășoare 
Săptămînă de luptă pentru . suve
ranitatea națională și de solidari
tate cu poporul vietnamez.

★ ★
nu participa la conferința șefilor 
de Stat din țările membre ale 
O.S.A., care urmează să aibă loc 
la Punta de’ Este.
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