
Proletari din toate țările, uniți-vă !

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

In incinta minei Vulcani constructorii șantierului 
T.C.M.M. au început fundațiile unui obiectiv indus
trial.: noul atelier mecanic al exploatării Vulcan.

IN CLIȘEU: Fierar-betoniștii șantierului montează 
armătura metalică a fundației atelierului.

Respect 
ortacilor, 
angajamentelor

W a mina Uricani, depă- —șirea sarcinilor de plan a devenit o tradiție. In 1966 E. M. Uricani a dat 12 959 tone de cărbune peste plan. Pe exploatare cea mai mare producție a realizat-o sectorul II căruia, din producția dată peste plan, i-a revenit 11000 tone cărbune. Colectivul acestui sector s-a angajat ca în anul de față să-și depășească sarcinile de plan cu 1000 tone. Numai în primul trimestru al, anului minerii a- cestui sector și-au realizat și depășit . angajamentul, dînd 2 830 tone cărbune peste plan.- — Urmează ca la consfătuirea. de producție din aceas- , tâ lună să ne sporim angajamentul — ne informează șeful sectorului II. inginerul A- POSTU VICTOR.
★

Știm însă că în spatele an
gajamentelor, înfăptuirilor sînt 
oamenii. Dorința de a cunoaș
te oamenii sectorului Ii ne-a 
îndemnat să-i vizităm la lo
curile lor de muncă — aba
tajele. La baia minei Uricani 
ne-am echipat de șut, întin- 
zîndu-ni-se la plecare casca 

■ și lampa de miner.
Pornim spre adine. Cu lăm

pile aprinse intrăm în colivie. 
Colivia „stopează" la orizon-

P. BREBEN

(Continuare în pag. a 3-a)
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intens la construcția 
noilor blocuri din Lupeni

Lupeni lucrează 
blocurilor pre-

Constructorii de pe șantierul 
cu mult elan pentru realizarea 
văzute pe acest an. încă din primul trimestru ei 
au atacat lucrările la cele trei blocuri (264 apar
tamente) iar acum se află cu ele in diferite 
stadii de lucru. La blocul A 1 cu 10 etaje și 88 
apartamente constructorii au încheiat glisarea și 
tencuiesc etajul 6, unde brigăzile de tencuitori 
conduse de Sandu Tudor, Avram Nicoiae, folo
sind din plin timpul de lucru, execută lucrările 
intr-un ritm accelerat. Alături de ei, instalatorii 
de apă conduși de tovarășul Moroșan Haralambie 
au terminat nodurile sanitare la cinci nivele cu 
proba făcută iar in prezent montează obiectele 
sanitare din plumb și fontă, lucrînd după metoda 
de lucru a fluxului tehnologic continuu.

Mozaicarii conduși de Moșneag Gheorghe au 
terminat și ei mozaicul la cele cinci nivele apli- 
cînd aceeași metodă de lucru. Intr-un ritm in
tens muncesc și zugravii conduși de tov. Mogo- 
șan Ion, Călătoru Constantin și alții care au în
ceput chituirea tîmpiăriei și vopsirea ei. Cu 
multă rîvnă se lucrează și la blocul A 8, Ia care 
s-a terminat de turnat betonul în fundații iar în 
prezent se toarnă betonul Ia elevații pentru a în
cepe montarea cofrâjului glisant. Alături de A 8 
au început săpăturile în fundații la blocul A 7.

ClRSTOIU VALENTINLupeni ■ - i

TELEGRAMĂ
TOVARĂȘULUI JANOS KADAR
PRIM-SECRETAR AL COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC SOCIALIST UNGWR

TOVARĂȘULUI ISTVAN DOBI
PREȘEDINTELE CONSILIULUI PREZIDENȚIAL
AL REPUBLICII POPULARE UNGARE

TOVARAȘULUI 
PREȘEDINTELE 
MUNCITORESC

GYULA KALLAI 
GUVERNULUI REVOLUȚIONAR 
ȚĂRĂNESC UNGAR

DRAGI TOVARĂȘI,
BUDAPESTA

sub 
Ro-
So-

Cu prilejul celei de-a XXII-a aniversări a eliberării Ungariei de 
jugul fascist, în humele Comitetului Central al Partidului Comunist 
mân, al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri ale Republicii 
cialiste România, al poporului român si al nostru personal, vă transmitem 
dv. și poporului ungar cele mai cordiale felicitări.

Poporul român se bucură din inimă de realizările remarcabile obți
nute de poporul ungar, sub conducerea Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, în opera de construire a vieții noi, de dezvoltare economică și 
culturală, de înflorire continuă a patriei sale socialiste.

Ne exprimăm, și cu acest prilej, convingerea că relațiile de priete
nie frățească și colaborare multilaterală statornicite între Republica So
cialistă România și Republica Populară Ungară, între; Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, pe baza principiilor mar- 
xist-Ieniniste, se vor întări și dezvolta neîncetat spre binele ambelor 
noastre popoare, al cauzei socialismului și păcii în lume.

De ziua marii sărbători naționale ,a- Republicii Populare Ungare vă 
uț|m, dumneavoastră și poporului ungar, noi succese în realizarea sar
cinilor trasate de cel de-al IX-lea Congres al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar; în vederea desăvîrșlrii construcției socialiste, pentru dez
voltarea continuă a Ungariei socialiste.

N1COLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

f

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

in primul trimestru REGULARITATEA CIRCULAȚIEI 
FOST LA ÎNĂLȚIME ITRENURILOR N-ARegularitatea circulației trenurilor constituie un indicator de bază în transportul feroviar, iar de acest indicator depihd o serie întreagă de realizări în toate ramurile de activitate ale căii ferate. In primele trei luni însă, s-a obținut doar un procent de 93,6 la sută la îndrumare și de 92,08 la sută în parcurs. E adevărat că o bună parte din întîrzie- rile în parcurs se datoresc restricțiilor de viteză dintre stațiile Pui — Baru Mare și Criva-

■ , »dia — Merișor, dar mai sînt însă și întîrzieri care se datoresc unei slabe pregătiri a trenurilor în vederea unei circulații optime, unei slabe preocupări din partea unor salariați care nu acordă atenția cuvenită circulației trenurilor de călători și marfă. Ce justificare poate avea în fața publicului călător faptul că trenul 2114 din 28 februarie a staționat la semnalul de intrare al stației Petroșani timp de 77 minute 
si aceastas-au defectat instalațiile

de centralizare dinamică. Din motiv au mai trenurile 2 388 ■‘77 minute’ 2094 —31 minute și 2 806cu 141 minute. Lh R.C.M. au fost purtate discuții pe marginea acestei în- 
i

din cauză că
VITRINA ȘTIRILOR ZILEI

W Viitorii plopi 
ai cartierului

Azi, în cartierul Livezeni din 
orașul Petroșani, începe, sub 
îndrumarea lucrătorilor secției 
gospodărie a Sfatului popular 
al orașului, acțiunea de pre
gătire a terenului pentru în- 
sămințarea ierbii. Tot în acest 
cartier se desfășoară din plin 
săpăturile în vederea plantării 
a 300 de plopi.

# Unități sezoni
ere pentru le
gume și fructe

Ieri, în cartierul „8 Martie' 
din Petrila, Oficiul orășenesc 
pentru- valorificarea legumelor ‘ 
și fructelor a deschis o uni
tate sezonieră, tip „Litoral" (din 
plăci melamînate). Este a treia 
unitate sezonieră deschisă în 
această primăvară, iar în ur
mătoarele zile urmează a mai 
ti deschise alte trei unități. 
Doar vin truîandalele...
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O Televizoare 
din import

A sosit un nou transport de 
televizoare din import — „O- 
liver" (Republica Socialistă 
Cehoslovacă), „Orion" ' (Repu
blica Populară Ungară), „Temp 
6-M" (U.R.S.S.).

Incepînd de miine, cumpără
torii le vor putea găsi în ma
gazinele de specialitate din 
Valea Jiului.

0 O experiența 
binevenită

întreprinderea de produse de 
panificație și făinoase „Jiul" 
din Petroșani, în colaborare cu 
organizațiile comerciale ale o- 
rașului, au început experimen
tarea distribuirii produselor de 
panificație în timpul nopții. In 
acest fel, dimineața, în chioș
curi și magazine, pot fi găsite 
iranzeluțe, cornuri, covrigi, co
zonaci, împletituri și crochete 
proaspete.

F. V.

electro- același întîrzfât - tot eu cu
tîrzieri âțte întaegi, au fost găsiți destui vino- vați, dar în zadar; faptul era consumat...

ION CRIȘANG.f.R. Petroșani
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(Continuare în pag. a 3-a)

La lumina rampei — 
brigăzile artistice de agitație

AL VIII-LEA CONCURS AL FORMA
ȚIILOR ARTISTICE DE AMATORI

Duminică dimineața, pe scena Casei de cultură a sindicatelor a avut loc confruntarea brigăzilor artistice de agitație din Petroșani --• faza interintreprinderi — a celui de-al VJU-lea concurs al formațiilor artistice de amatori. La această confruntare au participat și formațiile artistice ale Cooperativei „Deșervirea" din Lupeni.Formațiile artistice- prezente în concurs au reușit să aducă în scenă aspecte pozitive și negative din u- nitățile economice unde-și desfășoară activitatea satisfăcînd, într-o oarecare măsură, pretențiile publicului spectator.Brigada artistică de agitație a cooperativei. „Jiul" din Petroșani, care a deschis întrecerea, a prezentat programul 'intitulat „Coloc
viu despre buna structor Al. Zecu).stăpînit textul, au avut o comportare degajată, corespunzătoare. Ex- ceptînd scena cu „Frizerul Mișu“, slab interpretată, restul programului a corespuns așteptărilor.Dintre soliștii de muzică populară s-a remarcat- Marca Katy cu melodia „Mâi bădiță de la miei".Echipa de dansuri a dovedit o slabă pregătire. Lipsa repetițiilor s-a văzut în numeroasele, greșeli ale

deservire". (In- ■ Interpreții au

M. CHIOBEANU

(Cantinuare în pag. a 3-a)

Tînăra Katy Marca, una din so
listele cooperativei „Jiul" din Pe
troșani (în clișeu) interpretînd me
lodia populară „Măi bădiță de la 
miei".



STEAGUL ROȘU

SPORT•SPORT•SPORT
!2IHL: 0 VICTORIE A VOINȚEI DE AFIRMARE

— Jiul — Steaua 2-0 C1-O}

HANDBAL

Ș. S. Petroșani — B. S. G. 
Halloren 5-7 (2-5)

Echipele : JIUL : Zamfir — Dan, Pop, Ștoker, Mihai — Sandu, Crăciun — Martinovici, Libardi, V. Io- 
nwcu (Toia), Peronescu.

STEAUA : Haidu — Sătmăreanu, 
Jenei, Hălmăgeanu, Chiru — Ne
grea, D. Popescu — Panțea (Șoo), Constantin, Voinea, Sorin Avram.In zilele premergătoare meciu
lui amatorii de fotbal din orașul 
nostru comentau pretutindeni dificila partidă a favoriților lor, fotbaliștii de la Jiul, în compania ru- . tlnaților jucători de la Steaua- Victoria echipei noastre era pusa »ub semnul incertitudinii. Forma
ți» militarilor bucureșteni, revenea la Petroșani, după atîția ani, ani
mată de dorința de a practica un 
fptbal de bună calitate. Și bineîn
țeles, de a nu pierde 1 Dar... întregind așteptările celor mai entuziaști susținători, desfășurînd un joc de bună factură tehnică și spectacular, la adevăratele posibilități 
d» care dispun, fotbaliștii noștri ap trecut cu brio dificila încercare obligînd echipa „profesorului" Constantin, să părăsească terenul învinsă, după un joc în care a fost net inferioară partenerilor de întrecere. A fost un meci, într-ade- 
văr „mare", in care jiuliștii au

Haidu dar... ratează l Abia în min. 23 notăm prima fază mai închegată a oaspeților. Sorin depășește pe Dan, centrează frumos dar Zamfir, deși jenat de Constantin, reține spectaculos: In min. 35, din nou pericol la poarta Stelei. Libardi îm-
• Min, 4: Ionescu îl des

chide „printre1*, în a- 
dîncime pe Peronescu. 
Acesta șutează, Haldu-I 
respinge în picioare. 
Din nou șut — GOL 1-0 

O Min. 75: Corner de pe 
partea dreapta. Exe
cută Martinovici. Pe
ronescu, bine plasat, 
cap — GOL 2-0

A Raport de cornere : 
13-1 pentru Jiul.
Șuturi pe spațiul por
ții; 18 (Jiul) — 3 
(Steaua) 

fizică excelentă a jiuliș- și evidentele posibilități Je au. Și astfel ia sfîrșit în care echipa noastră a ardoare victoria, a luptat

min. 75 reușesc să majoreze scorul tot prin Peronescu. Pînă la sfîrși- tul meciului am mai notat cîteva acțiuni desfășurate în același ritm, frumos închegate și care atestă atît condiția ti lor cît pe care un meci dorit oumulț pentru obținerea ei și a ob- ținut-o de o manieră care a entuziasmat pe toți cei prezenți pe stadionul Jiul.Din formația militară am remarcat jocul lui Jenei, Sătmăreanu, Negrea, (în prima repriză) și Hăl- măgeanu. Echipa Jiul, ai cărei component! au fost cu toții la înălțime, a avut cîteva „motoare" neobosite, excelente, în perfectă stare de funcționare, în mijlocașii Sandu și Crăciun, în înaintașii Martino- viei, Peronescu, Libardi și în fundașul central Stoker, de nețrecut.
v. TEODOBESCU

Jiuliștii au înscris al doilea 
gol în poarta lui 

Haidu Căprioara 
de pe Jiu

Numele: Nemeș Margareta. 
Vîrsta: 17 ani. Ocupația: e- 
levă in clasa a X-a la Liceul 
din Lupeni. Caracteristici; vi
teză, detentă, voință. Baza tu
turor succeselor; pasiune, 
multă pasiune in practicarea 
atletismului. Pînă acum, sprin
tena căprioară din Lupeni, o 
speranță autentică a atletis
mului Văii Jiului s-a clasat 
în multe concursuri pe locuri 
de frunte. Cele mai bune re
zultate : 12,8 sec. pe 100 m 
plat, 4,99 m lungime, 6,9 sec. 
pe 50 m plat.

Inspiratoarea micropartretu- 
lui nostru e decisă să obțină 
rezultate mult superioare. Cu 
voința șl pasiunea ce-o 
terizează, rezultatele 
desigur nu se vor lăsa 
tate.

GH. PRAȚA corespondent

Handbalistele de Ia S.S. Petroșani au susținut duminică pe teren propriu, un nou meci internațional. De data aceasta parteneră de joc a fost eehipa B.S.G. Halloren Halle din Republica Democrată Germană,Intîlnirea a avut o aluri pasionantă, desfășurată sub semnul e- galității, ținînd încordați spectatorii pînă la fluierul final al arbitrului, Șl dacă pînă la urmă oaspetele au cîștigat la o diferență de două puncte, aceasta se datoreze jocului lor mal calm din prima repriză, precum și formei slabe a portăriței Ciulavu care a primit trei goluri cu multă ușurință,De remarcat este totuși faptul că localnicele au desfășurat duminică un joc mai bun decît cele anterioare. Au practicat un handbal rapid și au tras mai mult la poartă, față de alte partide susținute pe teren propriu. Este un lucru îmbucurător care, sperăm, că nu se va opri aici,Revenind la joc, putem spune că primele opt minute au aparți
ȘUT ȘI... GOH!

carac- 
dorite 
aștep- 

POPICE

nut gazdelor care au combinat frumos la semicerc și au tras puternic la poartă. Mingea șutată de ele însă ori că a nimerit bara, ori a fost reținută cu siguranță de portărița oaspetelor, care a apărat excepțional. In minutul 9 handbalistele de la Halloren deschid scorul prin Kipping, pentru ca peste alte două minute Vinter să majoreze scorul la 2—0, printr-un gol înscris din întoarcere. In minutul 12 e rîndul localnicelor să marcheze prin Domșa, dintr-o lovitură de la 7 metri, Tot ea ratează însă o lovitură asemănătoare la scorul de 3—2 pentru oaspete. pînă la sfjrșitul reprizei acestea din urmă mai înscriu încă două goluri, tabela de marcaj ară- tînd rezultatul de 5—2 în favoarea lor.In partea a doua a întîlnirii, petroșănencele atacă iarăși puternic și restabilesc diferența la un singur gol. Pînă la urmă însă oaspetele cîștigă această partidă cu scorul de 7—5.
C. MATEESCU

desfășurat pe parcursul întregii partide un joc în viteză, avîntat, i cu acțiuni derutante de pe un plan i pe altul, cu faze de rară spectaculozitate, în fața porții Iui Haidu. A fost un meci cu atacuri bine organizate, susținute de întreaga 
echipă, un meci în care s-a jucat 
fotbal în toată accepțiunea cuvîn- 
tvluî. Și asta in ciuda unul teren 
aproape impracticabil.

Ora 16. Arbitrul Iosif Ritter (nota 
10) dă semnalul începerii meciului, în aplauzele și încurajările 
frenetice ale înflăcărate! galerii Studențești, Ritmul alert, imprimat 
de jluliști, chiar de la început partida!, le permite acestora să ma
seze pe „steliști" în propriul careu. 
Chiar în min. 1 — primul corner. 
Execută Peronescu dar Libardi 
raia ușor cu capul si Haidu reține- In min. 4; 1-0. încurajați de gol și- 
galerie „băieții noștri" pornesc în 
trombă, sînt mereu primii la min
ge. Acțiunile lor devin din ce în 
ce mai incisive, combinațiile sub
tile inițiate de Martinoviei, Li
bardi și Peronescu provoacă de 
flecare dată derută în apărarea oaspeților. In min. 8 cea mai mare 
ocazie ratată de jiuliști, V- Ionescu. primind o pasă excelentă de la 
Martinovici, șutează cu sete de la 
6 metri, pește bară! Terenul greu 
îheepe să joace feste fotbaliștilor ambelor echipe. Mingea se oprește 
deseori în cleiul gazonului. In min. 
15, spre exemplificare, după ce Li
bardi scapă de Jenei îi pasează lui Peronescu care îl driblează și pe

pinge lui Peronescu, pe lîngă Hăl- măgeanu, o minge salvată în extremis, printr-un plonjon disperat, de Haidu Jiuliștii nu le dau deloc răgaz militarilor să-și organizeze atacurile. Presingul lor devine din ce în ce mai puternic. In min. 40 și 41 Libardi și Sandu încearcă poarta adversă prin șuturi puternice de la distanță. Martinovici, irezistibil pe parcursul acestei reprize, demarează frumos și pe o parte și pe cealaltă a terenului, insistă la fiecare minge, centrează și șutează periculos, Alături de el, întreaga înaintare jiulistă (mai puțin Ionescu, prea lent) „macină" permanent apărarea Stelei.Repriza a doua se desfășoară în același unjc sens, spre poarta lui Haidu. Mijlocașii Sandu și Crăciun, neobosiți și excelenți pe parcursul întregii partide, alimentează frecvent cu mingi utile atacul. In min. 57, Pop trimite o minge „acasă" care putea să coste echipa gazdă. Intervenția lui Zamfir e însă salutară. Schimbarea lui Pantea cu Spo nu aduce nimic bun în jocul stelișților. In schimb introducerea lui Toia în locul iui Ionescu s-a dovedit bine inspirată. Acesta, încă neîncfilzit, își face simțită imediat prezența în teren. In min. 69 Libardi, coordonatorul acțiunilor o- fensive ale jiuliștilor, „zguduie" bara printr-un șut Ia care Haidu 
rămăsese spectator. Cu toate eforturile depuse, fotbaliștii noștri, ne
simțind încă oboseala, insistă. In

Rezultatele primei etape 

a returului campionatului 

orășenesc de fotbal
Minerul Petroșani — Preparatorul Petrila 0—3
Minerul Uricani —■ Constructorul Lupani 1—0
Const, minier Petroșani — C.F.R. Petroșani 1—2
Preparatorul Petrila — Minerul Bănița 3—0

CLASAMENTUL
1. Minerul Uricani 8 5 2 1 21— 5 12

2—3. Preparatorul Lupeni 8 5 1 2 17— 4 11
2—3 .Constructorul Lupeni 8 5 1 2 21— 8 11

4. Preparațla Petrila 8 5 0 3 25— 8 10
5. C.F.R, Petroșani 8 4 1 3 13—23 9
6, Minerul Bănița 8 3 2 3 13—15 8
7. Const, min. Petroșani 8 1 1 6 7—24 3
8. Minerul Petroșani 8 0 0 8 1—31 0Derbiul campionatului orășenesc s-a desfășurat la Uricani. Fostul lider, Constructorul Lupeni, încă nepus la punct cu pregătirile, a cedat în fața minerilor din Uricani. Unicul gol al partidei, a fost înscris de Miștoder (min. 35).Cei peste 300 spectatori prezenți la meci au avut o dublă satisfacție : victoria asupra principalei candidate la titlul de campioană orășenească și detronarea foștilor lideri, în locul lor insta-

lîndu-se fotbaliștii localnici.A condus foarte bine fostul internațional I. Pa- nait.
Etapa viitoare : Preparatorul Lupeni — Minerul Petroșani; Minerul Bănită — Constructorul minier Petroșani; C.F.R. — Minerul Uricani; Constructorul Lupeni — Preparatorul Petrila.

A. SLABII președintele <2.3.0.
Petroșani

Parîngul Lonea 
orășeneasca peA luat sfîrșit campionatul orășenesc de popice pe echipe ediția 1966/67. Au participat 6 echipe masculine. Pe parcursul desfășurării celor zece etape, compo- nenții echipei Parîngul Lonea au dovedit multâ constanță, necuncșcînd înfrîngerea in actualul campionat, fapt rar în- tîlnit pînă acum. Dar cu toate acestea rezultatele înregistrate, ațît de campioni cît și de echipels Voința Petroșani, Mine • rul Vulcan, Utilajul Petroșani, sînt departe de rezultatele din edițiile precedente, fără a le mai compara cu cele ce se obțin la nivel republican. Scăderea valorici vădită a majorității e- chipelor noastre din Valea Jiului considerăm că șe datorește slabei pre-

i

campioană 
1967
9gătiri a tuturor jucătorilor pe de o parte, iar pe de altă parte lipsei de preocupare și sprijin din partea consiliilor a- sociațiilor, secțiilor de popice.Oricum, pînă la desfășurarea etapei regionale au mal rămas foarte puține zile așa că nu se mai poate vorbi de o impulsionare în procesul de pregătire, ci doar de o dorință arzătoare din partea fiecărui jucător al echipei noastre campioane de a cîș- tiga, Știut fiind că majoritatea sportivilor lo- nepi posedă multă rutină ei pot confirma în continuare buna tradiție, pe care Valea Jiului o menține de cîțiva ani în sportul popicelor, în regiunea Hunedoara.

Iată clasamentul campionatului orășenesc:
1. Parîngul Lonea
2. Minerul Vulcan
3. Voința Petroșani
4. Utilajul Petroșani
5. Minerul Lupeni
6. Minerul Uricani

30 puncte 
24 puncte 
20 puncte 
20 puncte
14 puncte
10 puncte



STLAGUL ROȘB 3 i
Resaiartratea 
tinolaliei umilei 
o-a losl la înălțime I

(Urmare din pag. 1)Anomalii de felul celor de mai sus mai sînt înregistrate la R.C.M.- ul Petroșani. Astfel, trenul 206 din noaptea de 25—26 martie a fost oprit la semnalul de intrare al stației Peștera Boli timp de 15 minute, deoarece impiegatul de mișcare Herman Francisc a adormit în post. In ziua de 17 martie, trenul 2 672 a întîrziat în stația Petroșani 29 minute deoarece a așteptat introducerea locomotivei pe tren. Mecanicul Poenaru Ioan, deși a fost avertizat că trebuie să intre pe tren, s-a culcat, La fel a procedat, în ziua de 17 martie și agentul de la urma trenului 2 600, Tamaș AL, care a a- dormit în parcurs, astfel că în stația Pui nu a avut cine să facă proba de continuitate. Pîhă a fost sculat au trecut 7 minute; din a- ceastă cauză trenul 2 601 a suferit o întîrziere de 49 minute în stația Subcetate.Este totuși inadmisibil ca în luna martie, cînd condițiile de muncă s-au îmbunătățit, să se obțină o regularitate mai slabă decît în luna februarie. Pare de necrezut, dar acesta e adevărul, Astfel, la trenurile de călători regularitatea a fost de 97,5 la sută față de 98,4 la sută la îndrumare și de 90,7 la sută față de 94,4 la șută în paroplrs. Același lucru s-a petrecut și la trenurile de marfă, unde regularitatea a fost de 92 la sută, față de 95,3 la șută în luna februarie, Totalizate, întîrzierile însumează 45 888 minute. Aceasta reprezintă 6,5 la sută din durata totală a timpului de mers, ceea ce trebuie să constituie un semnal de alarmă.Dacă în trecut în cadrul R.C.M, Petroșani se obținea o regularitate a circulației de 98—99 la sută, rezultă că în prezent există o slabă preocupare în această direcție atît din partea operatorilor de la R.C.M. cît și a personalului de stație, depou și revizie de vagoane.In prezent, "condițiile de munca la unitățile de cale ferată din cadrul R.C.M.-ului Petroșani sînt dintre cele mai bune. Aeest lucru reclamă cu atît mai mult ca acestui indicator de bază — regularitatea circulației — să i se acorde atenția cuvenită.
Respect ortacilor, angajamentelor

(Urmare din pag. 1)

tul 580. Ieșim intr-o cupolă 
longitudinală din beton și fier, 
luminată electric cu tuburi 
fluorescente. Trecem pe lingă 
convoiul de vagonete, pe lin
gă oameni echipați la fel ca 
noi. Cupola luminată rămine 
în urmă. Undeva pe traseul 
pe care ne îndreptăm ne în- 
timpină o lumină. Ne iese in 
cale maistrul miner DAVID 
IOSIF. Raportează inginerului 
situația din sector :

— Am pușcat la 6 locuri 
de muncă. S-au încărcat pînă 
la ora asta 70 tone, tovarășe 
inginer.

— însemnează că stați bine, 
tovarășe David. Vino cu noi.

Alături de acești oameni, 
cunoscători ai tainelor adîn- 
curilor, ajung în abatajul ca
meră nr. 4. In cele două „a- 
ripi“, ce se desfac în stingă 
și în dreapta, cite 3 oameni 
încarcă crațerul sau aleg șis
tul, într-un ritm constant. Mi
nerul șef de brigadă, NASTA- 
SE JENICĂ, în timp ce orta
cii lui deșartă lopețile una 
după alta pe crater, prezintă 
situația abatajului:

— Am dat pește o interca
lat ie mare. Intre straturile 17 
și 18 grosimea șistului este de 
o jumătate de metru. E sfă- 
rămicios, greu de ales.

Inginerul și maistrul iau în 
mină cîte o bucată de șist. 
II sfărîmă ca pe o bucată de 
pîine. Da. Așa-i. Sînt de a-

La lumina rampei — 
brigăzile artistice de agitație

(Urmare din pag. 1)dansatorilor care, adesea, erau în contratimp cu melodia.Uzina de reparat utilaj minier dirt Petroșani a foșt prezentă în concurs cu programul „Cine știe, 
spune tot". (Instructor Fr. Oravecz). La început se părea că brigada me- talurgiștilor va reuși să transmită mesajul propus. Pe parcurs s-a dovedit însă, că cei 7 componenți ai brigăzii s-au rezumat doar la... memorarea textului (destul de slab de altfel). Ei n-au dat viață, prin interpretarea lor, sensului cuvintelor rostite. S-a făcut pregnant simțită lipsa de îndrumare. (De ce nu s-a solicitat în acest sens sprijinul u- nul instructor de ia Teatrul de stat ?). Mișcările neîncetate ale in- terpreților prin schimbarea nejustificată a locurilor între ei, nu poate înlocui mișcarea în scenă — care presupune cu totul altceva .—, trăirea și interpretarea textului învățat.Sceneta „Bolnavul închipuit" a fost bine apreciată de publicul spectator, ca și reprezentația dată de formația de muzicuțe.

„Cîutăm viața nouă", așa s-a intitulat programul brigăzii artistice de agitație de la E. M, Dîlja. .(Instructor Gh. Dor of tei).Deși acceptabil interpretat, textul a conținut prea multe generalități fiind insuficient legat de aspecte luate din viața cotidiană a minei. Revăzut și scurtat (scena cu bețivii foarte slabă), e] poate fi mult îmbunătățit.Posedînd un text cu reale calități artistice, brigada artistică de agitație a T.C-M.M. a prezentat programul „Visuri împlinite". (Instructor E, Oprea). Cu toate că au avut la îndemînă un text bun, și o interpretare adecvată ceea ce i se poate reproșa acestei brigăzi de a- gitație esțe lungirea inexplicabilă a programului, fapt care a pus la grga Încercare răbdarea spectatorilor.Programul „Brigada prin parchete7* interpretat de artiștii amatori de la I. F. Petroșani (instructor ing. S. Giurgiu) a fost bogat în idei scoțînd în evidență aspecte semnificative din viața lucrătorilor forestieri. Este regretabil însă 
că, prin slaba interpretare, brigada n-a reușit să convingă. Interpreții vorbeau încet, iar mișcarea scenică a fost inexistentă.

ceeași părere cu minerul. La 
despărțire, inginerul le spune 
să aibă mare grijă la alege
rea șistului vizibil.

Prin labirintul imens și 
plin de ecouri ajungem în a- 
batajul cameră nr. 5. Aici lu
crează brigada lui PREDA 
MARIN. Nu cu multe ore 
înainte se pușcase. Lingă cra
ter — un „deal" de cărbune. 
Deoparte și de alta a crațerti- 
lui, oamenii dau zor cu încăr
catul, împuținind cărbunele 
văzînd cu ochii- In același 
timp aleg șistul, îl depozitea
ză în „lucru vechi". Șeful de 
brigadă ne prezintă ortacii:

— Sînt băieți buni, tineri 
pină la 30 de ani: STREJAN 
VASILE, VJȚAN MIHAI, HO- 
RESCU NICOLAE,. MIRICA 
CONSTANTIN, O ANCE A 
1OAN. Muncește fiecare cu 
multă tragere de inimă.

In abatajul cameră nr. 6 
brigada lui POP V. IOAN de 
asemenea încarcă cărbunele 
de la „culcuș". Oamenii sînt 
bine organizați. Locul de mun
că e curat. Dar notăm și o 
nemulțumire a brigăzii:

— Crațerul stă prea mult. 
Nu sîntem satisfăcuți cu goale.

Un alt loc de muncă — 
abatajul cameră nr. 7. Briga
da lui FALL DĂNILA aplică 
o metodă de lucru îmbunătă
țită, a cărei eficacitate con
stă în economisirea materia
lului lemnos și creșterea pro

Constructorii s-au prezentat în 
concurs cu programul „Sus, tot mai 
sus și cît mai bun". (Instructor C. Stănciulescu), Și acestei brigăzi, că și altora de altfel, i-au lipsit repetițiile și p îndrumare mai calificată. Deși cei 6 interpreți au manifestat o dorință vădită de a fi la înălțimea exigențelor, au reușit doar în parte. Aceasta s-a datorat atît textului, care pe alocuri nu corespunde, cît șl lipsei unei activități continue care să permită sudarea brigăzii artistice.Sindicatul salariaților sanitari a fost reprezentat de o formație artistică cu un program Întitulat 
,,Viața nouă" (instructor dr. I. Sa- muilă) dar care nu este... brigadă artistică de agitație. Atît numărul mare al componențilorl ei — 18 persoane cit și durata mare a programului (cca. 1,30 ore) ne împiedică să-i conferim această denumire.Evident, din programul prezentat poate fi selectat o parte — spre a servi ca program al unei brigăzi artistice de agitație. In acest scop, însă, se cer, eliminate scenele diluate cum a fost cea cu... surpriza, însănătoșirea bolnavului ș, a, Ceea ce este absolut necesar, indiferent sub ce formă va mai fi prezentat programul respectiv, să se acorde mai mare grijă stăpînirii textului și... comportării în scenă a unor interpreți.Cooperativa „Deservirea" din Lu- peni a adus în concurs programul 
„20 de ani de libertate" (Instructor V. Cpnstantinescu). Prima parte a programului a fost acceptabilă atît din punct de vedere al conținutului cît și al interpretării. Cea de-a doua parte a programului cooperatorilor din Lupeni a fost slab. Soliștii vocali Simina Lucia și Landt Luiza s-au prezentat necorespunzător.Deși a avut unele scăpări, echipa de dansuri a cooperatorilor, formată din 12 perechi, ș-a prezentat bine pregătită. Ea a reușit să aducă în scenă frumusețea, vioiciunea și prospețimea jocului popular românesc.Și acum cîteva concluzii desprinse din concursul desfășurat. Brigada artistică de agitație este una din cele mai răspîndite și eficiente 
ducției de cărbune în abataj.

Cu același interes plin de 
pasiune, admirație și respect 
m-am apropiat și de brigăzile 
conduse de GHERAN DUMI
TRU, GRĂDINARU CON
STANTIN, NAGY ȘTEFAN, 
IOJA EMERIC.

Peste tot am admirat la co
lectivul sectorului II, rîvna 
pentru realizarea și depășirea 
angajamentelor, îmbinată cu 
o bună organizare a locului 
de muncă, eu respectarea dis
ciplinei și a normelor de teh
nica securității. Am urmărit 
munca minerilor, în succesiu
nea operațiunilor tehnologice, 
de ta primele găuri, perfora
te în masa compactă, de cu
loarea abanosului, la pușcare 
și pînă la încărcarea pe cra
tere a cărbunelui, apoi in va
gonete și pînă pe banda co
lectoare, la suprafață, acolo 
unde e colectată întreaga pro
ducție a minei. Fiecare bu
cățică de cărbune poartă cu 
sine hărnicia minerilor sec
torului II-

Cu aceste impresii, cifre și 
fapte m-am întors la „ziuă" 
alături de un inginer tîndr, 
ambițios pe care oamenii H 
primesc cu simpatie între ei. 
Un om asemeni lor, celor din 
adîncuri care îi respectă și e 
respectat. Dar acest colectiv 
de oameni are respect și față 
de planul de producție, față 
de angajamentele pe care 
le ia. 

genuri ale activității artistice de amatori. Impunîndu-se prin capacitatea de a populariza și promova tot ceea ce este nou și înaintat în producție și în viața cotidiană, de a combate ceea ce este învechit și stînjenește progresul, aceste forme de manifestare artistică trebuie să aibă un conținut bogat de idei și să folosească mijloace variate de exprimare. Spre a-și atinge scopul, brigăzile artistice de agitație trebuie astfel alcătuite încît să corespundă necesităților de mobilitate și operativitate. Or, tocmai în această direcție au fost deficitare unele dintre brigăzile prezente în concurs.Deși confruntarea brigăzilor artistice de agitație Vădește o oarecare preocupare din partea sindicatelor pentru activizarea acestora, programele prezentate au scos în evidență lipsa lor de omogenitate pe oare nu o poate suda decît o activitate îndelungată- Faptul că nu toate brigăzile artistice de agitație au continuitate în activitatea lor, unele fiind alcătuite în grabă, în preajma diferitelor concursuri, se reflectă în calitatea interpretativă a programelor. Privită sub aspect interpretativ, trebuie precizat că la majoritatea brigăzilor s-a făcut simțită lipsa de îndrumare calificată. (Actorii Teatrului de stat din Petroșani trebuie să acorde mai mult sprijin activității artistice de amatori).Confruntarea de la Petroșani a brigăzilor artistice de agitație a relevat că sindicatele dispun de suficiente forte artistice care, stimulate și conduse cu pricepere pot da programe bogate în conținut, la un nivel de interpretare artistică corespunzător exigențelor actuale.

Preparați» Lupeni, Lăcătușul li
pan SIMION lucrează la coșurile 
metalice de centrifugare, folosite 

la deshidratarea cărbunelui

întreprinderea minieră Hunedoara 
Secția minieră Banița 

cu sediul în comuna Bfinița, regiunea Hunedoara

Angajează imediat:

■ muncitori necalificați și calificați. 
Vârsta între 18—50 ani.

/

Exploatarea calcarului se face la zl. Munca tn 
acord, cîftlgul lunar putînd fi între 1100-1500 lei.

Se asigură cazarea în dormitoare comune 
fl masa contra cost.

TELEVIZIUNE
4 aprilie17.15 Emisiunea: Pentru noi, 

femeile.
18,00 Pentru cei mici: „Vizi

tă" de l, Caragfate.
18.16 Filmul „Cocoșului ți 

șoarecii vicleni".
18.30 Pentru tineretul școlar: 

1 001 de întrebări,
19,00 Telejurnalul de seară, 
19,27 Buletinul meteorologic.
19.30 Călătorii geografice ; Că

lătoria căpitanului Cook 
(VII).

20,00 In direct... Emisiune eco
nomică,

20.30 Seară de teatru: „Coco
șul negru" de Victor Ef- 
timiu. Interpretează co
lectivul Teatrului Națio
nal din Craiova. In pau
ză : Poșta televiziunii.

23,00 Reportaj filmat: „O zi 
la Budapesta".

23,20 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
5 apriliePROGRAMUL I : 5,00 BULETIN DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical de dimineață; 6,00 RADIOJURNAL. 

Sport. Buletin meteo-rutier; 6,15 ACTUALITATEA AGRARA; 6,25 Pi-ogram muzical de dimineață; 6,35 Anunțuri și muzică; 6,45 Program muzical de dimineață; 7,00 RADIOJURNAL- Sport, Buletin me- teo-rutier; 7.30 Poate cînți și tu aceeași melodie...; 7,45 Emisiune 
pentru pionieri! 8,00 SUMARUL PRESEI; 8,10 Jocu-i din bătrlni lăsat; 8,25 MOMENT POETIC; 8,30 
La microfon, melodia preferată;9.30 Sfatul medicului; 9,35 Cîntece populare de dragoste; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 „Patrie, pă- mînt iubit" — program de cîntece; 10,15 Melodii populare interpretate de Ana Ispas și Remus Bistriță;10.30 EMISIUNE LITERARĂ PENTRU COPII; 11,20 Limbă noastră;11.30 Muzică ușoară,- 11,45 Muzicăpopulara; 12,00 BULETIN RE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 12,10 Concert de estradă; 13,00 Varietăți muzicale; 13,30 Intiinire cu melodia 
populară si interpretul preferat: 14,00 BULITIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14.08 Sport: 14,15 Melodii cu dedicație: 15.00 Estrada artistului amator; 15,20 Anunțuri și reclame: 15,30 ..Opera săpdfmînii"; 16.00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 16,15 Soliști de muzică ușoară; 16,30 Formații artistice pionierești; 16,40 Clasici ai 
muzicii corale românești : Augustin 
Bena: 17,00 Recital de operetă : Adriana Codreanu; 17,10 ANI DE UCENICIE; 17,30 Opera, cronică a istoriei; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 18.03 TRIBUNA RADIO : EFICIENȚA ECONOMICA ȘI CREȘTEREA VENITULUI NAȚIONAL; 18.15 Varietăți muzicale; 18,40 JURNAL AGRAR; 19,00 O melodie pe adre
sa dumneavoastră; 19,30 Melodia zilei : „Te mai aștept" de Temistocle Popa; 19,35 Concert de melodii românești; 20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 Concert de melodii românești (partea a Il-a); 21,00 Melodii-magazjn; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteorologic; 22,20 Alfred Cortot interpret al „Prel ud iilor" de Chopin; 23,00 Muzică ușoapă; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.



4 STEAGUL ROȘU

ViRTR iNTEDNRTiONRLR
Funeraliile mareșalului 
Rodion Malinovski

O delegație de partid 
și guvernamentală 
a R. P. Polone a sosit la SofiaMOSCOVA 3. Corespondentul A- gerpres S. Podină transmite: La 3 aprilie au avut loc funeraliile mareșalului Rodion Malinovski, membru al G.C. al P.C.U.S., ministrul apărării al U.R.S.S. Cortegiul funebru a străbătut timp de două ore străzile Moscovei, pentru a ajunge de la Casa Armatei, unde fu

sese depusă urna cu rămășițele pă- mîntești ale dispărutului, pînă în Piața Roșie, locul mitingului de doliu. In cortegiu se aflau conducători de partid și de stat sovietici, conducători militari sovietici și din străinătate, militari ai Armatei Sovietice, mii de locuitori ai Moscovei.In apropierea Pieței Roșii, Leonid Brejnev, Nikolai Podgornîi, Alexei Kosîghin și alți conducători sovietici au depus urna pe un afet de tub, care a intrat în Piață tras de un transportor blindat.La tribuna Mausoleului lui Lenin se aflau conducătorii sovietici., șefii delegațiilor străine sosite la funeralii, printre care general-co- lonel Ion loniță, ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România.
Formarea noului guvern grecATENA 3. — CorespondentulAgerpres, C. Alexandroaie, transmite : Regele Constantin al Greciei l-a însărcinat luni pe liderul partidului Uniunea Națională Radicală (E.R.E.), Panaiotis Kanelopou- los, să- formeze noul guvern grec. Membrii noului cabinet au depus jurămîntul în fața regelui în cursul serii. Primul ministru Kanelopou-
LONDRA

Pitgaiiii lo vodBiea leloâni dialogului 
anglowniol orbitor la GibraltarLONDRA 3 (Agerpres). — In capitala Angliei se fac pregătiri în vederea reluării dialogului anglo- spahiol privitor la Gibraltar. Se crede că Spania va accepta noua propunere britanică ca tratativele să fie reluate în cea de-a doua jumătate a lunii aprilie la Londra sau la Madrid.Consultările care au avut loc săptămîna trecută în capitala Marii Britanii între reprezentanți ai Ministerului pentru problemele Com- monwealthului și o delegație a executivului din Gibraltar au stabilit poziția pe care Anglia se va situa în cadrul viitoarelor negocieri cu oficialitățile spaniole, privind viitorul acestui teritoriu.- După cum anunță agenția Reu-ter, surse oficiale britanice au caracterizat drept speculații știrile a- părute recent în presă, potrivit că-

Un act de provocare 
împotriva 
R. P. ChinezePEKIN 3 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Chineze a fost autorizat să dea Statelor Unite un serios avertisment în legătură cu actul de provocare săvîrșit de un avion militar american, care a violat la 2 aprilie spațiul aerian al țării. El a precizat că avionul a efectuat zboruri deasupra apelor teritoriale ale R. P. Chineze, în zona Insulei Hainan din provincia Guandum.

Mitingul de doliu a fost deschis de Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., care a evocat viața și personalitatea dispărutului.Mareșalul Uniunii Sovietice Andrei Greciko, prim-locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., și mareșalul Marian Spychaski, ministrul apărării naționale al R. P. Polone, au vorbit despre meritele de conducător militar ale lui Rodion Malinovski, despre contribuția lui la victoriile Armatei Sovietice în cel de-al doilea război mondial pe fronturile din Europa și Extremul Orient.In timp ce artileria a tras trei salve, Alexei Kosîghin a depus urna într-o nișă din zidul Kremlinului. Tovarășii de luptă ai lui Rodion Malinovski — mareșalii Greciko, Zaharov, Jukov, Rokossovski și alții au depus pernițele purpurii pe care se aflau ordinele defunctului. După intonarea Imnului Uniunii Sovietice, a urmat defilarea trupelor, care au adus un ultim omagiu lui R. I. Malinovski.
ios deține și funcția de ministru al afacerilor externe. Portofoliul internelor a fost încredințat lui Spyros Theotakis, jar cel al justiției lui Constantin Tsatsos. Din guvern mai fac parte Panaiotis' Pâpaliguras, în calitate de ministru al apărării, Gheorghios Rallis, ca ministru al ordinii publice, Panaiotis Pipirie- lis, ca ministru al cordonării economice, și alte personalități.

rora Anglia ar fi de acord cu organizarea unui referendum în Gibraltar care să decidă cui va aparține pe viitor acest teritoriu. In același timp, oficialitățile britanice consideră că Spania ar trebui să reconsidere poziția sa față de propunerea engleză ca toate aspectele juridice privind Gibraltarul să fie deferite Curții Internaționale de Justiție de la Haga, care să decidă în această problemă.Ținînd seama de faptul că Spania cere în continuare retrocedarea Gibraltarului, iar Anglia respinge orice propunere care ar putea să lezeze suveranitatea sa asupra a- cestei colonii, remarcă agenția Reuter, viitorul dialog anglo-spaniol oferă prea puține șanse de succes.
„CONFERINȚA BILDELBERG" 

DE LA CAMBRIDGELONDRA 3 (Agerpres). — La Cambridge și-a încheiat lucrările cea de-a 19-a „Conferință Bildel- berg", la care au luat parte peste 90 de reprezentanți de seamă ai cercurilor politice și economice din Europa occidentală, Statele Unite și Canada.„Conferința Bildelberg" se desfășoară anual, în vederea examinării într-un cadru semioficial a principalelor probleme de politică externă și internă ale țărilor participante la N.A.T.O. De regulă, desfășurarea acestor dezbateri și hotărîrile adoptate nu sînt date

SOFIA 3 (Agerpres). — Agenția B.T.A, anunță că luni dimineață a sosit la Sofia o delegație de partid și guvernamentală a R. P. Polone, în frunte cu Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., și Josef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, care, la invitația Comitetului Central al P.C. Bulgar și a Consiliului de Miniștri al R. P, Bulgaria, va face o vizită oficială de cinci zile în Bulgaria. Din delegație mai fac parte Zenon Klisz- ko, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., Adam Rapacki, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., ministrul afacerilor externe al R. P. Polone, Zenon Novak, membru al C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, și alții.La sosire, delegația a fost întîm- pinată de conducători de partid șl
In Nigeria situația 
pare să se înrăutățeascăLAGOS 3 (Agerpres). — Situația din Nigeria pare să fie într-o continuă înrăutățire ca urmare a ho- tărîrii guvernatorului Provinciei Orientale, Odumegwu Ojukwu, de a aplica pedepse cu amenzi și cu închisoarea persoanelor care vor încălca decretul său cu privire la venituri. Decretul, care preciza că toate veniturile colectate în beneficiul ' guvernului federal din Provincia i Orientală vor fi. plătite pe viitor guvernului provinciei, a fost calificat de către șeful guvernului militar de la Lagos, Yakubu Qb- won, ca „ilegal și neconstituțio- nal“. Ojukwu pretinde că guvernul federal datorează provinciei sale peste 10 000 000 lire sterline și că el intenționează, prin decretul cil privire la venituri, numai să obțină ceea ce i se cuvine. Lu- înd cuvîntul la un miting în localitatea Aba, Ojukwu a declarat că orice reuniune interregională'
Sesiunea anuală a Comisiei economice O.N.U. 
pentru Asia și Extremul OrientTOKIO 3 (Agerpres). — In capitala Japoniei au început luni lucrările sesiunii anuale a Comisiei economice a O.N.U. pentru Asia și Extremul Orient (E.C.A.F.E.). Participă 400 de delegați, reprezen- tînd atît țările asiatice, cit și țările dezvoltate. In cuvîntul de des

publicițății, comunicîndu-se doar, 'în unele cazuri, problemele care au fost abordate.Ultima ediție a „Conferinței Bildelberg", după cum informează a- genția France Presse, a fost consacrată examinării divergențelor și actualelor tendințe din cadrul N.A.T.O. De asemenea, participanții au abordat și problema decalajului economic între S.U.A. și țările Europei occidentale. Raportul pe mărginea acestor probleme a fost^ prezentat de David Rockfeller, președintele Băncii americane „Chase Manhattan Bank". El a pledat, de 

de stat ai R. P. Bulgaria, in -frunte cu Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri și Gheor- ghi Traikov, președintele Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria.Pe aeroport, Todor Jivkov și Wladyslaw Gomulka au rostit cuvîn- tări.La Consiliul de Miniștri al R. P. Bulgaria au început convorbirile dintre delegațiile de partid și guvernamentale ale Poloniei și Bulgariei.Delegația de partid și guvernamentală polonă a avut, de asemenea, o întrevedere la sediul Prezidiului Adunării Populare a R. P. Bulgaria, cu Todor Jivkov și Gheorghi Traikov. Cu acest prilej s-a făcut un schimb de înalte dis-. fineții.Delegația polonă a depus p coroană de flori la Mausoleul Gheorghi Dimitrov.

trebuie pe viitor să aibă loc pe baza respectării drepturilor suverane ale fiecărei regiuni. El a afirmat însă că asemenea reuniuni nu vor putea fi ținute dacă guvernatorul provinciei nordice It. col. Hassan Katsina „nu este gata să-și exprime regretul în legătură cu actele de sălbăticie comise în nord împotriva cetățenilor de origine estică". Guvernatorul oriental a cerut din nou că acordurile de la Aburi să fie puse în aplicare. Acestea au fost încheiate în ianuarie, între șeful guvernului militar central de la Lagos și guvernatorii provinciilor, și se crede că se refereau la delimitarea autorității guvernului federal și a guvernelor provinciale, precum și la promovarea unor cadre ale armatei, precum și a unor funcționari în administrația civilă.

chidere, secretarul general al E.C.A.F.E., U. Nyun (Birmania), a cerut ca țările dezvoltate din punct de vedere economic să-și sporească ajutorul acordat țărilor în curs de dezvoltare pentru a se diminua diferența dintre cele două grupe de națiuni.
asemenea în favoarea constituirii unei „Zone atlantice a liberului schimb" sub egida S.U.A., care să înlocuiască actualele blocuri economice vest-europene' A.E.L.S. și C.E.E. După cum relatează „Times", chiar membri ai guvernului britanic au sprijinit această propunere.Pentru a ilustra importanța pe care a acordat-o guvernul englez colocviului semioficial de ’a *-m- bridge. este deajuns să amintim că Marea Britanie a fost reprezentată de ducele de Edinburgh, de ministrul apărării Healey și de liderul partidului conservator Heath.Cum era și de așteptat, după încheierea conferinței nu s-a dat publicității nici un comunicat în legătură cu hotărîrile adoptate de acesta.

• BUDAPESTA. Intre 30 
martie și 1 aprilie, la Buda
pesta s-au desfășurat lucrările 
unei consfătuiri consacrate 
dezvoltării colaborării științifi
ce între instituțiile medico-sa- 
nitare din țările socialiste. 
Participanții la consfătuire, 
printre care și reprezentanți 
din țara noastră, au convenit 
să colaboreze în elaborarea u- 
nor lucrări științifice din do
meniul medico-sanitar, accentul 
fiind pus pe afecțiunile cardio
vasculare, oncologice și bolile 
infecțioase. Recomandările con
sfătuirii vor fi supuse spre a- 
probare miniștrilor sănătății 
din fiecare țară.

• FREETOWN. Autoritățile 
militare din Sierra Leone aii 
publicat duminică un decret 
care prevede o pedeapsă de 
2 pînă la 5 ani închisoare pen
tru redactorii care ar publica 
în ziarele țării articole critice 
la adresa guvernului militar 
actual. De asemenea, decretul 
interzice orice referire a zia
relor la partidele politice din 
Sierra Leone, care au fost di
zolvate după preluarea pute
rii de către militari.

• WASHINGTON. Sîmbătă 
a luat sfirșit la Washington 
conferința organizației „An^rri- 
canii pentru acțiune democra
tică". A fost adoptată o rezo
luție în care se cere încetarea 
imediată și necondiționată a 
bombardamentelor aviației a- 
mericane asupra R. D. Vietnam.

A BAGDAD. La Bagdad și-a 
desfășurat lucrările cea de-a 
13-a sesiune a Camerelor de 
comerț, industrie și agricultu
ră a țărilor arabe. La sesiune 
au participat toate*/ țările ara
be, cu excepția Tunisiei.

• SINGAPORE. Duminică 
s-a încheiat vizita în Singapo
re a ministrului comerțului ex
terior al R. P. Bulgaria, Ivan 
Budinov. In ultima zi a șede
rii sale în această țară, Ivan 
Budinov a avut o întrevedere 
cu ministrul culturii și asigu
rărilor sociale, Otbman Wnk.

• ROMA. La 3 aprilie a 
sosit la Roma Willy Brandt, 
vicecancelar și ministru al a- 
facerilor externe al R. F. a 
Germaniei. EI va lua parte Ia 
lucrările Consiliului ministerial 
al Uniunii'' Europei occidenta
le, care se vor desfășura în 
capitala Italiei în zilele de 4 
și 5 aprilie.

• CIUDAD DE MEXICO. 
Opt persoane și-au pierdut via
ța, iar alte 25 au fost rănite 
duminică într-un accident de 
circulație care s-a produs în 
apropiere de localitatea Tijuana 
(Mexic).

Autoritățile polițienești au a- 
nunțat că autobuzul în care se 
aflau aceste persoane s-a pră
bușit într-o prăpastie.

• DAMASC. La Damasc a 
sosit o delegație economică 
cehoslovacă în frunte cu Fran
tisek Hamouz, ministrul co
merțului exterior al R. S. Ceho
slovace. Delegația va avea con
vorbiri cu reprezentanți ai gu
vernului sirian, în vederea ex
tinderii schimbului de mărfuri 
dintre cele două țări.

• LONDRA. — Vicepre
ședintele Statelor Unite, Hu
bert Humphrey, care în ca
drul turneului său din Europa 
occidentală a sosit duminică 
seara la Londra, venind din 
Italia, a avut luni convor
biri cu ministrul britanic de 
externe, George Brown. Potri
vit agenției Reuter, care ci
tează surse britanice autori
zate, cei doi oameni de stat 
au evocat probleme ale A- 
lianței atlantice, relațiile Est- 
Vest, situația din Vietnam și 
altele,
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