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INTERVIUL NOSTRU

Conducerea politică a economiei 
reclamă: ÎMBUNĂTĂȚIREA STILULUI 
DE MUNCĂ, METODE EFICIENTE,
CU MHAOTEDE"Noi n‘am așteptat apari:U n || A > I F If ■ tia unei deficiențe ori a unui

V W V M I lan IB Bb fenomen di am căutat să le
preîntimpinăm. Un exemplu în 
această direcție. Deși în prima 
parte a anului trecut sectorul 
XI investiții dobîndise rezul
tate frumoase în îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan, 
totuși am considerat indicat 
să-i analizăm activitatea. De 
ce am făcut acest lucru ? Pen
tru a lua măsuri politice și 
tehnico-organizatorice eficiente 
care să ducă .la urgentarea lu
crărilor importante de care era 
legată crearea de fronturi de 
lucru pe anul 1967.

— Ce deficiențe s-au des
prins din- această analiză și 
care au fost măsurile politi- 
co-organizatorice luate pentru 
remedierea lor ?

După 
mul an 
un plus 
tone de 
extrase peste sarcinile de 
plan, colectivul minei Lupeni 
a pornit la muncă hotărît 
să-și îndeplinească ritmic și 
la toți indicatorii obiectivele 
i^ți și mobilizatoare ce-i re
vin pe 1967, angajamentele 
sporite asumate în întrece
rea socialistă. In primele 
două luni ale anului, minerii 
lupeneni au smuls adîncuri- 
lor mai bine de 7 500 tone 
de cărbune cocsificabil peste 
sarcinile de plan. La zestrea 
anterioară ei au mai adău
gat în prima decadă a lunii 
martie alte 2 740 tone de 
cărbune. Cu prilejul adună
rii festive în care i s-a : de
cerna* Steagul roșu și Di
ploma de, întreprindere frun
tașă pe ramură, colectivul 
E. M. Lupeni și-a majorat 
angajamentul anual la 15 000 
tone de cărbune.

Este de necontestat faptul 
că succesele remarcabile de 
pî"i acum sînt în mod in
disolubil legate de munca 
politică desfășurată în acest 
scop de comitetul de partid 
el minei Lupeni, de comite
tele de partid pe sectoare și 
organizațiile de bază pe 
schimburi.

a încheiat pri- 
cincinalului cu 

depășește 25 000

ce
al
ce
cărbune cocsificabil 

sarcinile

In dorința de a populariza 
experiența pozitivă dobîndită 
de comitetul de partid de la 
E. M. Lupeni în îndrumarea 
și conducerea activității e- 
conomice,, redacția ziarului 
nostru a solicitat tovarășului 
Raczek loan; secretar al co
mitetului de partid al minei 
un interviu pe această temă.

— Care sînt formele de 
îndrumare și control a ac
tivității economice folosite 
de comitetul de partid ?

-— Metodele nu sînt noi. 
Consider .însă că stilul nos
tru de muncă în conducerea 
economiei s-a îmbunătățit. 

' Ca și înainte vreme, conti
nuăm să analizăm și acum 
în ședințele de comitet pro
blemele economice cele mai 
importante. Analiza are la 
bază un studiu mai aprofun
dat, făcut la fața locului de 
specialiști care fac parte din 
activul comitetului de partid.

— Deci analize mai temei
nice, în cunoștință de cauză ? 
— Da. Analizarea unei pro

bleme de producție poate a- 
vea eficiență economică : numai 
dacă este făcută temeinic, în 
cunoștință de cauză. In mun
ca noastră, am căutat să evi
tăm pasivitatea.

— Cum înțelegeți această 
pasivitate ?

Interviu consemnat de
D. CRIȘAN-

(Continuare in pag. a 3-a)

DIV ORAȘ

Un nou lot de 
radiouri 
și televizoare

La magazinele O.C.L. 
Produse industriale din 
localitățile Văii Jiului, 
ieri au sosit și au fost 
puse în vînzare, aproa
pe 250 aparate de radio 
„Darclee", „Select". „Car
men", „Dunărea", „Nor
dic" precum și 120 de 
televizoare „Dacia" si 
„Intim", produse ale U- 

■ zinei Electronica ’ din 
Capitală.

se pot

un raion cu piese de 
schimb pentru aparate 
de producție indigenă. 
La acest raion
procura: condensatoare, 
potențiometre, tuburi e- 
lectronice, tranzistori, 
diode precum și alte 
piese de schimb pentru 
radiouri și televizoare.

DIN ȚARA

Simpozion 
„Sîngerosul an 1907“

In sala mică, a Casei 
de cultură din Petroșani 
are loc mîine după- 
amiază, la ora 18, un 
simpozion cu tema: „Sin, 
gerosul an 1907“. Sim
pozionul se va ține cu 
concursul profesorilor 
Stoican Petru și Verzan 
Marin.

Raion cu piese 
de schimb

La magazinul de ra
dio și televizoare din 
Petroșani a luat- ființă

întreprinderile de spe
cialitate din țară asimi
lează în cursul acestui 
an peste 10 tipuri . noi 
de anvelope. . Q parte 
din acestea — printre 
care cele pentru, auto
turismele 
Major și 
intra îh 
dustrială

Uzinei- 
Horești, 
laboratorul 
cercetări în acest dome
niu, lucrează la reali
zarea de noi anvelope 
pentru tractoare, re
morci, autocamioane u- 
șoare, avioane, precum 
și a anvelopelor speciale 
pentru condițiile circu
lației prin zăpadă și no
roi, destinate turismelor 
de mare viteză.

Renault
Fiat 850 -

producție in-

.Victoria"' din - 
împreună . cu 

central de

OAMENI PE SCHELE

(La Uzină de reparat utilaj minier din Petroșani 
a început construcția unei magazii. pentrv 

expediția materialelor)

Foto: N. MOLDOVEANU

Drumuri noi
spre rezervele forestiere

a masei lemnoase 
cele care urmează 
Întreprinderea fo- 

construiasCă —

Pentru punerea în valoare 
din exploatările existente și 
să fie deschise. în acest an 
restieră. Petroșani urmează să
în antrepriză și în regie — 34 kilometri de dru
muri forestiere. Drumul forestier de pe Valea 
Popii, început anul trecut, va fi prelungit cu 
încă 8 km. In urmă cu două săptămîni au în
ceput lucrările la drumul forestier spre noua 
exploatare de la Valea Izvor-Sașâ, de unde ur
mează să fie puse în valoare 100 000 m c masă 
lemnoasă. Se lucreâză intens la înlocuirea căii 
ferate- forestiere Cimpa — Gîrbovina, pe o lun
gime de 7 kilometri,-iar-de■ cîteva zile a-început 
munca Ia prelungirea druiiturai spre exploata
rea de pe Valea, Lolaia.

In jocul de lumini al ref lectoarelor
In sală s-a așternut 

liniștea. Cei aproape 
900 de spectatori aștep
tau cu nerăbdare înce
perea reprezentației. Ne
răbdarea era firească. 
Pe scenă urmau să e- 
volueze, în chip de ar
tiști amatori, colegii u- 
nora și copiii altora din
tre cei aflați în sală.

...La a treia bătaie a 
gongului' cortina de ca
tifea a sălii de specta
cole a Casei de cultură 
din Petroșani s-a ridi
cat. in jocul de lumini 
al reflectoarelor, cei a- 
proape 300 de coriști și 
membri ai orchestrei aș
teptau semnalul conve
nit spre a începe. Din 
sute de piepturi tinere 
a răzbătut cu vigoare 
cîntecul „Republică, mă
reață vatră". Curînd 
melodia a devenit mai 
molcomă, îngăduind gru
pului de recitatori să 
înalțe cuvinte de slavă 
patriei. In liniștea din 
sală fiecare vers 
de pionieri s-a 
clar, pătrunzător;

„Slăvită fii tu 
patrie

Tu maica noastră, 
drag-a tuturor, 

Slăvită fii
și veșnic fericită 

Prin anii ce s-or 
scurge de-acum în 

viitor", 
ansamblu- 
pionierilor 
ș-a succe-Petroșani

cu repeziciune. On 
de seamă l-a ocu- 
evocarea trecutului

Programul 
lui artistic ăl 
din 
dat 
loc 
pat
glorios de luptă al po
porului român de-a lun
gul veacurilor.

In tablouri emoționan
te . este evocată lupta 
eroică a clasei noastre 
muncitoare. Evocarea a- 
cestui moment 
recitatorii din 
scenă care, în 
calde exprimă
mentul pionierilor.

Reflectoarele și-au 
micșorat lumina. In se
miîntunericul 
scenă s-a
mișcare. După 
momente liimina 
proiectată spre
s-a oprit asupra grupu
lui de buciumași care 
au sosit să vestească, cu

aduce 
nou în 
cuvinte 
angaja-

rostit 
auzit

de pe 
petrecut O 

dteva 
aurie 
scenă

tulnicele lor, venirea e- 
chipei de dansuri.

Ca torentul unui pîrîu 
de munte, în ritmul 
zglobiu ăl "cîntecului 
popular, pe scenă și-a 
făcut apariția o verita
bilă echipă de dansatori 
numărînd 120 de per
soane. Imbrăcați în pi
torești costume naționa
le, dansatorii au cules 
ropote de aplauze la 
scenă deschisă.

Organizat din inițiati
va Consiliului orășenesc 
al Organizației pionieri
lor din Petroșani, pro
gramul artistic al an
samblului pionierilor a 
constituit o utilă trece
re în revistă a forțelor 
artistice ale pionierilor 
din localitate. Progra
mul a fost pregătit cu 
concursul' ■ - profesorilor 
de educație fizică și mu
zică din școlile din Pe
troșani,, regia spectaco
lului și asamblarea mo
mentelor coregrafice re
venind tov. Florin Plaur

Sabin Rișco.

Plecarea tovarășului 
Bheorghe Radulescu 
în R. D. Germană
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 

vicepreședinte al Consiliului de. 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică 
și tebnico-științifică dintre Re
publica Socialistă România și Re* 
publica Democrată Germană a 
plecat luni dimineața la Berlin, 
unde va avea convorbiri cu Julius 
Balkow, vicepreședinte al Consiliu- 
luie de Miniștri al R.D.G., pre
ședintele părții germane în Comi
sia mixtă guvernamentală, privind 
dezvoltarea cooperării economice și 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri este însoțit de cadre de 
conducere din unele ministere eco
nomice.

(Agerpres)

t

critic a avut

1

M. C.10
vor

iubită

Grupul de fluierași ai școlii din satul Slătinioara, pe scenă
(Agerpres)

„Considerăm critica, ce ne-a 
fost adresată ca binevenită și 
rie-am însușit-o" — sună răs
punsul ce ne-ș parvenit de la 
întreprinderea forestieră Petro
șani în urma apariției artico
lului „Cum este folosită zes
trea tehnică a șantierelor și 
exploatărilor forestiere" („Stea
gul roșu" nr. 5 386). In con
tinuare sînt arătate măsurile 
ce s-au întreprins : „Cele două 
macarale de tip Kabelkran au 
fost date disponibile fiind în
locuite cu încărcătoare de pro
ductivitate mai mare, de. tip 
Bolinder. De asemenea, a fost 
dat disponibil un încărcător 
de tip I.M.B., iar al doilea a 
fost pus în funcție la depozitul 
Livezeni. S-au luat măsuri, ca 
evidența prestațiilor efectuate 
de ferăstraie să fie trecută în 
formulare specifice.1 Motoarele 
Wysconsin au fost date > în 
producție; iar cele două coji- 
toâre mecanice din depozitele 
Petroșani și Lupeni au ■ fost 
puse în funcțiune".

Iată și un răspuns sosit de 
Ia mina Lupeni, după apariția 
articolului „De ce sînt supu
rați preparatorii lupeneni" 
(„Steagul roșu" nr. 5 403): 
„Calitatea producției de Căr
bune continuă să fie sub nive
lul așteptărilor cu toate că au 
fost luate o serie dă măsuri 
privind evidența' sterilului ales 
pe schimburi și locuri de mun
că, pușcarea. la abatajele fron
tale din sectorul V în schim
buri destinate numai acestei o- 
perații. Se va insista în conti
nuare pe alegerea șistului vi
zibil in abataje ' btcrări mi
niere cu intercalații sterile, 
vom intensifica controlul și se 
va urmări podirea corespun
zătoare a abatajelor". •’

Cum în articolul amintit era

{Continuare in pag. a 3-a)



z STEAGHL ROȘU

SPORT « CAMPIONATE » COMPETIȚII
£MDBAl LUPTE SCH I

întreceri viu
Gu puțin timp înainte de star

tul oficial al campionatului de 
handbal la băieți și fete, Asociația 
sportivă Știința Petroșani a orga
nizat în orașul nostru o competi
ție de handbal cu participarea e- 
chipelor masculine Universitatea 
Craiova, Voința Sibiu, Metalul 
Copșa Mică, Știința Petroșani pre
cum și a formațiilor feminine Auto- 
rapid Craiova și Școala sportivă din 
Petroșani. întrecerile, care s-au 
desfășurat în zilele de 18 și 19 
martie pe terenul de handbal, de 
1* stadionul Jiul, au dat naștere 
la dispute dîrze, interesante. In 
același timp s-a observat preocu
parea echipelor participante de a 
practica un handbal cît mai bun, 
în Ciuda terenului greu, desfundat 
și a arbitrajului necorespunzător.

O notă bună și pentru iubitorii 
handbalului din Petroșani care, cu 
tot timpul nu prea... cald, au ținut 
șă semneze din nou „condica de 
prezență" la aceste întreceri.

Deși pornea favorită în această 
competiție, echipa Știința Petro
șani n-a reuși t să ocupe decît lo
cul II în clasament. Și aceasta ca 
urmare a dozei de îngîmfare ma
nifestată în joc la unii dintre com- 
ponenții formației Știința, a lipsei 
de condiție fizică precum și a ne- 
fespectărli indicațiilor antrenorului 
Barabaș. Toate aceste lucruri au 
ieșit pregnant în evidență în par
tida susținută sîmbâtă în compa
nia handbaliștilor din Craiova, 
eînd au pierdut fără drept de apel

Liceul Lupeni — 
Liceul Pefrila 
5-1 (fete) 
și 15-14 (băieți)

Duminică la Lupeni, în fața u- 
nui numeros public au avut loc 
întîlnirile finale ale campionatului 
republican școlar — faza orășe
nească — la handbal. S-au întîlnit 
echipele de handbal (fete și băieți) 
ale liceelor din Lupeni și Petrila. 
Le fețe, lupta a fost dîrză. Abia, 
în min. 19, jucătoarele din Lupeni 
au deschis scorul, din lovitură de 
la 7 m. După pauză, elevele din 
Petrila încep să preseze, dar por
tarul Crețu Valeria și... barele, 
salvează echipa din Lupeni de go
luri sigure. Acestea majorează însă 
scorul la 5—0, oaspetele reușind să 
înscrie punctul de onoare abia în 
ultimele minute. S-au remarcat 
E. Grigore, G. Mețiu (Liceul Lu
peni) și G. Helerman și M. Crys
tal) (Liceul Petrila).

Meciul echipelor masculine a 
fOSt foarte echilibrat. Evo
luția scorului a fost și ea 
d«-a dreptul uimitoare. In pri
ma repriză, lupenenii își dovedesc 
superioritatea înscriind 7 goluri și 
primind doar 3. In a doua parte a 
jocului ei au o cădere inexplica
bilă, de care profită oaspeții. In 
min. 43 scorul devine 9-8 în fa
voarea handbaliștilor din Petrila 
Aceștia J1 majorează la io goluri, 
dur în final pierd un meci pe care 
la fel de ușor puteau să-l cîștige. 
S-au remarcat: Gavrilă, Ceapă și 
Madrca (Lupeni), Talabă, Demeter 
și Ianki (Petrila).

O. VASIAN 
Lupeni

în fața acestora din urmă. De a- 
semenea, în meciul de duminică 
dimineața, decisiv pentru ocuparea 
primului loc în clasament, stu
denții din Petroșani au obținut cu 
greu un rezultat de 14—12 în dauna 
echipei Metalul Copșa Mică, go
laveraj insuficient însă pentru ca 
ei să se situeze în fruntea clasa
mentului final. (In această partidă, 
metalurgiștii au jucat în inferio
ritate numerică toată repriza a Il-a, 
unul dintre jucători fiind eliminat 
de pe teren pentru atitudine nes
portivă). Tot la fel de greu (14—13) 
a câștigat Știința și întîlnirea cu 
formația Voința Sibiu.

Despre echipa de fete a Școlii 
sportive din Petroșani se poate 
spune că s-a comportat bine, reu
șind să cîștige fără emoții ambele 
întîlniri cu tinerele handbaliste 
de la Autorapid Craiova. Cele mai 
multe goluri le-au înscris Domșa 
pentru S. S. Petroșani și Bona 
pentru Autorapid. La băieți, cei 
mai buni realizatori au fost: Oană, 
Zikeli (Metalul), Gruia, Popovici 
(Știința), Stuparu, Răduțoiu (Uni
versitatea), Brânci, Bereanu (Voin
ța).

Iată ordinea în care s-au clasat 
echipele masculine participante la 
această competiție: 1. Metalul
Copșa Mică — 4 puncte; 2. Știința 
Petroșani — 4 puncte; 3, Universi
tatea Craiova — 4 puncte; 4. Voin
ța Sibiu — 0 puncte.

C. MATEESCU

Fază din meciul de handbal 
disputat între echipele Voința 
Sibiu și Metalul Copșa Mică

fotbal De la
In vederea reluării returului 

campionatului orășenesc de fotbal 
la copii și seniori, comisia orășe
nească de fotbal a hotărît ca în 
ziua de 26 martie să înceapă des
fășurarea competițiilor cu caracter 
oficial. Precizări: Meciurile de fot
bal — copii și seniori — în acest 
retur al campionatului se vor des
fășura numai în zilele de dumini
că. Nu se admite nici o derogare 
de Ia program. Taxele de legiti
mare și participare în campionat 
vor fi achitate pînă în ziua de 23 
martie. Nerespectarea acestor ho- 
tărîri ridică dreptul de participare 
în campionat. Programul returului 
campionatului orășenesc de fotbal 
1966—1967 ;

Etapa I-a, 26 martie: Minerul 
Petroșani — Preparatorul Petrila; 
Minerul Uricani — Constructorul 
Lupeni; Constructorul minier Pe
troșani — C.F.R. Petroșani,- Prepa
ratorul Lupeni — Minerul Bănița.

Etapa a Ii-a, 2 aprilie: Prepara
torul Lupeni — Minerul Petroșani; 
Minerul Bănița — Constructorul mi
nier Petroșani; C.F.R. Petroșani — 
Minerul Uricani; Constructorul Lu
peni — Preparatorul Petrila.

Etapa a III-a, 18 aprilie : Minerul

4 titluri de campioni 
regionali

In cadrul etapei regionale a cam
pionatului republican de lupte gre- 
eo-romane care a avut loc în ora
șul Hunedoara, în ziua de 19 mar
tie 1967, reprezentanții Văii Jiului 
au reușit să cucerească 4 titluri de 
campioni regionali prin sportivii: 
Popescu Dumitru și Stuparu Ion 
(Știința Petroșani), Fabian Iosif și 
Biro Alexandru (Utilajul Petro
șani).

Jițil Petrila —
Electroputere Craiova
13" 19

Continuînd pregătirile pentru 
campionatul republican de lupte 
libere pe echipe, în sala de sport 
din Petrila a avut loc o întîlnire 
amicală între echipele Jiul Petrila 
și Electroputere Craiova. După 
dispute extrem de dîrze, luptă
torii oaspeți obțin victoria cu 
19—13. Dintre luptătorii gazdă o 
comportare bună a avut-o Bercea 
Alexandru, Drăguț Constantin și 
Szilagv Ștefan.

s. bAloi
activist C.S.O.

RUGBi

Știința Petroșani —
Agronomia Cluj 9-0 (6-0)

După prețioasa victorie obținută 
la București, în fața echipei Pro
gresul, rugbiștii de la Știința Pe
troșani au realizat duminică un 
nou succes. Intîlnind pe terenul 
din Lonea formația Agronomia 
Cluj, studenții petroșăneni au cîș- 
tigat această partidă cu scorul 
de 9—0.

încă din primele minute, gaz
dele atacă în trombă și după cî- 
teva acțiuni consecutive reușesc o 
încercare realizată de Iliescu. La 
puțin timp după aceasta, studenții 
din Petroșani majorează scorul 
prin debutantul Duțulescu care în
scrie spectaculos o încercare la 
colț.

După pauză, oaspeții au o re
venire, domină timp de aproape un 
sfert de oră însă... fără rezultat. 
Apoi dominarea trece din nou de 
partea localnicilor, care ratează

comisia orășenească
Petroșani — Constructorul Lupeni; 
Preparatorul Petrila — G.F.R. Pe
troșani; Minerul Uricani — Minerul 
Bănița; Constructorul minier Petro
șani — Preparatorul Lupeni.

Etapa a IV-a, 23 aprilie: Con
structorul minier Petroșani — Mi
nerul Petroșani; Preparatorul Lu
peni — Minerul Uricani; Minerul 
Bănița — Preparatorul Petrila,- G.F.R. 
Petroșani — Constructorul Lupeni.

Etapa a V-a, 7 mai: Minerul Pe
troșani — C.F.R. Petroșani; Con
structorul Lupeni — Minerul Bă
nița; Preparatorul Petrila — Pre
paratorul Lupeni; Minerul Uricani 
— Constructorul minier Petroșani.

Etapa a Vl-a, 14 mai: Minerul 
Uricani — Minerul Petroșani; Con
structorul minier Petroșani — Pre
paratorul Petrila; Preparatorul Lu
peni — Constructorul Lupeni; Mi
nerul Bănița — G.F.R. Petroșani.

Etapa a Vil-a, 28 mai: Minerul 
Petroșani — Minerul Bănița, C.F.R. 
Petroșani — Preparatorul Lupeni,- 
Constructorul Lupeni — Construc
torul minier Petroșani; Preparato
rul Petrila — Minerul Uricani.

Comisia orășenească de fotbal a 
mai hotărît ca în prima săptămînă 
a lunii aprilie, să se deschidă un

Concurs școlar (te schi în Paring
In zilele de 18 și 19 martie a. c. 

a avut loc, pe pîrtiile de fond și 
probe alpine de lîngă cabana I.C.F. 
din Paring, campionatul republican 
școlar la schi, faza regională. Au 
participat elevi ai liceelor din Lu
peni, Vulcan și Petroșani.

Condițiile excelente de timp, ză
pada bună precum și organizarea 
judicioasă a concursului a determi
nat tinerele speranțe ale schiului 
din liceele Văii Jiului să se întrea
că cu deosebit elan pentru a obține 
rezultate cît mai bune.

Iată cîștigătorii probelor desfă
șurate ;

Fond (3 km) fetes 1. Imling Ma
rja (Liceul Vulcan). Fond (5 km) 
băieți: 1. Kalman Dominic (Liceul
Petroșani); 2. Coman Constantin (Li-

„Cupa Voința"
In zilele de 18 și 19 martie, pe 

pîrtiile din masivul Straja Lupeni, 
s-a desfășurat concursul de schi 
dotat cu „Cupa Voința". Au parti
cipat 35 schiori din mai multe a- 
sociații sportive ale regiunii Hune
doara. iată primii clasați, la pro
bele respective: Coborîre — se
niori : 1. Gerștenbrein Andrei (Vo
ința Petroșani); 2. Munteanu Con- 

o bună ocazie prin Manolache. 
cînd a fost placat la cîțiva centi
metri de butul adverș. Rezultatul 
de 9—0 este pecetluit în ultimele 
minute de joc prin Sabău care 
reușește să înscrie o încercare la 
centru.

Rențru jocul frumos prestat, 
merită felicitări întreaga echipă 
din rindul căreia s-au detașat Dij- 
mărescu, Duțulescu și lpsilante.

★

Partida din cadrul categoriei B, 
disputată între formațiile I.M-P. și 
Jiul Petrila, a dat cîștig de cauză 
studenților cu scorul de 9—0. Jo
cul dintre cele două echipe din 
Valea Jiului a fost spectaculos, cu 
multe acțiuni pe linia de treisfer- 
turi.

curs de arbitri de fotbal. In acest 
sens doritorii să se adreseze cu o 
cerere la G.S.O. Petroșani.

GHEORGHE CAZAN 
secretarul comisiei orășenești 

de fotbal

HALTERE

Faza orășenească 
a campionatului republican

La Lupeni, în prezența unui pu
blic destul de numeros s-a desfă
șurat faza orășenească a campiona
tului republican de haltere — ju
niori și seniori. In sala de sport 
„Minerul" din localitate au fost 
stabiliți cei mai puternici oameni 
din Valea Jiului. Halterofilii aso
ciației sportive Minerul din Lupeni 
(antrenor prof. Neuror Guido) au 
obținut cele mai frumoase rezul
tate.

In general, rezultatele nu uimesc 
pe nimeni, însă pentru început ele 
sîni excelente și, perseverînd, vor 
putea fi în curînd depășite.

Iată rezultatele înregistrate : La 
seniori: Moldovan Aurel (cat. 100 
kg) a totalizat la cele trei stiluri 

ceul Petroșani); 3. Macarie Aurel 
(Liceul industrial Petroșani). Slalom 
uriaș — fete: 1. Siecht Ana (Liceul 
Lupeni). Slalom uriaș — băieți : I. 
Mihut Victor (Liceul industrial Pe
troșani); 2. Velovan Gheorghe (Li
ceul Lupeni); 3. Mihuț Eduard (Li
ceul Petroșani).

Slalom special (250 m cu 45 de 
porți) : Fete : I. Siecht Ana. Băieți : 
1. Mihut Victor; 2. Marinescu 
Gheorghe (Minerul Lupeni); 3. Ve
lovan Gheorghe.

Primii clasați la acest concurs 
vor participa la faza finală a cam
pionatului republican școlar ce va 
avea ioc între 24—26 martie a. c. 
lă Poiana Brașov.

Prof. Gina PETERFI

stantin (Energia Paroșeni); 3. Peter 
Aron (Voința Lupeni). Coborîre — 
juniori : 1. Kato Adalbert (Minerul 
Lupeni); 2. Feher Iosif (Minerul Lu
peni); 3. Klotz Anton (Voința £>- 
va). Coborîre — fete: 1. Beloiu 
Silvia (Constructorul Petroșani); 2. 
Kato Terezia (Minerul Lupeni); 3. 
Gerștenbrein Margareta (Voința Pe
troșani). Slalom special — seniori: 
1. Munteanu Constantin,- 2. Gerșten
brein Andrei și Kato Adalbert; 3. 
Peter Aron. Slalom special — ju
niori : 1. Kato Adalbert; 2. Djur Io
sif (Voința Lupeni); 3. Feher Iosif. 
Slalom special — fete: 1. Beleiu 
Silvia; 2. Gerștenbrein Margareta,- 
3. Kato Terezia. Fond (10 km) se
niori: 1. Peter Iosif ^Voința Lu
peni); 2. Lupaș Gheorghe (Energia 
Paroșeni), 3. Peter Aron. Fond (5 
km) juniori: 1. Nemeș Gavril (Mi
nerul Lupeni); 2. Torok Iosif (Ener
gia Paroșeni); 3. Beranek Francisc 
(Minerul Lupeni). Fond (5 km) se
nioare: 1. Kato Terezia; 2. Jiboc 
Maria (Minerul Lupeni); 3. Beloiu 
Silvia. Fond (5 km) junioare: 1. 
Sicth luliana, 2. With Ildico (am
bele de la Minerul Lupeni).

A. G.

BASCHET

Știința Petroșani — 
Politehnica Cluj 
47-43 (22-22)

A fost un meci foarte echilibrat. 
S-a muncit mult pentru victorie. 
Studenții din Petroșani au învins 
datorită jocului mai incisiv, prac
ticat în finalul partidei. Cei mai 
buni de pe teren au fost Bochiș, 
(13), Pop (17) și Rotaru (4) de la 
Știința, Șimon (18), Punga (6) și 
Moraru (7) de )a Politehnica Cluj.

A condus bine N. March din Ti
mișoara.

A S.

320 km (împins — 100 kg, smuls 
— 95 km, aruncat — 125 kg). Ma
rian Vasile (cat. 87 kg) a totalizat 
260 kg. iar Bulgaru Pavel (cat. 60 
kg) a totalizat în cele trei încer
cări 230 kg.

La juniori : Văgăun Andronic 
(cat. 75 kg) a obținut ; 85 kg la îm
pins, 80 kg la smuls și 100 kg la 
aruncat,- total 265 kg, Cerna Traian 
(cat. 56 kg) — total 220 kg,- Goan- 
ță Gheorghe (cat. 67 kg) — total 
190 kg.

Pe primele locuri la celelalte ca
tegorii s-au clasat Ilieș Ion (cat. 52 
kg) și Făgaș Petre (cat. 72 kg).

ION CIORTEA
corespondent
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TELEVIZIUNE
21 martie

18,00 Pentru cei mici: A fost 
odată... : „Fata și soa
rele". Fantezie coregrafi-
că pe versuri populare.

18,26 Pentru tineretul școlar: 
„1 001 de întrebări".

18.50 Publicitate.
18,58 Ora exactă.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,12 Buletinul meteorologic.
19,15 Călătorii geografice : Că

lătoria căpitanului Cook 
(V).

19,40 Seară de teatru: „Hip
noza" de Ștefan Berciu. 
Interpretează un . colec
tiv al Teatrului „C. I. 
Nottara".

21,55 Campionatul mondial de 
hochei: S.U.A. — R. S. 
Cehoslovacă. Transmisiu
ne de la Viena. In pau
ze : Muzică de • st-,adă. 
Telejurnalul -ie noapte.

23.50 închiderea emisiunii.

.CONSEMNAM • AVIZAM 
DEZAPROBĂM

Dacă nu picură...
Multă bătaie de cap aveau 

locatarii de la ultimele etaje 
ale blocurilor izolate cu praf 
hidrofob. Picura la ei în casă 
cu picături de apă, ploua la 
IL.L. cu reclamații. Acum 

a trecut la izolarea te
raselor după o soluție tehni
că mai eficientă. Să sperăm, 
că operația nu va dura prea 
mult. Că dacă nu picură în a- 
partamente, nici la I.L.L. n-o 
să mai „curgă" reclamafiile.

Moderna Circe
Organele de miliție au a- 

restat-o de curind pentru furt 
pe minora Bîrsan Maria din 
Iscroni. Minora nu era la prp 
mul act de acest fel. Ulterior 
s-a descoperit că mama ei îi 
ademenea acasă pe unii tre
cători creduli, pe care fiica îi 
buzunărea în timp ce dînsa 
le oferea grațiile ca o adevă
rată Circe, Păgubașii trebuie 
însă să fie mulțumiți. Circe 
cea din mitologie, după ce-i 
ademenea pe trecători, îi pre
făcea în porci, lupi, lei și alte 
animale. Circe a noastră se 
mulțumea să-i buzunărească, 
cu miinile fie-si. Acum a reu
șit și ea o metamorfoză pe 
măsura străbunei ei: a trans
format-o în țap pe propria-i

Semnalul critic 
a avut eficientă

(Urmare din pag. 1)

vizat și colectivul minei Uricani, 
așteptăm și de Ia conducerea aces
tei exploatări un răspuns...

După apariția însemnării ,,Mate
matică distractivă pe buzunarul 
întreprinderii" (nr. 5 387), condu
cerea șantierului T.C.M.M. ne-a 
trimis un răspuns din care se 
poate deduce că materialul a avut 
efectul scontat : „Analizînd cele 
relatate în materialul apărut în 
ziar conducerea șantierului a con
statat că cele relatate reflectă rea
litatea, unii maiștri și șefi de lot 
acceptînd cu ușurință plata pentru 
unele transporturi neefectuate de 
mașinile stației de utilaj și trans
port. S-au luaț măsuri de impu
tare a pagubelor — celor vinovați. 
Conducerea șantierului consideră 
că prin articolul apărut în „Stea
gul roșu" s-a adus un ajutor în
semnat unității noastre în scopul

Conducerea politică a economiei reclamă :
ÎMBUNĂTĂȚIREA STILULUI DE MUNCĂ,
METODE EFICIENTE, CUNOAȘTERE

(Urmare din pag. 1)

— Neritmicitatea în aprovizio
narea brigăzilor cu vagpnete goale 
și materiale, abateri de la disci
plină, repartizare nejudicioasă a 
comuniștilor pe schimburi și lo
curi de muncă, calitatea nesatis
făcătoare a unor lucrări etc. In 
vederea remedierii deficiențelor, 
un inginer a primit sarcina să 
controleze felul în care se face 
aprovizionarea cu goale și mate
riale a brigăzilor de la investiții, 
Membrii de partid sînt acum mai 
judicios repartizați pe locuri de 
muncă și schimburi, iar în vede
rea îmbunătățirii calității lucrărilor 
s-au luat măsuri de întărire a 
controlului și asistenței tehnice, 
precum și de ridicare a nivelului 
calificării profesionale.

— După cite știm, la E. M. 
Eugeni structura organizatori
că s-a îmbunătățit prin orga
nizarea și înființarea, la indi
cația organelor superioare de

fiică; în țap ispășitor. Pe op
rind, și metamorfoza ei. Căci 
cu astfel de obiceiuri nu poa
te să-ntirzie.

Coincidentă
La sfatul popular orășenesc 

Petroșani, în ziua de 13 mar
tie au fost înregistrați... 13 
noi-născuți — 7 băieți și 6 
fete. La număr, băieții sînt 
majoritari, dar politețea-i po
litețe chiar și atunci cină nu 
știi să zici decît uaaa, uaaa: 
primul nou-năseut care a fost 
înregistrat e o fetiță.

Hotel Morega
Ca orice oraș care ține la 

prestanța lui, și orașul Lupeni 
are un hotel. Ca orice hotel 
care se respectă, cel din Lu
peni are și un portar. Porta
rul — pe numele lui, Morega 
Sabin — a intrat la hotel mai 
întîi singur. Apoi și-a adus 
și nevasta și copiii, ginerii, 
nurorile și nepoții. Toți, opt 
la număr, ocupă o cameră în 
hotel și fac gălăgie cit 20. 
Pentru că tot și-a adus aici o 
parte din arborele genealogic, 
ar putea să facă și el hotelu
lui cadou o firmă nouă. Una 
pe care să scrie: „Hotel Mo
rega".

Rubrică redactată de
Ion CIOCLFT

depistării și prevenirii unor prac
tici care încarcă nejustificat pre
țul de cost al lucrărilor".

In urma apariției notei „Se des
carcă pîinea. Dar cum ?" (nr. 5 399, 
din 2. III) am primit două răspun
suri. „Sesizarea este justă și s-au 
luat măsurile corespunzătoare, în 
sensul ca pîinea să se transporte 
numai în lădițe, interzicîndu-se cu 
desăvîrșire descărcarea pîinii „din 
mînă în mină" — scrie în răspun
sul conducerii O.C.I.. Alimentara

„Sesizarea ziarului referitor la 
modul de descărcare a pîinii, o 
găsim în întregime justă" ne in
formează. conducerea I.P.P.F. „Jiul* 
Petroșani. „Articolul din ziar și 
alte deficiențe, constatate de noi, 
au fost prelucrate cu toți distri
buitorii, iar celui criticat i-a fost 
anulată nrima ce i se cuvenea pe 
luna februarie. Sesizarea dv. a 
constituit pentru noi un sprijin în 
vederea înlăturării deficiențelor". 

partid, de comitete de partid 
pe sectoare. Aceste comitete 
și organizații de bază folosesc 
același stil de muncă în în
drumarea și conducerea acti
vității economice ?

— Cred că nu se pot da rețete ge
neral valabile care stil de muncă 
este mai bun și care mai puțin bun. 
Sînt însă convins că analizarea 
problemelor esențiale ale produc
ției privind în perspectivă, căU’ 
tînd să previi unele deficiențe ce 
s-ar putea ivi pe parcurs într-o 
latură sau alta a activității econo
mice este un stil ce trebuie prac
ticat de toate organele și organi
zațiile de partid. Ținind cont de 
faptul că comitetele de partid pe 
sectoare sînt noi, că membrii a- 
cestor comitete nu au încă expe
riența necesară, noi ne-am îndrep
tat îndeosebi atenția spre îndru
marea și sprijinirea lor. Membrii 
comitetului de partid al minei au 
fost repartizați pe comitete și or
ganizații de bază. Ei ajută comi
tetele și organizațiile la planifica
rea muncii, pregătirea adunărilor, 
întocmirea materialelor, vin cu su
gestii privind abordarea celor 
mai importante probleme fără in
să a le frjna prin aceasta iniția 
tiva proprie.

— Fără îndoială că aceste 
analize au fost urmate de mă
suri politico-organizatorice con
crete. Puteți să ne relatați cî- 
teva din aceste măsuri, cum 
se urmărește. înfăptuirea și e- 
ficiența lor ?

— Desigur. Sectorul V, de exem
plu, a extras anul trecut cea mai 
mare cantitate de cărbune pe ex
ploatare. Dar a avut și cele mai 
multe vagonete rebutate pentru 
calitatea slabă a cărbunelui. Era, 

La complexul adminislrativ al minei Lonea, lucrători de Ia lotul 
șantierului T.C.M.M. Valea Jiului execută ultimele finisări

Grupul școlar de calificară 
C.ER. Timișoara

strada C. Radulescu nr. 1

RECRUTEAZĂ CANDIDAȚI PENTRU ȘCOALA DE CA

SIERI BILETE — MĂRFURI. CU DURATA DE 8 LUNI.

EXAMENUL DE ADMITERE SE VA ȚINE ÎN ZIUA DE 
3 APRILIE 1967 la sediul grupului școlar și va consta din 
PROBE SCRISE ȘI ORALE LA LIMBA ROMÎNA ȘI MATE
MATICĂ.

CONDIȚII DE ADMITERE:

Se primesc bărbați și femei, absolvenți ai școlilor medii 
cu sau fără examen de bacalaureat. în vîrstâ de 20—38 ani.

înscrierile se fac pînă în preziua examenului prin sta
țiile C.F.R. respective sau la secretariatul Grupului școlar 
de calificare C.F.R. Timișoara, unde se pat primi și infor
mații suplimentare (telefon 1 63 01 sau 1 49 50, interior 779).

Pe durata școlarizării, elevii primesc o bursă lunară de 
612 lei și masa contra cost la cantina grupului școlar.

deci, firesc ca problema calității 
să fie obiectul unei analize la ni
velul comitetului pe sector. înain
te însă de analiză m-am deplasat 
împreună cu tovarășul Flori Ioan, 
secretarul comitetului de partid pe 
sector și șeful sectorului, pe la 
toate locurile de muncă și am 
constatat că există insuficientă 
preocupare pentru alegerea șistu
lui. Din analiza ce a urmat s-a 
desprins că atît comitetul de partid 
cit și organizațiile de bază pe 
schimburi, grupele sindicale și 
conducerea tehnico-administrativă 
nu s-au prea ocupat de această pro
blemă. Am luat deci măsuri pe 
toate fronturile pentru remedierea 
lipsurilor.

-— Despre felul in care se 
desfășoară munca politică de 
conducere și îndrumare a ac
tivității economice ați relatat 
lucruri interesante. Există însă 
cred și unele deficiențe. Ce 
măsuri s-au luat pentru reme
dierea lor ?

— Deficiențe avem. Nici în pre
zent nu stăm bine cu calitatea 
cărbunelui, la capitolul disciplină, 
respectarea N.T.S., folosirea de
plină a utilajelor și în ceea ce 
privește ponderea muncitorilor di
rect productivi în comparație eu 
cei auxiliari. Comitetele de partid 
pe sectoare și organizațiile de ba
ză au fost îndrumate să formeze 
colective care să studieze aceste 
aspecte economice deosebit de im
portante. Un colectiv de specialiști, 
care să studieze posibilitățile de 
reducere a posturilor neproduc
tive, a fost format și la nivelul 
exploatării. Măsuri politico-organi
zatorice am luat multe. Rămîne 
ca eficiența lor s-o dovedească 
rezultatele.

TOALETA DE PRIMĂVARA

Foto : N. Moldoveanu

PROGRAM DE RADIO
22 martie

PROGRAMUL I : 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,35 Anun
țuri și muzică; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport. 7,15 Din melodiile 
fanfarei; 7,30 Imagini muzicale 
din țară — muzică ușoară; 7,45 
Emisiune pentru pionieri; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8.10 Emisiune 
de eîntece și jocuri; 8,25 MOMENT 
POETIC; 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9.35 Mglodii popu
lare din regiunea Crișana; 9,45 
Recital de violoncel : Daniil Șa- 

.fnai:; 10,00 Bl I.EȚ1.X DE ȘTIRI: 
10.03 , Cioțece inspirate din trecu
tul de -luptă . al poporului nostru;
10.15 De la fluier la marile an
sambluri: 10,30 ' .EMISIUNE LITE
RARĂ PENTRU ȘCOLARI; 10,55 
„Triptic botticelian" de Respighi; 
11,20 Limba noastră; 11,30 Mu
zică ușoară: 11,45 Muzică popu
lara; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI: 
12,10 Concert de estradă; 13,Q0 
Varietăți muzicale; 13,30 Intîlnire 
cu melodia populară și interpretul 
preferat: 14,00 BULETIN DE
ȘTIRI; 14,08 Sport; 14,15 Catalog 
muzical : interpret! și orchestre: 
15,00 Orchestra de muzică popu
lară din Oltenița; 15,20 Anunțuri 
și reclame; 15.30 Caleidoscop mu 
Zicai; 16.00 RADIOJURNAL. Sport.
16.15 Cîntă Constantin Drăghici; 
16,30 Cîntece pionierești; 16,40 
Recomandări de repertoriu; 17,1(1 
ANI DE UCENICIE : Cenaclu „AD- 
HOC"; 17,30 Natura în muzica 
pentru pian a lui Liszt; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 TRIBUNA 
RADIO : ADOLESCENȚA — VÎR- 
STA MARILOR ASPIRAȚII; 18,15 
Dansul popular în operă; 19,00 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 19,35 Concert de melodii ro
mânești; 20,00 RADIOGAZETA de 
SEARA; 20,30 Concert de melodii 
românești (partea a Ii-a); 21,00 Me. 
lodii magazin; 21,45 Trei poeme 
pentru soprană și orchestră de Al
fred Alessandrescu; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logie; 22,54 Album coral; 23,10 O 
vizită în fonetica noastră: 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

FILME
22 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie : 
Primul an de căsnicie; Repu
blica : Cartea de la San Mi
chele; PETRILA : Acțiunea
„Zimbru"/ LONEA — Minerul : 
Fără pașaport în tară străină; 
LIVEZENI: Catifeaua neagră; 
VULCAN : In nord spre A- 
laska; CRIVIDIA: Drama cio- 
cirliei; PAROȘENI : Jocurile o- 
limpice de la Insbruk; LUPEN) 
—■ Cultural: Rîdem cu Stan Ș| 
Bran; Muncitoresc: In pustiul 
Patagoniei; BĂRBATENI ; Ce' 
3 mușchetari.- TJRICANI : Fans'. 
XX.
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Cooperarea economică și tehnică 
dintre România și Iran

VIETNAMUL DE SUD

TEHERAN 19 (Agerpres). — La 
18 martie a fost semnat un acord 
de cooperare economică și tehnică 
între guvernul Republicii Socia
liste România și guvernul impe
rial al Iranului. Acordul, semnat 
din partea guvernului român de 
ministru] 
Gheorghe 
iraniană 
ministrul 
România 
utilaje și echipament 
de 31 milioane de dolari, rambur
sabile prin livrări de țiței și alte 
mărfuri iraniene. Totodată au fost 
semnate o parte din contractele 
dintre întreprinderile de comerț 
exterior ale celor două țări în

comerțului exterior 
Cioară, iar din partea 
de doctor ' Aii Alikhani. 
economiei, prevede că 

va livra Iranului mașini, 
în valoare

legâtură cu livrările de vagoane 
de cale ferată și echipament electro
tehnic. De asemenea, între între
prinderea română Petrolexport și 
Societatea națională iraniană de 
petrol a fost semnat un contract 
pentru cumpărarea de către Re
publica Socialistă România a 3,5 
milioane tone de țiței iranian în 
perioada 1968-1970.

Cu prilejul convorbirilor a avut 
loc un schimb de păreri privind 
dezvoltarea relațiilor economice 
între cele două țări, precum și 
ordinea de zi a celei de-a doua 
sesiuni a comisiei mixte ministe
riale româno-iraniene, care ur
mează să aibă loc la sfîrșitul lunii 
mai la Teheran.

la mare adimime Id Algeria
ALGER 19. — Corespondentul 

Agerpres C. Benga transmite: La 
sediul din Alger al „Societății na
ționale algeriene de exploatare și 
transport a 
„Sonatrach", 
tate de stat 
căreia intră 
valorificare i 
în materie i 
fost semnate două contracte con
form cărora Republica Socialistă 
România va livra Republicii Alge
riene Democratice și Populare

hidrocarburilor" — 
prima și unica socie- 
algeriană în sarcina 
toate procesele de 

a resurselor algeriene 
de hidrocarburi, au

pa-

BRAZILIA

Peste 100 victime
omenești cauzate
de ploi torențiale

SAO PAULO 20 (Agerpres). — 
Ploile torențiale căzute din abun
dență, în ultimele zile, asupra 
regiunii din împrejurimile orașu
lui brazilian Sao Paulo au pro
vocat în localitatea balneara Ca- 
raguatatuba, situată 
puternică alunecare 
număr de peste 100 
și-au găsit moartea,
500 de persoane au trebuie să fie 
evacuate din locuințele lor. Co
municațiile cu această localitate 
au fost întrerupte, datorită blo
cării tuturor căilor rutiere de ac
ces, precum și a legăturilor te
lefonice.

tru instalații de 
mare adîncime 
din Algeria în 
portante cantități 
fier.

Contractele prevăd, de aseme
nea, că România va pregăti teh
nicieni algerieni în acest domeniu, 
iar în Algeria vor sosi specialiști 
români pentru a asigura funcțio
narea și întreținerea utilajului pe
trolier livrat.

Exprimîndu-și satisfacția în legă
tură cu semnarea acestor contracte. 
Ahmed Ghozali, președinte-director 
general al „Sonatrach", a relevat 
faptul că primele instalații de fo
raj petrolier, sută la sută proprie
tate de stat algeriană, provin din 
România și că este vorba doar de 
„un preludiu la alte contracte vi
itoare". Prin achiziționarea aces
tor instalații, -a spus el „Sona
trach" își lărgește parcul de utilaj 
petrolier, fiind de acum înainte 
în măsură să întreprindă lucrări 
atît pe contul său, cît și în contul 
altor societăți terțe.

foraj petrolier la 
și va achiziționa 
contrapartidă im- 

de minereu de

pe litoral. c 
de teren. Un 
de persoane 

iar aproape

In 13 zile, peste 2 700 soldați 
americano-saigonezi
scoși din luptă
SAIGON 20 (Agerpres). — Uni

tățile Frontului Național de Eli
berare și populația din provincia 
sud-vietnameză Quang Tri au de
clanșat numeroase atacuri împo
triva pozițiilor artileriei grele a- 
mericane, garnizoanelor și aeropor
turilor. Agenția de presă Elibera
rea relatează că, în decursul a 13 
zile, patrioții sud-vietnamezi au 
scos din luptă 2 730 soldați inamici, 
au distrus 20 de tancuri și blin
date, au doborît și avariat 13 e- 
licoptere.

In ultimele 24 de ore, unități ale 
F.N.E. au surprins o unitate ame
ricană în provincia Tay Ninh și 
au atacat-o cu un puternic foc de 
mortiere. 12 soldați americani au

fost scoși din' luptă. La rîndul lor, 
și forțele militare saigoneze, aco
lo unde au intrat în contact cu 
unitățile F.N.E., au suferit pier
deri grele. ,,O puternică compa
nie guvernamentală, formată din 
120 de oameni, ce activau în pro
vincia Quang Ngai, surprinsă de 
partizani, a fost decimată", arată 
agenția Reuter.

întrevedere 
Brejnev — Klaus

MOSCOVA 20 (Agerpres). — La 
20 martie, Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.G.U.S., a 
primit pe dr. Josef Klaus, cancelar 
federal al Austriei, care se află 
într-o vizită oficială în U.R.S.S., 
și a avut cu el o convorbire. Au 
participat Andrei Gromîko și Lujo 
Toncic, miniștrii afacerilor externe 
ai celor două țări.

Ambasadorul Austriei a oferit 
luni o recepție la care au luat par
te Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
și alte persoane oficiale.

S-U A.: Campanie sub lozinca: 
„Cetățeni pentru Kennedy—Fulbright"
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întrunirea de la baza
militară americană
din insula Guam

GUAM 20 (Agerpres). — Luni 
dimineață\s-a întrunit la Guam — 
principala bază militară americană 
din Pacific — „Marele consiliu de 
război aliat" cu participarea' pre
ședintelui Johnson și a unor ofi
cialități militare și diplomatice a- 
mericane și, saigoneze.

Prima parte a lucrărilor este 
rezervată întrevederilor dintre ofi
cialitățile americane și cele sud- 
vietnameze. Cea de-a doua parte 
a lucrărilor „Consiliului de război 
aliat" din Guam va fi consacrată 
reuniunii militare în exclusivitate 
americană. Agenția France Presse 
relevă că, după părerea generală 
a participanților la reuniune, în
dată după conferința militară se 
va trece la intensificarea conflic
tului vietnamez.

NEW YORK 20 (Agerpres). — 
Charles Porter, fost membru în 
Camera Reprezentanților Congre
sului american din partea Statului 
Oregon, a declarat duminică că va 
conduce o campanie în statul său, 
pentru ca senatorul Robert Kenne
dy să fie înscris pe lista candida -

ților democrați, în vederea alegeri
lor prezidențiale din anul viitor. 
El a afirmat, totodată, că acceptă 
funcția de copreședinte din par
tea statului Oregon al organizației 
„Cetățeni pentru Kennedy — Tul- 
bright".

Disputa dintre Siria
și „Iraq Petroleum" într-un nou impas

i

De
al 

reu- 
Da-

DAMASC 20 (Agerpres). — 
legații guvernului Siriei și 
companiei „Iraq Petroleum", 
niți sîmbătă și duminică la
mase, în vederea reglementării 
problemelor redevențelor pe pe
rioada 1956-1965 nu au ajuns la 
un acord In timp ce compania ar 
fi dispusă să plătească Siriei 15 
milioane lire sterline drept rede- 
vențe, autoritățile de la Damasc 
reclamă o sumă mult mai 
— 40 milioane lire sterline.

siriană consideră pe 
că cererea sa nu
deoarece timp de 

„Iraq Pe- 
greșit rede-

vențele datorate guvernului 
Damasc, aducînd prejudicii 
economiei Siriei.
urmează să reia tentativele 
o săptămînă.

Cele două

de la 
grave 
părți 
peste

A

INDIA

tea 
dreptate, 
exagerată; 
ani, în mod deliberat, 
troleum" a calculat i

mare 
Par- 
bună 
este 
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Comunicat comun îrakîano-îranian
TEHERAN 20 (Agerpres). — La 

Teheran a fost dat publicității du
minică seara comunicatul comun 
cu privire la vizita pe care pre
ședintele Irakului, Abdel Rahman 
Aref, a făcut-o în Iran. Comuni
catul precizează că, în cursul ce
lor șase zile ale vizitei sale, pre
ședintele irakian a avut o serie 
de întrevederi cu șahul Iranului, 
Mohammad Reza Pahlavi, consa-

crate examinării situației interna
ționale, precum și unor probleme 
de interes comun. Analizînd, 
tr-o atmosferă de prietenie și 
țelegere, principalele aspecte 
vieții politice internaționale, 
doi șefi de stat, subliniază comu
nicatul, și-au exprimat încă o da
tă adeziunea lor la lupta pentru 
pace și securitate.

in- 
in- 
ale 
cei

relațiile din- 
comunicatij1.

In ceea ce privește 
tre cele două țări, 
informează că au fost examinate 
posibilitățile de intensificare a 
schimburilor comerciale irano-ira- 
kiene. In acest sens, între cele 
două țări urmează să fie semnat 
un acord de cooperare economică 
și culturală.

Ciocnire violentă 
între muncitori 
și polifie

CALCUTTA 20 (Agerpres). — 
La Rajgangpur. în statul indian 
Orissa, au avut loc duminică cioc
niri violente între muncitorii de 
la o fabrică de ciment și forțele 
polițienești chemate să restabileas
că ordinea. Muncitorii, relatează 
agențiile de presă, care organiza
seră o demonstrație cerînd repri
mirea la lucru a unor colegi con- 
cediați, au încercat să pătrundă 
în fabrică. Poliția, care păzea 
trarea, i-a împiedicat făcînd 
de bastoane, gaze lacrimogene 
în cele din urmă, de focuri 
armă. Peste 30 de muncitori 
fost răniți.

Programul

in- 
uz 
Și. 
de 
au
‘r

• KHARTUM, Curtea Supremă a pro
vinciei Khartum a dat luni o declarație în 
care reafirmă decizia de anul trecut a 
Curții Supreme a Sudanului, ce califica 
drept neconstituțională interzicerea Parti
dului Comunist din această țară.

O TOKIO. De la începutul anului 1967 
și pînă în prezent în Japonia au dat fali
ment 937 de întreprinderi mici și mijlocii.
• MOSCOVA. Geologii sovietici au des

coperit în apropiere de Urengoi, în Sibe
ria de vest, un nou important zăcămînt de 
gaze naturale. Potrivit calculelor preala
bile, acest zăcămînt dispune de rezerve e- 
chivalate la 1 300 miliarde metri cubi de 
gaze, la adîncimi de 1 100—1 300 m.
• WASHINGTON. Fostul ambasador a- 

merican la Saigon, Cabot Lodge, demisio
nat recent din postul pe care-1 ocupa, 
fost numit ambasador însărcinat cu problem 
me speciale.
• BOGOTA. Liderii Confederației sindi

cale a muncitorilor din Columbia au adre
sat o scrisoare președintelui Garlos Lleras 
Restrepo, în care protestează împotriva ac
țiunilor poliției îndreptate contra organiza

țiilor sindicale. La rîndul său, Comitetul 
național de unitate de acțiune și de soli
daritate sindicală, care grupează 18 organi
zații, reprezentînd peste 300 000 de membri, 
a condamnat represiunile polițienești și s-a 
pronunțat pentru eliberarea imediată a de- 
ținuților politici.

PARIS. Pe baza unui telefon anonim 
primit de poliție, a fost găsit manuscrisul 
original al partiturii operei „Don Juan" de 
Mozart, furat din Biblioteca națională a 
Franței la 18 ianuarie. Manuscrisul se afla 
ascuns în subsolul clădirii bibliotecii și se 
crede că a fost adus înapoi de hoț, deoa
rece valoarea lui extraordinară îl făcea irr- 
posibii de vîndut pe piața liberă.
• BONN. La 20 martie generalul Jo

hannes Steinhoff, comandantul forțelor ae
riene ale Bundeswehrului, a părăsit Bonn
ul, plecînd în Marea Britanie. Pe agenda 
vizitei sale în Anglia figurează convorbiri 
cu reprezentanți ai comandamentului for
țelor militare aeriene britanice, precum și 
cu reprezentanți ai întreprinderilor care 
produc avioane de luptă și motoare cu re
acție.

• HANOI. La Hanoi a fost semnat pla
nul de colaborare culturală și ajutor reci
proc între R. D. Vietnam și R. P. Ungară 
pe acest an.

Planul prevede că cele două țări vor ex
tinde colaborarea și ajutorul reciproc in 
domeniul științei, tehnicii, învâțămîntului, 
sănătății și agriculturii.
• PARIS. Plenara Comitetului național 

al Partidului Socialist Unificat din Franța, 
care și-a desfășurat lucrările la Paris, s-a 
pronunțat pentru continuarea colaborării 
tuturor forțelor de stînga din Franța și 
după încheierea alegerilor în Adunarea 
Națională,
• LONDRA. George -Thomson, ministru 

de stal la Ministerul Afacerilor Externe al 
Marii Britanii, care a făcut o vizită de 
două zile în Federația Arabiei de sud, s-a 
reîntors ia Londra. Referindu-se la această 
călătorie „surpriză", ziarul „Times" scrie 
că guvernul britanic intenționează să a- 
corde independență Adenului la 1 noiem
brie 1967, și nu în 1968 cum se prevăzuse 
initial.

de schimburi 
culturale
România-Anglia

LONDRA 20. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
In urma tratativelor care au avut 
loc la Londra a fost semnat la 20 
martie programul de schimburi în 
domeniile științei, învățămîntului 
și culturii între Republica Socia
listă România și Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord 
pe perioada 1 aprilie 1967 — 31 
martie 1969.

Noul program prevede vizite re
ciproce de oameni de știință, și 
cercetători științifici, schimburi de 
cadre didactice și de specialiști în 
domeniul agriculturii, vizite ale 
unor oameni de cultură și artă, 
schimburi de formații artistice, de 
expoziții, cărți și publicații, cola
borarea in domeniul cinematografiei, 
radiodifuziunii etc.
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