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Folosirea rațională a efectivelor, perfecționarea organizării muncii

CAI SIGURE DE IEFTINIRE 
A ENERGIEI ELECTRICE

. TEHERAN 14. — Trimișii spe
ciali Agerpres Ion Găleteanu și 
Victor Stamate transmit :

Duminică dimineța, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica, 
însoțit de persoanele oficiale ro
mâne aflate în vizită în Iran, a 
depus o coroană de flori la mor- 
mîntul lui Reza Șah: cel Mare, în
temeietorul 
Pahlavi.

dinastiei imperiale

★

președintele Consi-

guvernatorul băncii iraniene, și 
apoi conduși în sălile unde sînt ex
puse bijuteriile coroanei. Sînt pre
zentate obiecte de o deosebită va
loare istorică și artistică, lucrate în 
aur și alte metale prețioase, în
crustate cu pietre scumpe.

Numeroși locuitori ai Teheranu
lui, aflați ,pe bulevardele străbă
tute de coloana de mașini, au sa
lutat cu căldură pe oaspeții ro
mâni.

★

Organizarea rațională a produc
ției și a •luncii are un rol hotărî- 
tor în sporirea eficienței activității 
economice. Colectivul care studiază 
posibilitățile de perfecționare a or
ganizării producției și a muncii de 
la I.E.C. Paroșeni și-a concentrat 
activitatea asupra organizării ști
ințifice a producției și a muncii în 
funcție de particularitățile între
prinderii noastre, a fiecărui sector 
și loc de muncă- Au fost sporite 
preocupările pentru ridicarea nive
lului tehnic al producției, pentru 
utilizarea rațională a timpului de 
muncă și evitarea consumului de 
timp neproductiv.

Preocupările colectivului nostru 
s-au extins și asupra raționalizării

muncii personalului tehnico-admi- 
nistrativ.

Cum este folosit timpul de mun
că ? Iată întrebarea care a preo
cupat conducerea întreprinderii. 
Prin utilizarea metodelor de obser
vare ca: fotocronometrare, obser
vările instantanee etc. s-a consta
tat că timpul pierdut din cauza 
întreruperilor tehnico-organizato- 
rice poate fi redus. Astfel de foto
grafieri a zilei de lucru s-au efec
tuat la instalațiile grupului con
dens T.A.-3. la pompele de alimen
tare, la grupul de 150 MW, la o se
rie de echipe de reparații cazane* 
turbine etc. Conducerea I.E.C. Pa- 
roșeni a luat unele măsuri de evi
tare a pierderilor de timp. S-a ajuns

la concluzia că există posibilitatea 
deservirii simultane a mai multor 
agregate prin lărgirea zonei de lu
cru. In funcție de structura opera
țiilor, forma de organizare a mun
cii și a nivelului de calificare a 
muncitorilor, se experimentează de
servirea simultană a două agregate 
de către aceeași persoană. La locu
rile de muncă unde s-a experimen
tat noua metodă, rezultatele sînt 
bune. Spre exemplu, la cota zero 
a cazanelor un singur om deser
vește două mori în loc de una, re
zultând o economie de patru pos
turi. In prezent, se studiază, Cu ti
tlu experimental, lărgirea zonei de 
deservire a operatorului exploa
tare cazane de la sticlele de nivel, 
luîndu-se și o serie de măsuri teh- 
nico-organizatorice ca : montarea 
de comenzi cu acționare electrică 
de la distanță pentru vanele H și 
By — pasele de alimentare în sco-

La amiază, 
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, a pri
mit la Palatul Golestan din Teheran 
vizita de prezentare a șefilor mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Curtea Imperială a Iranului.

Președintele Consiliului de 
și celelalte persoane oficiale 
mâne s-au întreținut cordial 
șefii misiunilor diplomatice.

Stat
ro-
cu

t

★

auDupă-amiază oaspeții români 
făcut o vizită Ia „Markazi Iran" 
sedțul Băncii Centrale, unde sînt 
păstrate bijuteriile Coroanei ira
niene.

La sosirea la „Markazi Iran" ei 
au fost salutați de Mehdii Sami,

Duminică seara, președintele Con- 
silului de Stat al Republicii So
cialiste România, împreună cu so
ția, a oferit un dineu în „Sala Dia
mantelor" din Palatul Golestan în 
onoarea Maiestății Sale Imperiale 
Șahinșahul Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr și a împărătesei 
Farah.

In timpul dineului, președintele 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, 
și Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, au toastat 
pentru continua dezvoltare a prie
teniei dintre cele două țări și po
poare, pentru pace în 
treagă, pentru 
poarelor român

lumea în- 
prosperitatea po- 
și iranian, pentru

(Continuare în pag. a 4-a)

VITRINA ȘTIRILOR ZILE»

Grădina de var3 „Gambrinus" 
este un punct turistic impor
tant al Văii Jiului. Pentru a 
face față cerințelor mereu cres- 
cînde ale vizitatorilor, a început 
renovarea clădirii și amenaja
rea împrejurimilor pe 
unui nou proiect.

de cultură din Petroșani specta
colul „Este vinovată Corina ?" 
de Laurențlu Fulga. Spectacolul 
s-a bucurat de un binemeritat 
succes.

baza

Piese lie schimJ
soli

de

Sufrageiie „Lămlila
Magazinul 

halele piețil 
pus în vînzare mobilă de su
fragerie tip „Lămîița" produs 
de IPROFIL Măgura Codlei.

4 4

de mobilă de la 
din Petroșani a

Citiți în pag. a 4-a
♦ După raidurile aviației 

americane Ia Hanoi
♦ Lucrările Congresului 

Frontului Patriei din R. P. 
Bulgaria

+ Semnarea unui acord so- 
vieto-iugoslav

+ Poliția mexicană a des
chis focul asupta unor 
monstranți

■■ (Continuare în pag. a 3-a)

Ștefania TRAISTA,
șef serviciu organizarea muncii 

I.E.C. Paroșeni

FAZA ORĂȘENEASCĂ A CELUI 
DE-Al VIII-LEA CONCURS

Infuzie de vitalitate 
pe scena Casei de cultură

In urma numeroaselor 
citări făcute de posesorii 
automobile, la magazinul „Mo- 
to-sport" — Petroșani au sosit 
piese de schimb pentru mașini 
Moskvici și Trabant. De ase
menea, 
schimb 
burg și

vor sosi piese de 
pentru mașini Wart- 

Renault.

iDStIMtal
Azi la ora 18, în sala Casei 

de cultură din Petroșani, va 
avea loc un recital instrumen
tal susținut 
muzică din

de elevii Școlii de 
Petroșani.

Mato! apretiai
Ieri, Teatrul Național Craio

va a prezentat în sala Casei

0-5 llnliat
Grupul de construcții Petro

șani a terminat finisajul exte
rior la blocul D-5 din cartie
rul Livezeni. S-a făcut racor
dul de apă și s-au pus la punct 
ale l ie.

Apartamente noi
Sînt în curs de predare, ne 

Informează Banca de investiții 
Petroșani, 112 apartamente — 
respectiv la blocul F-4 din Pe- 
trila și la blocul D-8 din Vul
can. Tot la Vulcan, la micro- 
raionul II s-au încheiat lucră
rile de alimentare cu apă.

Competiție cultural-artistică de 
anvergură, Concursul al VIII-lea 
al formațiilor artistice de amatori 
oferă din nou acum, în luna mai, 
cîștigătorilor primei faze, cu toții 
pretendenți la întâietate, posibili
tatea etalării talentului lor artis
tic.

Artiștii amatori din Petroșani, 
Vulcan, Uricani și Cimpa, cîțiva 
dintre cei care din dragoste pen
tru frumos și-au dedicat timpul 
liber muzicii și dansului, s-au în
tâlnit, duminică, pe scena Casei de 
cultură din Petroșani. Trebuie să 
spunem de la început că, spre deo
sebire de întâlnirile faZei anterioa
re, concursul de duminică a adus 
Ia lumina rampei un plus de di
namism, de trăire mai intensă, 
creatoare dobîndind astfel și as
pectul unei întreceri de perfor
manță.

Execuția nume
relor orchestrale, 
cît și acompania
mentul făcut so
liștilor vocali de 
către membrii or
chestrei de muzi
că ușoară n-au 
fost, pe tot par
cursul programu
lui, atît de îngri
jite, (precum era 
ținuta vestimen
tară). Soliștii vo
cali Ispas Marga
reta și Capră Dan, 
destul de sensibili

abuzat însă de gesturi inutile iar • 
Loșniță Viorel, solist cu vădite caii- I 
tați vocale a fost lipsit de aportul • 
orchestrei în acompanierea melo- I 
diei „Gondolierul" (era greu ca I 
orchestranții să-și fi însușit parti- | 
tura cîntecului ? !). |

Despre taraful clubului din U- 1 
ricani numai cuvinte de lauda. I 

. Beneficiind astfel de un acompa- j 
niament ireproșabil, soliștii vocali | 
Deliu Marin, Vascul Ecaterina și 1 
Nagy Virginia ne-au făcut cunoș- | 
cute cîteva din comorile folcloru- 1 
lui nostru cu multă finețe și im- | 
puls interior dar și cu unele mici 
erori. în inflexiunile vocii. Rapso
dul popular uricănean Năsălean 

și-<. interpretat „Momîrlă-

I
I
I

I. P.

V. TEODORESCU
(Continuare în pag. a 3-a)

Rapsodul popular

Năsălean Ion din

Uri câni

Comerțul din Uricani 
privit cu nchii 
cumpărătorilor

Rețeaua unităților comerciale din 
orașul Uricani a crescut an de an. 
Prin înființarea centrului de lapte 
și a unui chioșc de desfacere a 
legumelor și fructelor, numărul 
unităților comerciale din Uricani 
a ajuns la 21, Marea majoritate a 
magazinelor posedă spații cores
punzătoare de desfacere și depozi
tare a mărfurilor poUivit norme
lor igenico-sanitare, iar aprovizio
narea și deservirea satisfac în 
bună măsură cerinței® mereu «tfes? 
cînde ale oamenilor muncii.

Există însă și unele deficiențe 
ce umbresc realizările obținute în 
aprovizionarea și deservirea cu 
diferite produse a locuitorilor o- 
rașului Uricani. In scopul reme
dierii lor, comitetul executiv al 
sfatului popular al orașului Uri
cani a analizat într-una din șe
dințele sale felul în care este a- 
sigurată aprovizionarea și deservi
rea populației. Din analiză s-a 
desprins faptul că nu toate uni
tățile sînt bine întreținute, că măi 
există lipsuri în păstrarea mărfu
rilor, depozitarea ambalajelor și 
chiar în deservirea promptă și ci
vilizată a cumpărătorilor. Maga
zinul O.O.V.L.F. din cartierul Ster- 
minos n-a mai fost zugrăvit de ani 
de zile, are pereții sparți dar con
ducerea O.O.V.L.F. din Petroșani nu 
se sinchisește de acest lucru. In 
același cartier există un magazin 
alimentar, ce are în gestiune și o 
unitate de desfacere a plinii, făi- 
nei și uleiului. Localul nu cores
punde nici ca spațiu, nici ca as
pect. Comitetul executiv studiază 
posibilitatea mutării lui într-un 
local mai corespunzător.

Deficiențe sînt și de ordin gos
podăresc. Spațiile de desfacere și 
magaziile de depozitare a mărfu
rilor și ambalajelor sînt corespun
zătoare dar nu sînt folosite în mod 
rațional. Din lipsă de spirit gos
podăresc și organizatoric al per
sonalului, în magaziile de alimen
te și ambalaje, mărfurile sînt puse 
la voia întîmplării. Necorespun
zătoare 
T.A.P.L.
T.A.P.L.
măsuri

ca aspect 
nr. 40 și 
Petroșani 
operative

sîrit și unitățile 
68. Conducerea 
va trebui să ia 
de reparare și

zugrăvire a localurilor. Bineînțeles 
că lucrătorii din comerțul socia
list vqr trebui să se preocupe cu 
simț de răspundere și spirit -gos
podăresc de îngrijirea localului, 
a mobilierului din dotare.

Privind comerțul din Uricani cu 
ochii cumpărătorilor, ținînd seama 
de sugestiile acestora, cu prilejul 
analizei s-a venit cu propunerea 
ca în perioada de vară la cele măi

COCHECI VASILE 
vicepreședinte al Sfatului popular 

Uricani
(Continuare in pag. a 3-a)
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5L: Agenda campionatului regional
— In frunte lupta se menține strînsă —

S-a consumat și etapa a 21-a a 
campionatului regional de fotbal 
și lupta pentru primul loc, c« se 
duce de multă vreme între Aurul 
Brad și Știința Petroșani, se men
ține strînsă,- Aurul are un punct

CLASAMENTUL
1. Aurul Brad 21 14 4 3 52—19 32
2. Știința Petroșani 21 14 3 4 70—19 31
3. Unirea Alba 20 13 0 7 41—31 26
4. Minerul Teliuc 21 12 0 9 40—24 24
5. C.F.R. Simeria 21 10 4 7 35—35 24
6, Textila Sebeș 21 9 4 8 27—38 22
7. Minerul Aninoasa 21 10 1 10 44—29 21
8. Parîngul Lonea 21 9 3 8 32—34 21
9, Minerul Ghelar , 20 9 3 8 32—34 21

10. Dacia Orăștie 21 9 2 10 46—24 20
11. Constr. Hunedoara 20 7 2 11 21—34 16
12. i.G.O. Deva 11 5 6 10 19—45 16
13. Minerul Vulcan 20 3 $ 13 21—55 11

HANDBAL

Studenții din nou
Ihtllnlrea de handbal de dumi

nică Știința Petroșani — Po
litehnica București a fost viu dis
putată, interesantă prin evoluția 
scorului — această și datorită va
lorii relativ apropiate a celor două 
formații studențești. Cu un plus 
de combativitate, localnicii au 
reușit în final să termine învin
gători cu scorul de 12—10.
' S-au consumat de-a lungul a- 
cestei partide multe faze de hand
bal frumos, pătrunderi derutante 
pe semicerc, aruncări puternice la 
poartă — din plonjon și din com
binații subtile — dar și unele 'țre-

Campionaful regional 

avans — și lupta devine tot mai 
acerbă, mai pasionantă. In aceas
tă etapă cele două principale can
didate la titlu au jucat în depla
sare și au avut aceeași soartă : au 
fost învinse ia cîte un gol diferență.

învingători
șeii în formulele de apărare (mai 
ales) ale celor două echipe, ca și 
nelipsitele ratări din stiuații favo
rabile care smulg exclamații spec
tatorilor.

Gazdele au jucat cu însuflețire 
pentru victorie care le-a surîs în 
cele din urmă. Gruia, Anghel, Po* 
povici au fost cei mai buni de la 
Știința și au marcat mai multe 
puncte pentru echipa lor. De la 
oaspeți s-au remarcat Jlanu, Bu- 
țan, Chirculescu. Deși meciul a 
fost în general echilibrat, el a fost 
cîștigat pe merit de studenții pe- 
troșâneni.

Astfel, brădenii au cedat cu 3—2 
în partida de la Alba cu formația 
locală Unirea, iar studenții au fost 
întrecuți cu 1—0 de către Minerul 
Ghelar. Poate etapa a 23-a, eînd 
cele două combatante se vor în- 
tflni tn meci direct la Petroșani, 
să aducă limpeziri în fruntea cla
samentului, t limpeziri, pe Care le 
pronostichează și le așteaptă cu 
nerăbdare toți susținătorii echipei 
Știința.

Celelalte formații din Valea Jiu
lui au cîștigat întîlnirile susținute 
duminică și încă la scoruri conclu
dente : Parîngul Lonea a trecut 
ușor de Constructorul Hunedoara | 
pe care a învins-o cu S—2; Mine
rul Ahinoftsa a învins șl mai cate
goric pe Textila Sebeș cu 7—2; 
iar Minerul Vulcan (ironia soar- 
tei) a acumulat două puncte în 
dauna formației Voința Ilia care 
s-a retras din campionat. In cele
lalte două meciuri din campiona
tul regional s-au înregistrat urmă
toarele rezultate; Minerul Teliuc
— I.G.O. Deva 4—0 și C.F.R. Si* 
meria — Dacia Orăștie 2—0.

★

Etapa viitoare : Aurul Brad — 
C.F.R. Simeria; Dacia Orăștie — 
Minerul Aninoasa; Textila Sebeș
— Minerul Vulcan,- I.G.O. Deva — 
Minerul Ghelar; Știința Petroșani
— Parîngul Lonea; — Construc
torul Hunedoara — Unirea Alba.

In ziua de 14 mai a.c. 
a încetat din viață, du
pă o grea suferință, 
maestrul sportului la 
fotbal, Tudor Paraschi- 
va în vîrstă de 47 de 
ani. Bucureștean de o- 
rlglnă, Tudor Paraschi- 
va a venit în Valea 
Jiului In anul 1947, 
unde timp de peste 10

ani a reprezentat culo
rile asociației sportive 
„Jiul'1 Petroșani și 
„Minerul" Lupeni. Fot
balist de clasă, selec
ționat de mai multe 
ori In reprezentativa 
țării, antrenor sirguin- 
cios și priceput, mo
dest șl disciplinat pe 
terenul de joc șl în

ATLETISM

Etapa orășenească - la Petroșani
Peste 200 de sportivi, băieți și 

fete, s-au întrecut duminică pe sta
dionul „Jiul" din Petroșani in ca
drul etapei orășenești a campiona
tului republican de atletism la 
copii, juniori I și juniori H.

Dacă la juniori 1 numărul par- 
ticipanților a satisfăcut, partici
parea juniorilor II (privitor la nu
măr) a fost sub posibilități. Cel 
mai negativ exemplu sub acest 
aspect l-au dat cele 6 școli gene
rale din Lupeni care nu au trimis 
la concurs nici un sportiv, dțși 
cheltuielile , de transport și masă 
au fost suportate de U.C.F.S. Pe
troșani. Insuficientă a fost și parti
ciparea elevilor de la școlile gene
rale nr. 1, 3, 4, 6 din Petroșani, ne- 
maivorbind de școala nr. 5 care, 
de asemenea, nu a trimis nici un 
concurent.

Iată reultatele obținute în ordi
nea probelor:

COPII 60 ni fete: Petrescu Pom- 
pilica, Școala nr. 1 Petroșani; 00 
m Băieți: Tudor loan, Liceul Vul
can; 300 m fete i Ghiorghița Ma
ria, Școala nr. 1 Petroșani; 500 m 
băieți t Câtuț Constantin, Școala 
nr. 4 Petroșani; lungime fete: Gio- 
san Rodlca, Școala nr. 4 Petroșani; 
lungime băieți: CStuț Constantin; 
greutate fete : Petrescu Pompilica; 
greutate băieți: Biro Emeric, Li

viața particulară, Tu
dor ParasChiVa a con
stituit întotdeauna un 
exemplu. Cel care l-au 
cunoscut li vor păstra 
o vie amintire.

înhumarea are lor in 
Petroșani, azi la otă 
16,30.

UN GRUP
DE TOVARĂȘI

ceul Vulcan; înălțime fete ; Iacob 
Monica, Școala nr. 1 Petroșani.

JUNIORI 11 00 m fete: Iordacfre 
Ecaterina, Școala nr. 2 Petroșani; 
80 m băieți: Stolcescu Vladimir. 
Școala nr. 1 Petroșani; 100 m — 300 
m băieți: Strama Frandsc, Școala 
profesională Petroșani; 500 m fete: 
lordache Ecaterina; greutate fete: 
Filip Estera, Straja Lupeni: greu
tate băieți : Pop Ovidiu, Liceul 
Vulcan. .

JUNIORI I 100 m fete : Nemeș 
Margareta, Straja Lupeni; 100 m 
băieți : Ban Tlberiu. Straja Lupeni; 
200 im băieți : Ban TiberiU; 200 m 
fete: Pometescu Mariană, Straja 
Lupeni: 400 m băieți * Ban Tlberiu; 
400 m fete: Pometescu Mariana; 
800 m băieți : Boroș Vasile, Școala 
profesională, Lupeni; 800 m fete: 
Recsak Margareta, Straja Lupeni; 
1000 m băieți : Majdic Emeric, 
Școala profesională Petroșani; 1500 
m băieți: Magheru loan, Jiul Pe
troșani; 3 000 m băieți: Ivan VI- 
sarionovîci, Școala profesională 
Lupeni; lungime fete: Nemeș Mar
gareta; lungime băieți * Pop Adal
bert, Liceul industrial Petroșani; 
înălțime băieți : Gurtavenco Ale
xandru, Liceul Vulcan nou re
cord orășenesc la juniori.

S, BAI.OI
activist C.S.O. Petroșani *-

Utilajul Petroșani —
Ardeleana Alba 32-6 C17-2)

Utilajul a obținui în lata tâm
pei Ardeleana Alba o victorie Cla
ră și comodă. Scorul de 32—6 re
flectă aspectul jocului și raportul 
de forțe. Șaptele Utilajului a ata
cat cu mult aplomb înc8 din pri
mele minute, conducînd in minu
tul 11 cu 6—0. Drig Constantin (in 
tnare verva) și Ion Constantin s-au 
infiltrat adesea pe semicercul ad
vers, reușind sâ finalizeze prin șu
turi bine plasate și să mențină în 
permanență conducerea lâ scor, 
tefmlnînd prima repriza < u 17—2. 
După reluate, atacurile hahdbaliS- 
tilof Utilajului au fost din ce in 
Ce mai viguroase. La sfîrșitul re
prizei a doua ei conduc cu o dl* 

I ferență apreciabila de puncte, obțl- 
tlînd astfel o Victorie Concludentă.

Scorul putea lua proporții și mai 
inari dacă jucătorul Ion Constan
tin ar fi insistat mai mult In ac
țiunile de finalizare și ar fi fost 
mal atent la jocul colectiv al e- 
chipei.

Cu această victorie. Utilajul a 
devenit nou lider al campionatului, 
la egalitate de puncie cu Unirea 

A. SLABII
Președintele C.S.O. Petroșani

Echipa de handbal în 7, Utilajul petroșani, antrenat! de lng. Drig 
Constantin, ocupanta primului loc în Campionatul regional.

Sebeș, dar cu un coeficient mai bun 
la golaveraj.

* /

Celelalte partide s-au terminat 
cu victoriile severe ale gazdelor 
și au oferit spectacole de calitate, 
în care formațiile au jucat des
chis, cU multă eficacitate.

Iată rezultatele tehnice obținute:
Victoria Calan — Voința Deva 29 
—16, Sănătatea Păclișa — Unirea 
Sebeș 12—13; Metalurgistul Cugir 
— Minerul Aninoasa 28—7, Con
structorul Hunedoara — Ponorul 
Vata 37—15.

★

Etapa viitoare, 21 mal a. c. t 
Ardeleana Alba — Ponorul Vața, 
Minerul Aninoasa — Constructorul 
Hunedoara; Unirea Sebeș — Me
talurgistul Cugir,-. Voința Deva — 
Săhătatea Păclișa și Utilajul Petro
șani — Victoria Călan.

Eleva Giosan 
Rodica de la 
Școala generală 
nr. 4 Petroșani 
a cîștigat proba 
de lungime la 
categoria copii.

RUGBI

Minerul Lupeni — 
Politehnica Cluj 16-8

Dup! o victorie meritoriu obți
nută în deplasare (13—0 cu Poli
tehnica Timișoara) rugblștil din Lu
peni și*au mărit „zestrea" cu încă 
o victorie obținută în a 9-a etapă 
in fața Politehnicei Cluj. întâlnirea 
a plicul nu pentru faptul că s-au 
înscris 24 de goluri, ci pentru că 
cele două formații au practicat un 
joc frumos, Încadrat in limitele 
Unei sportivități depline. Cei în tri
couri roșii, clujenii, au ținut să se 
organizeze )a grămadă, să se ape
re, dar mai puțin să maree. Acest 
lucru l-au lăsat pe seama gazdelor 
care ori de Cite ori au avut oca
zia, au făCUt-O, mulțumlndu-i pe 
spectatori. Gazdele s-au organizat 
bine in atac și avîndu-1 în apă
rare pe Balasz — pivotul și stra
tegul echipei — au reușit să cîșll- 
ge. O victorie pe deplin meritată.

A arbitrat foarte bine Ciobanu 
Marin din București.

VALERtU COANDRAȘ 
elev

La Deva a avut loc faza regio
nală a camplohațului republican de 
gimnastică pentru copii și juniori 
Ii. Cu toate lipsurile organizatori
ce, concursul s-a ridicat la o înal
tă valoare tehnică.

Pregătirea perseverentă și plină 
de entuziasm a elevilor in cadrul 
secțiilor de gimnastică, precum și 
îndrumarea competentă dată de an
trenorii Peterfi Eugen și Kăroli 
Marta au condus la roade aștep
tate, elevii Scolii sportive din Pe
troșani cucerind toate titlurile de 
campioni regionali, atît la fete cît 
și la băieți. Victoria este si mai 
apreciabilă dacă luăm în conside
rare faptul că primele cinci locuri Ja 
individual au fost ocupate numai de 
sportivi de la Școala sportivă Pe
troșani. Paza finală va avea loc 
peste o lună Ia Baia Mare.

Iată rezultatele finale : Individual 
compus fete, Categoria copii: 1.
Horgoș Rodica — campioană regio
nală; 2. Popa Rodica; 3. Medrea 

Liana, 4. Vass Ileana, 5. Vass Ma* 
ria, 6. Demeter Ileana, loate de la 
Școala sportivă Petroșani. Catego
ria juniori II: 1. Erkedi Maria — 
campioană regională, 2, Mustața 
Ileana, 3. Cigher Elisabeta, 4. Pin* 
tea Maria; S. Grecu Elena, toate de 
la Școala sportivă Petroșani; 6. 
Marian Sanda, Școala sportivă Deva.

Băieți, categoria copii: I. Enoiu 
Cristian — campion regional; 2. 
Cormos Romulus, 3. Lupu Gheor- 
ghe, toți de ,1a Școala sportivă Pe
troșani, 4. Todoran Marcel, 5. Spo- 
nor Vasile, ambii de la Construc
torul Hunedoara; 6. Zgarbură Cris
tian, Școala sportivă Petroșani. Ca
tegoria juniori II: 1. Marina Ro
mulus — campion regional, 2. BedO 
Carol, 3. Mag vâri Nicolae, 4. Nyu- 
las Atila, 5. Miclea Ioan, 6. Po- 
povici Emil, toți de la Școala spor
tivă Petroșani.

Proi. XAROI.I 6ELA
Petroșani



3STHAGU1 ROȘU

I ti nerarii turistice

Pe urmele străbunilor
Pe lingă ruine treci 

întotdeauna cu smere
nie și respect. Ruinele 
ascund în ele istoria. 
Fiecare ruină e o pa
gină sau poate un în
treg tratat de istorie. 
Cele pe care le vedeți 
în fotografia de mai 
jos sînt ruinele 
bătrînei Sarmizege- 
tusa — cetate de lea

găn, de mîndrie șl su
ferință a străbunilor 
daci. Din încleștarea a 
două neamuri mărețe 
sub zidurile acestea — 
astăzi ruine — ne-am 
născut noi românii. 
„Mîndru și liber ca un 
dac!“ — e o zicală 
care exprimă caracte
rul unUi popor. Multe 
s-au schimbat de a-

turtei dar setea aceas
ta de libertate a tre
cui nealterată din stră
bunii daci în noi cei 
de azi.

Duminecă, împreju
rimile Sarmizegetusei 
au cunoscut un adevă
rat exod de oameni. 
Și nu puțini erau lo
cuitori ai Văii Jiului.

Comerțul din Uricani 
privit cu ochii 
cumpărătorilor

(Urmare din pag. 1)
I

ame-
In a- 
legă- 

T.A.P.L.

Căi sigure de ieftinire 
a energiei electrice

(Urmare din pag. 1)

bune unități T.A.P.L., să se 
najeze terase în aer liber, 
cest scop s-a luat din timp 
tura cu conducerea
Petroșani urmînd să se aducă um
brele de soare și mobilierul ne
cesar. S-au făcut, de asemenea, 
propuneri pentru amenajarea unei 
grădini de vară, zugrăvirea can- 
tinei-restaurant, rezolvarea o dată 
și pentru totdeauna a mult discu
tatei probleme a spațiului de păs
trare a prăjiturijpr și dulciurilor 
din cofetărie, care nu corespunde 
nici pe departe. cerințelor. Sînt, de 
asemenea, necesare reparații la in
stalațiile sanitare, schimbarea fir
mei și zugrăvirea localului, pro
bleme ce 
operativ.

Unități 
ciente în . _____
luri în aprovizionare și în ceea 
ce privește o mai mare gamă de 
sortimente. Au lipsit uneori făina 
albă, zahărul, apa minerală, ar
ticole de porțelan, textile etc. Co
menzi s-au făcut dar n-au fost o- 
norate. Magazinul textil nr. 36 a 
solicitat în luna martie 68 
ticole, dar a primit numai 
petînd din nou comanda 
mit mărfurile cerute, dar 
cantități suficiente. Nesatisfăcător 
se face și aprovizionarea cu iaurt 
și produse lactate. Dacă lapte dul
ce se aduce în fiecare zi. iaurt, 
smîntînă, brînză de vaci și altele 
se primesc doar o dată pe săptă- 
mînă. Deseori, borcanele cu iaurt 
și paharele cu smîntînă sosesc în 
magazine fără 
căror norme <

In vederea 
vizionări, se

pul reglării și menționării automate 
a nivelului.

Importante rezerve de creștere a 
productivității muncii au fost valo
rificate prin îmbunătățirea rapor
tului dintre personalul direct pro
ductiv și neproductiv. Astfel, analî- 
zindu-se atribuțiile de serviciu ale

fiecărui om în parte, s-a creat po
sibilitatea de redistribuire a acelo
rași sarcini la un număr mai redus 
de oameni, prin utilizarea mai ju
dicioasă a celor opt ore de muncă. 
Pentru a se ilustra rezultatele aces
tor acțiuni redăm mai jos dinamica 
raportului dintre salarlațil direct 
productivi și neproductivi pe peri
oada anilor 1963-1966.

„u

se cer rezolvate în mod

sufi-comerciale sînt 
Uricani. Există însă go-

de ar- 
21. Re- 
a pri
mi în

i capace, contrar ori- 
de igienă.
unei mai bune apro- 
impune din partea 

gestionarilor și 
lor comerciale 
rea judicioasă 
părătorilor, să 
gestiile și propunerile făcute.

din 
lucrătorilor unitățl- 
din Uricani studie- 
a • cerințelor cum- 
țlnă seama de su-

Infuzie de vitalitate pe scena Casei de cultură
(Urmare din pag. 1)

de agitație a 
T.C.M.M. (in- 
prezentat „Vi- 
Un acceptabil

neasca" cu mult nerv, volubilita
te și cu o puternică notă, în plus, 
de autenticitate.

Brigada artistică 
lucrătorilor de la 
structor E. Oprea) a 
șurile împlinite" la
nivel artistic. Au plăcut mult in- 
terpreții dialogului satiric despre 
amînarea Unor lucrări importanțe 
la Lonea $1 Ooroești.

Formațiile căminului cultural 
din Cimpa (instructor Pătrășcoiu 
Maria) au adus pe scenă un nu
măr apreciabil de artiști amatori 
— fluierași, dansatori, soliști vo
cali — în frumoase costume popu
lare locale, Autenticul frumoase» 

' lor obiceiuri ale nunții („Nunta 
de la Cimpa") a fost umbrit însă 
de lungirea fără rost a unor sec
vențe. Concentrînd la maximum 
momentele nunții și eliminînd u- 
nele' artificii de efect îndoielnic, 
„Nunta de la Cimpa" — montaj 
destul de reușit de altfel — poate 
atinge un nivel artistic demn de 
apreciat.

Programul 
de la clubul 
inaugurat cu
ieraș", prelucrare de George Van- 

■ co, în frumoasa interpretare 
grupului vocal feminin (instruc
tor Sergiu Boiță). Cu o mică re
zervă (finalurile prelucrărilor din 
folclor interpretate sînt încă ne
finisate) adresam toate felicitările 
noastre și ale... juriului, grupului 
vocal din Vulcan. Dintre soliștii 
vocali, s-a detașat prin calități in
terpretative indiscutabile ; candoa
re adolescentină, siguranță, pres
tanța scenică șî intensă trăire, e- 
moțională tînăra Lungu Mariana.

Cu un bogat conținut de idei

formațiilor artistice 
din Vulcan a fost 
cîntecul „Fluier,' fiu-

a

(deși deseori forțat) textul brigă
zii artistice de agitație de la E,M. 
Dîlja (instructor Gh. Doroftei) a 
beneficiat în interpretare de un 
colectiv de artiști amatori entu
ziaști, cu „lecția" bine învățată 
(minus greșelile din mișcarea sce
nică), O mențiune în plus părții 
muzicale a programului brigăzii 
— excelentă.
' Formațiile artistice ale coopera
tivei „Jiul" din Petroșani și-au 
început programul cu „Brigada de 
bună deservire" (instructor AI. 
Zecu). Buna pregătire, comporta- ’ 
rea degajată în scenă, dimensiu- | 
nile concentrate ale momentelor 
brigăzii, remarcate prin multă 
variație și fantezie — totul a a- 
tras reacția promptă a publicului 
spectator — aplauze 
chisă. A fost, fără
mai bună brigadă prezentă 
scenă. In finalul ;
curs, de duminică, .......— 
Sabin Rișco, dovedindu-și încă o 
dată pasiunea și competența sa 
profesională, ne-a oferit o suită 
de dansuri populare, bine și înde
lung pregătite. CÎTEVA CONSI
DERAȚII GENERALE. Desfășura
rea întrecerii artiștilor amatori, la 
care am asistat, a evidențiat fap
tul că îndrumarea și spiritul de 
dăruire pot fi fructificate amplu 
atunci cînd în mijlocul colective
lor de artiști amatori se află a- 
nimatori, instructori în măsură să 
stăpîneascâ cu pricepere legile ar
moniei sau regiei. Depunînd tot 
interesul la pregătiri, instructorii 
formațiilor prezente în concurs au 
reușit să prezinte în fața specta
torilor prezenți în sală (în număr 
destul de mic, Oare cine mai poar
tă vina ? !) un program artistic, 
variat, o explozie a setei de via-'? 
ță, o revărsare de entuziasm tine- * 
resc.

Totuși, se cer a fi puse două în
trebări :
fruntare de forțe artistice au lip
sit (de la cluburile sindicatelor din 
Uricani, Vulcan și de la Căminul 
cultural din Cimpa) cîțiva dintre 
concurenții calificați pentru faza 
orășenească ? Cînd Casa de cul
tură va pune la punct stația de 
amplificare pentru a nu mai fi 
nevoiți cei ce apar în scenă să 
vină cu microfonul... de acasă ? !

De ce din această con-

1

1963 1966

Nr. sala
riaților

Procen
tul

Nr. sala 
riaților

Procen
tul

Numărul salariaților 
total pe întreprindere 1130 100% 1244 100%

din care :
direct productivi 902 79,82% 1109 89,1%
neproductivi 228 20,18 % 135 10,85%
Raportul dintre munci
torii productivi și nepro
ductivi 25,2% 12,17 %

Rezultă că față de anul 1963 nu- iată. Avem încă multe de făcut în
mărul salariaților neproductivi a 
fost redus cu circa 50 la sută ceea 
ce înseamnă că am valorificat o 
parte din rezervele interne. Prin 
folosirea mai judicioasă a capaci
tății utilajelor și forței de muncă 
s-a eliminat o parte a pierderilor 
de timp neproductiv Totuși rezul
tatele obținute în acest domenii: 
nu ne pot mulțumi încă pe deplin 
Raportul dintre efectivul productiv 
și personalul auxiliar poate fi încă 
îmbunătățit. De aceea acțiunea de 
organizare științifică a producției 
și a muncii nu o considerăm înche-

această privință. Vom persevera 
pentru a găsi noi posibilități de 
creștere a productivității muncii pe 
seama îmbunătățirii raportului din
tre salariații productivi și nepro
ductivi, prin lărgirea sferei de sar
cini. Tot în scopul organizării ști
ințifice a producției și a muncii se 
elaborează normativele de muncă. 
Așadar colectivul I.E.C, Paroșeni 
este hotărît ca pe baza perfecțio
nării organizării producției și mun
cii să producă energie electrică 
tot mai ieftină.

întreprinderea de panificație .JIUL"
din Petroșani, str. Oltului nr. 30

ANGAJFAZA 4

$ef serviciu mecanic șef-investiții
CONDIȚII:

Inginer mecanic cu stagiu de 6 
ani în funcții tehnice

Salarizare: £ S5O<“-2175 lei lunar.

Sau Tehnician I mecanic cu 10 
ani stagiu în funcții tehnice 

Salarizare: 1 650—1950 lei lunar.

Doritorii se vor adresa Serviciului Perso
nal, zi’nic între oreie 7

I
I

Ud piezvijtd pc a 
spectacolului-con- I 
lică, instructorul •

I
I
I
I 

:l

la scena 
îndoială,

des- 
cea 
pe

1
ii

PROGRAM DE RADIO
17 mai

TELEVIZIUNE

PROGRAMUL I : 5.00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,05 Program muzical 
de dimineață; 5,30 BULETIN DE 
ȘTIRI; 5,35 ACTUALITATEA A- 
GRARĂ;
Sumarul 
meteo-rutier; 6,20 Radio-publicitate; 
6,30 BULETIN DE ȘTIRI; 7,00 RA
DIOJURNAL, Sport. Buletin me
teo-rutier; 7,45 Sumarul presei: 
B,00 Tot înainte (emisiune pentru 
pionieri): 8,20 MOMENT POETIC: 
8,25 La microfon, melodia prefe
rată: 9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 
La microfon, melodia preferată 
(continuare); 9,25 Sfatul medicu
lui; 9,30 Orchestra de muzică ponu- 
lară „Plaiurile , Bistriței" din Ba
cău,- 10,00 Pagini din opereta „Sînge 
vienez" de Johann Strauss; 10,10 
Melodii din fonoteca noastră fol
clorică; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
11,03 Cronică economică; 11,18 Pa
rada soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară; 12,00 Muzică u- 
șoară: 12,15 COORDONATE CUL
TURALE; 12,25 Dansuri din ope
rete; 12,35 Viers*, nai și strune; 13,00 
RADIOJURNAL. Buletin meteoro
logic,- 13,13 Succese ale muzici) 
ușoare; 13,30 Intîlnire eu melodia 
populară și interpretul preferat;

6,00 RADIOJURNAL, 
presei. Sport. ' Buletin

14,15 DE CE? DE UNDE? DE 
CÎND ? 14,30 Șirag de melodii; 15,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin me
teo-rutier; 15,03 ACTUALITATEA 
LITERARA; 15,18 Cîntece vesele: 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,15 Recital 
vocal de Lya Hubic; 16,30 DI AI OG 
CU ASCULTĂTORII; 16,45 Cîn
tece de dragoste si jocuri populare;
17,10 Călătorie în istoria 
țlei; 18,00 BULETIN DE 
18,05 UZINA VĂZUTĂ 
PROAPE; 18,25 Muzică
’8,40 ANTENA TINERETULUI; 19,00 
Concert de melodii românești: 19,30 
Sport, i9,40 Varietăți muzicale; 
20,00 RADiOGAZETA DE SEARA. 
Cronica economică; 20,30 O melodie 
pe «dresa dumneavoastră; 20,50 Mu
zică populară; 21,05 ANTENȚIUNE, 
PĂRINȚI Î; 21,23 Meiodii-magazin; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport Bu
letin meteorologic; 22,15 Interpreți 
de muzică ușoară: 22.45 MOMENT 
POETIC; 23,00 Melodiile nopții: 
muzică ușoară; 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0,05 Muzică ușoară; 2,00 
Buletin meteo-rutier; 2,02 Melodi
ile nopții (continuare); 2,55-3,00 
ULTIMELE ȘTIRI. Buletin meteo- 
rutier.

civillza-
ST1RI; 

DE A- 
ușoară;

17,15
18,00

18,25

18,50
18,58
19,00

19,27
19,30

20,00

20,30

23,15
23,25

16 mai
Pentru noi femeile.
Pentru cei mici: A fost 
odată... ,Zărea albastră" 
de Călin Gruia. Film: 
„Pirații rîului“.
Pentru tineretul școlar: 
1 001 de întrebări: „Pie
trele vorbesc".
Publicitate.
Ora exactă.
Telejurnalul de seară. 
Agenda economică.
Buletinul 
Aventurile.
Hood.
In direct...
cală și cerințele cumpă
rătorilor.
Seară de 
ma oră" 
bastian.
studenți ai 
de artă teatrală și cine
matografică „1. L. Cata- 
giale". In pauze — Poș
ta televiziunii, O ilus
trată pe adresa dv.: RîȘ- 
nov _ film, producție n 
Studioului de televiziu
ne București.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

meteorologic, 
lui Robin

Industria lo-

Teatru : „Ulti- 
de Mihail Se-

Interpretează
Institutului
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Vizita președintelui 
Consiliului de Stat, 

Chivu Stoica, in Iran
(Urmare din pag. a 2-a) 

sănătatea conducătorilor celor două 
popoare.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate si caldă 
prietenie.

După dineu, Șahinșahul a invitat 
pe președintele Consiliului de Stat 
și celelalte persoane oficiale ro
mâne să facă o vizită în sălile mu
zeului amenajat în Palatul Goles- 
tan. Aici sînt expuse numeroase lu
crări de artă : picturi și sculpturi, 
arme și bijuterii, ceramică de ar
tă, vase cizelate din metale preți
oase și încrustate cu pietre scum
pe, covoare, gobelinuri și alte țesă
turi de artă, primite în dar de su
veranul Iranului — de-a lungul 
secolelor — din partea unor con
ducători de state străine.

După vizitarea muzeului între 
președintele Consiliului de Stat și 
Șahinșahul Iranului, precum și în
tre celelalte personalități oficiale 
române și iraniene, a avut loc o 
convorbire prietenească, plină de 
cordialitate.

★

TEHERAN 15. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Ion Găleteanu și 
Victor Stamate transmit: Luni di
mineața președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Chivu Stoica, și persoanele 
care-1 însoțesc au sosit la Șiraz. 
Pe aeroport au fost întîmpinați de 
Bacher Pirniă, guvernatorul ge
neral al provinciei Fars, coman
dantul corpului 3 de armată, ge- 
neral-locotenent Minbașian, prima
rul (guvernatorul) Șirazului, Mo
hamed Pourbabai, și de alte perso
nalități civile și militare locale.

Străvechi centru al culturii și 
artei persane, Șirazul — denumit 
„Orașul trandafirilor" — este re
numit pentru frumusețea grădinilor 
sale, pentru iscusința locuitorilor 
săi, neîntrecuți în țesutul covoa- 
relor, în prelucrarea artistică a au
rului, argintului și aramei. Azi 
orașul are numeroase construcții 
moderne, cartiere noi de locuințe 
în continuă dezvoltare, o univer
sitate cu mai multe facultăți. Și- 
razul este în același timp, un im
portant centru industrial și comer
cial.

Locuitorii orașului salută cu căl
dură pe oaspeții români; pe parcurs 
se aud aplauze și urări la adresa 
prieteniei româno-iraniene.

Mașinile oficiale se îndreaptă 
spre Persepolis, localitate isto
rică situată la 60 km de Șiraz. Pe 
aceste locuri, vestitul rege persan 
Darius I cel Mare (521-485 î.e.n.) 
a clădit un ansamblu de palate 
monumentale. Completat de alți 
regi, ansamblul a servit timp de 
două secole drept reședință dinas

Mîine grevă generală în Franfa
PARIS 15 (Agerpres). — Cele trei 

mari centrale sindicale din Franța 
— C.G.T., C.F.D.T., C.G.T.F., Forece 
Ouvriere precum și Federația edu
cației naționale au dat instruc
țiuni sindicatelor respective privind 
greva generală de la 17 mai, dată 
la care în Adunarea Națională vor 
îricepe dezbaterile asupra cererii 
guvernului de a legifera prin „or
donanțe" pînă la 31 octombrie.

S-a hotărît o oprire completă a 
lucrului în mine, metalurgie, side
rurgie și în marile întreprinderi in
dustriale. Este prevăzută, de ase
menea, o încetare totală a activi
tății la căile ferate, bănci, asigu
rări, primării, percepții, poștă, bi- •
rouri de comunicații și teatre. In 
schimb, liniile aeriene, spitalele, 

tiei Hașemenide, Persepolis deve
nind una din cele mai frumoase 
așezări din cite a cunoscut antichi
tatea. Mai bine de 2 milenii ves
tigiile marilor palate de la Perse
polis au fost acoperite de un strat 
gros de nisip, fiind scoase la lu
mină, doar în urma săpăturilor ar
heologice întreprinse începînd din 
anul 1931.

Oaspeții români sînt conduși pe 
scara monumentală care duce în in
cinta marilor palate. Sînt vizitate 
rînd. pe rînd poarta lui Xerxes, 
ruinele bibliotecii, marile săli avînd 
una, 32 și cealaltă 100 de coloane, 
fiecare constituind o adevărată lu
crare de artă.

După vizitarea monumentelor, gu
vernatorul general al Farsului a 
oferit un dejun în cinstea oaspe
ților români.

In cursul după-amiezii, președin
tele Consiliului de Stat, Chivu 
Stoica, și persoanele care îl în
soțesc au fost întîmpinați de gu
vernatorul general al Ispahanului, 
ing. Ebrahim Parsa, de primarul 
orașului, general de brigadă Hassan 
Vahdanian, și de alte persoane o- 
ficiale civile și militare locale. 
Guvernatorul general al Ispa
hanului urează oaspeților români 
un călduros „bun venit".

Pe întregul traseu spre oraș zeci 
de mii de locuitori fac oaspeților 
români o caldă manifestare de prie
tenie, flutură stegulețe românești 
și iraniene.

In continuare, se vizitează ora
șul, renumit din antichitate pentru 
frumusețile sale, azi, un important 
centru cultural și industrial al 
Iranului. Aici se prelucrează mari 
cantități de lină și bumbac, se 
țes cu migală și multă artă fai
moasele covoare de Ispahan. Pes
te 10 000 de maiștri ai artizanatu
lui, care au moștenit din tată în 
fiu arta țesutului covoarelor, cize
lării argintului și aramei, duc as
tăzi mai departe străvechea artă 
a meșteșugarilor din Ispahan.

Oaspeții români vizitează pavi
lionul Cehei Sotun, adică al ce
lor „40 de colonade", situat în mij
locul unei grădini din centrul ora
șului. Președintele Consilului de 
Stat și președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă dau o 
înaltă apreciere minunatelor obiec
te de artă văzute.

Seara, la hotelul Sah Abbas cel 
mai mare din Ispahan, a avut loc 
un dineu oferit în cinstea oaspe
ților români.

In timpul vizitelor la Șiraz și 
Ispahan, oaspeții români au fost 
însoțiți de Pavel Silard, ambasa
dorul României la Teheran, Soltan 
Hussein Sanandaji, ambasadorul 
Iranului la București, Abolfath 
Atabai, subsecretar de stat la Mi
nisterul Curții Imperiale, și de al
te persoane oficiale iraniene.

halele, brutăriile vor cunoaște nu
mai o reducere a activității. In 
timpul grevei generale, pe străzi 
vor avea loc manifestații ale mase
lor populare.

„COSMOS*158M
MOSCOVA 15 (Agerpres). — In 

Uniunea Sovietică a fost lansat 
luni satelitul artificial al Pămîn- 
tului „Cosmos-158“, la bordul că
ruia este instalat aparataj științi- 
fie destinat continuării cercetărilor 
în spațiul cosmic.

După cum relatează agenția 
TASS, aparatajul funcționează nor
mal, iar centrul de calcul coordo
nator efectuează prelucrarea infor
mațiilor primite.

Politia mexicană 
a deschis focul asupra 
unor demonstranți

O1UDAD DE MEXICO 15 (Ager
pres). — In nord-vestul statului 
Sonora (Mexic) au avut loc dumi
nică puternice demonstrații de pro
test ale populației care a cerut 
destituirea guvernatorului statului 
Sonora. Luis Encinas Johnson. Stu
denții Universității din Sonora au 
declarat o grevă, la care s-au ală
turat cetățenii din localitate. Pes
te 10 000 de persoane au organizat 
un miting ,în centrul orașului. Au
toritățile polițienești au deschis fo
cul asupra demonstranților, rănind 
12 persoane.

Lucrările 
Frontului

SOFIA 15. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : In 
sala „Universiada" din Sofia au 
început luni dimineața lucrările 
celui de-al 6-lea Congres al Fron
tului Patriei din Republica Popu
lară Bulgaria. In prezidiul Con
gresului au luat loc Todor Jivkov. 
Gheorghi Traikov și alți conducă
tori de partid și de stat bulgari. La 
lucrările congresului participă pi?s- 
te 1 700 de delegați și reprezen
tanți ai unor organizații democra-

Congresului
Patriei din R. P. Bulgaria

Demisia guvernului
KHARTUM 15 (Agerpres). — 

Adunarea Constituantă a Sudanu
lui a refuzat luni să acorde votul 
de încredere premierului Sadîk El 
Mahdi. Potrivit agenției France 
Presse. 112 deputați au votat îm
potrivă, 86 pentru și cinci s-au

Situație încordată în Ecuador
Situația politică și socială din Ecuador continuă să se mențină în

cordată. Sîmbătă, președintele Arosemena a adresat un apel radiodifuzat 
populației, chemînd la calm. El a anunțat că guvernul va dispune rezol
varea revendicărilor lucrătorilor de la căile ferate care se află în grevă 
de două săptămîni. Cu toate acestea, greva și manifestațiile antigu
vernamentale continuă. In localitatea Duran, ceremonia înmormîntării ce
lor trei tineri uciși în timpul manifestațiilor care au avut loc joi în 
această localitate s-a transformat într-o demonstrație antiguvernamentală. 
Cu această ocazie, reprezentanți ai studenților și lideri sindicali au ce- 
rut desființarea tuturor organelor represive înființate încă în timpul jun
tei militare care a fost înlăturată de la putere anul trecut.

Ansamblu arhitectural
Orașul New York se va îmbo

găți cu o nouă construcție uriașă. 
Este vorba de Centrul mondial de 
comerț care se va înălța în portul

„Lunar Orbiter-4‘* 
și-a întrerupt 
activitatea

Ultimele fotografii transmi
se de „Lunar Orbiter-4“ labo
ratoarelor de la centrul de 
cercetări spațiale din Pasade
na (California) sînt practic 
nefolosibile, anunță agenția 
Associated Press. Deteriorarea 
cadrelor filmate, care a sur
venit la 12 mai, pare să se 
datoreze, potrivit specialiștilor 
de la N.A.S.A., unei prea 
mari expuneri la soare a ca
merei de luat vederi de pe 
„Lunar Orbiter-4“. Specialiștii 
preconizează schimbarea orbi
tei navei spațiale și o dată 
cu aceasta și a unghiului de 
luat vederi, astfel incit să se 
evite voalarea clișeelor. În
cercările de pînă acum însă 
nu au reușit. „Lunar Orbiter- 
4“, a cărei misiune în prezent 
este practic întreruptă, urma 
ca timp de două săptămîni de 
acum înainte, să fotografieze 
aproximativ 92 la sută din su
prafața Lunii.

După raidurile aviației 
americane la Hanoi

HANOI 15 — Corespondentul A- 
gerpres, Adrian Ionescu, transmite : 
Duminică după-amiază ziariștii au 
primit permisiunea de a vizita zona 
complexului industrial al orașului 
Hanoi, după ce au fost făcute ino
fensive bombele cu explozie întîr- 
ziată, aruncate de aviația ameri
cană în urmă cu 48 de ore. Ziariștii 
au putut constata că în timpul rai
durilor din 5 și 12 mai au fost lo
vite șase fabrici, dintre care cinci 
de bunuri de consum, precum și 
centrul de cercetări al produselor 
industriale și un institut superior 
de învățămînt. Aceste obiective au

tice din 17 țări. Din țara noastră 
participă o delegație condusă de 
Nicolae Tăbîrcă, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului Executiv al Sfatului 
Popular regional Ploiești.

Raportul de activitate a fost pre
zentat . de Encio Staikov, președin
tele Consiliului Național al Fron
tului Patriei. In după-amiaza ace
leiași zile au început discuțiile pe 
marginea raportului prezentat.

sudanez
abținut. In urma refuzului Adu
nării Constituante de a acorda 
guvernului vot de încredere, pre
mierul a prezentat demisia cabine
tului. Guvernul premierului Sadîk 
El Mahdi a fost format la 4 au
gust 1966.

uriaș
newyorkez. Acest ansamblu arhi
tectural se va compune din două 
blocuri-turn în formă de parale- 
lepipezi alungiți, înalte de eîte 425 
m fiecare. Ele vor avea restauran
te, baruri, magazine și galerii pro
prii, iar de pe vîrfui lor li se vor 
oferi turiștilor priveliști unice. La 
acest centru comercial oricine va 
putea cumpăra și vinde tot ce 
dorește, se vor încheia importante 
tranzacții și se va conversa în toa
te limbile lumii. In jurul pieții 
centrale va fi amenajată Expoziția 
mondială permanentă, deservită de 
50 000 de oameni.

0 mare demonstrație a femeilor americane
In capitala Statelor 

Unite a avut loc du
minică o mare demon
strație a femeilor ame
ricane împotriva agre
siunii din Vietnam. 
Participantele au adre
sat o scrisoare preșe
dintelui S.U.A. în care 
cer să se pună capăt 

agresiunii. „Avertizăm 
pe cei care poartă răs
punderea pentru răz
boiul din Vietnam că 
femeile americane sînt 
împotriva acestei văr
sări de singe" — se 
spune în scrisoare. Co
loana demonstranților 
s-a îndreptat spre ci
mitirul Arlington un

PUTERNIC URAGAN ÎN INDIA
Un uragan care s-a abătut sîmbătă asupra statelor Uttar Pradesh și 

Bihar din India a provocat moartea a cel puțin 32 de persoane și a 
rănit alte 362. Uraganul a fost urmat de o ploaie torențială cu grindină 
de mărimea unei mingi de tenis de masă.

fost denumite în comunicatul ame
rican transmis de radio Saigon „ca
zărmi și alte amplasamente mili
tare". Asupra unei suprafețe de a- 
proximativ 1 km pătrat, fuseseră 
lansate, numai în cursul celui de-al 
doilea atac aerian, peste 40 000 de 
mici bombe cu bile și circa 50 ex
plozive, unele de 2 000 livre greu
tate.

★

HANOI 15 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. anunță că la 14 mai. u- 
nități ale Armatei Populare Viet
nameze din zona Hanoiului și pro
vincia Thanh Hoa au doborît șapte 
avioane americane, dintre care două 
fără pilot. Numărul total al avi
oanelor americane doborîte . țfiiă 
în prezent pe teritoriul R. D. Viet
nam este de 1893.

Semnarea ml acord 
sovieto-logoslai

MOSCOVA 15 (Agerpres). — în 
capitala Uniunii Sovietice a fost 
semnat un acord sovieto-iugoslav 
în domeniul cercetării științifice 
și dezvoltării tehnicii. Acordul pre
vede schimburi de experiență, de 
informații și documentație în do
meniul planificării, finanțării, con
ducerii activității științifice, pre
cum și efectuarea unor cercetări 
în comun.

Manevre militare aproape 
de granifa Yemenului

Duminică, forțele armate teres
tre ale Federației Arabiei de Sud 
și aviația britanică din Golful Per
sic au organizat manevre combi
nate într-o regiune a Arabiei de 
Sud aflată în imediata apropiere 
a granițelor Yemenului. Avioanele 
britanice, care au ca bază navele 
port-avion „Victorious" și „Her
mes", au pătruns, potrivit agenției 
France Presse, în spațiul aerian 
al Yemenului cu intenția de a fa
ce o demonstrație de forță în sco
pul intimidării guvernului acestei 
țări independente din. Arabia de 
Sud, care constituie un exemplu 
„rău" pentru celelalte teritorii ca
re continuă să se afle sub domi
nația colonială britanică.

J 
Tractor telecomandat

Firma americană „Ford" a reali
zat un tractor telecomandat care 
trebuie să elibereze pe tractoriști 
din obligația de a ședea în cabina 
incomodă a tractorului lor pe timp 
de ploaie sau de caniculă. > Noul 
tractor, al cărui prototip a și fost 
încercat, este comandat de la dis
tanțe mai mari sau mai mici.

de sînt înhumați sol- 
dații americani care 
și-au pierdut viața în 
Vietnam. Manifestația 
femeilor americane a 
fost organizată în ca
drul mișcării „Mobili
zarea de primăvară 
împotriva războiului 
din Vietnam".
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