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D mimă exploatare 
meriți laude — 
mina lopeoi

Deși era vorba că de
cada a II-a va aduce re
cuperarea minusului din 
prima decadă, asigurările 
în această privință nu 
s-au adeverit; dimpotri
vă. Minusul de 4 256 to
ne a sporit si decada a 
II-a se încheie cu o ră- 
mînare în urmă de 6132 
tone cărbune. Printre 
exploatările cu cele mai 
mati minusuri se nu
mără : Âninoasa — 3 909 
toile, Lonea — 1 777 to
ne, Petrila — 914 tone. 
De fapt au continuat să 
„bată pasul pe loc" toa
te exploatările — ca o. . 
singură excepție — mina 
Lupeni. Minerii Lupe aiu
lui merită toate laudele : 
ia ei s-a produs un salt 
calitativ în această de
cadă; de la un minus de 
423 tone din prima 
cadă, exploatarea a

' jjuns la o depășire 
2 566 tone cărbune,
siguranță, ultitaa decadă, 
va aduce aici rezultate 
și mai rodnice.

cîte 4, 4,1, respectiv, 2,5 
puncte. Nu stau prea bi
ne nici colectivele mi
nelor Lonea, Uricani și 
Lupeni. De fapt, singura — 
mină Petrila se încadrea
ză în norma prevăzută 
de calitate. Producția 
Petrilei are un conținut 
de steril cu 0,7 puncte 
mai mic decît cel pre
văzut.

— Sîntem pe făgașul 
bun ; față de depășiri de 
peste 2 puncte cît în
registram de obicei la 
calitate, de astă dată a- 
vem pe combinat doar 
1,4 puncte depășire — 
ne informează irig. Pla- 
sicluc 
roului 
binat. 
Șurile 
vreme

. indicatorului de calitate 
încep să dea roade. To
tuși, 
încă 
pra 
zibil
cu hotărîre!

Vasile, șeful bi- 
C.T.C. de la corn- 
înseamnă că mă- 
aplicate în ultima 
pentru realizarea

pașii făcuți , sînt 
prea timizi... Asu- 

alegerii șistului vi
se cere acționat mai
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Conținutul de cenușă 
continuă să fie o pro
blemă pentru exploatări, 
îndeosebi 
Vulcan, 
țoleetive 
cele două 
ducție a 
de cenușă e depășit -u

la Paroșeni, 
Dîlja. Aceste 
au extras in 
decade o pro- 
cărei conținut

Situația pregătirilor e 
îngrijorătoarei Decadă 
de decadă se înregistrea
ză rămîneri în urmă. 
Minusul de la această 
decadă e însă... substan
tial mai mare 924,2 m 1. 
Cu .excepția Petrilei, ca
re și-a depășit cu 34,7 
m 1 planul de pregătiri, 
nici o altă exploatare nu 
și-a îndeplinit sarcinile 
la acest indicator.

întrebarea e : pînă cînd 
se neglijează soarta vi
itoarelor fronturi de căr
bune ?

Clasamentul hărniciei
PE EXPLOATĂRI

E. M. Lupeni «03,1 %

PE SECTOARE
Sectorul I Lonea 110%
Sectorul IX Lupeni 109%
Sectorul I Vulcan 108%

■ Sectorul V Lupeni 106%
■Sectorul III Vulcan

1
106%

Primirea subsecretarului 
de stat pentru agricultură. .' 

al Tunisiei, Mohammed Jeddi

De către președintele 
Consiliului de stat,

Președintele Consiliului 
de Stat, Chivu Stoica, a 
primit luni după-amiază 
pe subsecretarul de stat 
pentru agricultură al Tu
nisiei, Mohammed Jeddi.

Subsecretarul de stat a 
transmis ? președintelui 
Consiliului de Stat un 
mesaj din partea preșe
dintelui Tunisiei, Habib

De către

Luni după-amiază, to
varășul Virgil Trofin, se
cretar al C.C. al P.C.R., 
a primit . pe Mohammed 
Jeddi, subsecretar de 
stat pentru agricultură 
al Tunisiei, însoțit de 
Mahmoud Maamouri, am
basadorul . extraordinar și 
plenipotențiar al Tunisiei 
la București.

Măsuri complexe pentru înlăturarea 
pierderilor de timp de lucru

Analiza aprofundată cu
prinsă în referatul prezentat 
în fața plenarei cu activul 
cofhitetului de partid privind 
Utilizarea timpului "de lucru 
și măsurile ce se impun pen
tru folosirea lui completă și 
productivă, propunerile va
loroase cu care au venit nu
meroși participanți Ia dis
cuții, planul de măsuri adop
tat în acest scop, reflectă 
răspunderea comuniștilor, a 
întregului colectiv al minei 
Âninoasa pentru aplicarea în 
viață a Hotărîrii partidului 
și guvernului cu privire la 
reglementarea programului 
de muncă și întărirea disci
plinei în producție.

Cîntărind faptele cu răs
punderea care-i caracterizea
ză, comuniștii minei Aninoa- 
sa au găsit în prevederile 
recentei hotărîri un puternic 
izvor de forță pentru înlătu
rarea multor greutăți, și de
ficiențe care frînează reali-

zarea ritmică a planului și 
Care îți au rădăcina în folo
sirea incompletă a timpului 
programului de lucru. Qele 
peste 350 absențe nemotivate 
379 absențe motivate, numă
rul mare de învoiri, de scoa
teri din producție pentru ac
tivități obștești, pierderile de 
timp cauzate de întîrzierile 
la începerea lucrului și pără
sirea mâi devreme a locului 
de muncă se traduc în pier
derea a mii de tone de căr
bune care trag înapoi reali
zările colectivului minei, 
șurința cu care unii șefi 
sectoare și servicii acordă 
voiri, „îngăduința" față
elementele certate cu disci
plina (exemplu concludent 
cazul lui Gudacu Marcel 
căruia âbia după 106 absen
țe nemotivate i s-a desfăcut 
contractul de muncă !), nu
mărul mare de scutiri medi
cale, multe din ele acordate 
cu ușurință, îngreunează; pla

sarea completă a âba- 
tajelor și a lucrăriloi 
de pregătiri, cauzînc 
rfimînerea în urmă a 
sectoarelor II, III și 
a unui număr de bri
găzi din celelalte sec
toare.

In referatul prezen
tat în fața plenarei 
s-â făcut o constata
re edificatoare asupra

U- 
de 
în
de

Stoica
Burghiba. Gu 
lej a avut ioc 
bire asupra unor proble
me de interes reciproc, 
care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

La primire a participat 
ambasadorul Tunisiei în 
Republica Socialistă Ro
mânia; Mahmoud Maamo- 
urL

acest pri- 
o convor-

(Agferpree)

tovarășul 
Trofin

La întrevedere a partl-- 
cipat Andrei Ștefan, 
prim-âdjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej ,a avut. 
loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prie
tenească.

Faza orășenească a celui de-al

ÎNTRECERILE 
DE LA LONEA

Pe scena clubului sindica
tului din Lonea s-a desfășu 
rat, duminică ultima confrun
tare a formațiilor de artiști 
amatori de la cluburi și că
mine culturale, în cadrul fa
zei orășenești a. celui de-al 
VHI-lea Concurs. „Paradă" 
artiștilor amatori din Petrila, 
Lonea, Âninoasa, Cîmpu Iu 
Neag Și Iscroni a oferit nu 
merosUlui public lonean pre
zent în sală posibilitatea să 
asiste la un spectacol inte
resant, deosebit de bogat și 
variat, atît ca factură soils- 
tico-instrumentală, cit și ca 
substanță muzicală. Pe par
cursul întregului spectacol 
(mult lungit prin introducerea 
în programe și a unor inter-

rea multor artiști amatori de 
a ne comunica melodic, ex
presiv și ritmic buna lor pre
gătire artistică.

întrecerea a fost deschisă 
ie corul clubului din Lonea 
(dirijor prof. Gheorghe Popa) 
Nivelul calitativ ridicat al in
terpretării de către formația 
corală loneană atît al tumul
tosului „Noroc bun!" de 
Gheorghe Danga, cît și a fru
moasei lucrări lirice „Cînte- 
cui nopții" de Silcher, ne de
termină să considerăm în
dreptățită participarea aces
tei formații la faza regională.
Si corul Clubului din Petrila 
(dirijor Vladimir Ureche) ne-a 
rezervat audierea plăcută a 
lucrărilor „Răsunet din Gri-

preti peclasificati pentru a- șana" de Ion Vidu, (o men- 
ceasta a doua fază) am re- țiune în plus solistului Bunea 
Btarcat, în general, preocupa- PaVel), „Partid, lumină vie"

Vlll-lea Concurs
de Liviu Ionescu și „Țarina 
de la Găina" de Gh. Derie- 
teanu.

In continuare, fanfara clu
bului pettilean (deși cumu
lată cu cea din Lonea) n-a 
oferit spectatorilor o inter
pretare pe măsura potente
lor attistice de care dispune. 
„Potpuriul național", valsul 
„Flora" șt marșul de concert 
„Biruitorii" de Dumitru Ere- 
mia — lucrări interpretate de 
fanfară — au scos în eviden
tă diverse greșeli. Stridentele 
supărătoare, intrările inopor
tune ale unor instrumente 
erau „recunoscute" de „sst- 
ul" interminabil al dirijorului. 
Lucrînd mai mult pentru li
chidarea lipsurilor mici dar 
prea vădite, fanfara din Pe
trila poate atinge un nivel 
interpretativ apreciabil.

Formațiile coregrafice — e- 
chipele de dansuri populare 
de la cltfbwile din Petrila și 
Lonea — ari dezvăluit, în po
fida bunei pregătiri... lipsa

V. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

1

folosirii timpului programului 
de lucru și e ne-gsrtății unor 
măsuri imediate de înlăturare 
a acestei situații-. &UP fotar- 
erafierea zilei de lucru ;la p* 
nele lucrări de bază 'din sub
teran. prin observațiile fă
cute la locurile de muncă de 
la suprafață s-a putut con
stata că. la nivelul exploa
tării. timpul de lucru este 
efectiv de 7 ore» Raportînd 
pierderea unei ore din tim
pul programului de lucru la 
efectivul întregii exploatări, 
se poate vedea ce rezervă im
portantă o constituie folosi
rea completă a zilei de mun
că. Lucrările plenarei cu 
activul au acordat o ’ deose
bită atenție și celorlalte cau
ze Care duc la irosirea tim
pului de lucru. In abataje, 
înaintări și la celelalte lo
curi de muncă din subteran 
se pierd în medie 20 minute 
pe schimb din cauza între
ruperilor cauzate din lipsă 
de vagonete, materiale sau 
energie, prezentarea cu în*’ 
tîrziere a artificierilor la o- 
uetația de pușcare. NereSpec- 
tarea programului de trans
port pe puțuri, părăsirea lo
cului de muncă mai ales de 
către personalul de regie,-sla*

Itinerariul spre lucrările, hidro
tehnice de la Valea-de Pești l-ârm 
făcut alături ■ de tovarășul Calisttu 

' loan și de doi ingineri'tinerii Nfy 
•fei*u Mihstti Și Căști Stela.’Tot-dru
mul âm -discutat cu ei.

— Barajul va avea forma unui 
trapez cu baza mică de 40 m și 
boxa mare de 150 m. Volumul ba
rajului va fi de 450 ooo m c âe. 
apă. Ecranul din fața barajului

Freamăt 
de muncă

L B.

îl vom executa din beton armat. 
Se va construi și un. deverșor ce 
va. avea ca scop curgerea preapli
nului — țineau să-mi precizeze to
varășii de drum.

Apoi am coborît la gura gale
riei de fugă, în care se vor instala 
vanele pentru dirijarea apei. Un 
apeduct, care alimentează mina 
Uricani cu apa necesară perfora- 
jului umed, este cea mai biCnă 
călăuză. Ne echipăm Și, coborlm 
in adine. După 64 de metri, ajun
gem la locul de muncă al brigăzii 
minerului Bîrsan loan. Roca nu e 
tare, cuprinde șisturi cu interca-

VALERIU COANDRAȘ
elev

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

Studenți Ia o oră de practică în laboratorul de chimie analitică al I.M.P.
il
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FOTBAL, ta Minerul Lupeni 
semnul de întrebare se accentueaxtt

CUPLAJ ECHILIBRAT 
LA PETROȘANI

Duminică, pe stadionul Minerul 
din Lupeni echipa locală a primit 
replica fruntașei clasamentului ca- 
teguriei B seria a 11-a, A.S.A. Tg. 
Mureș.

Cele două puncte puse în joc 
le erau necesare lupenenilor ca aerul 
și apa in lupta ce se dă la coada cla
samentului pentru rămînerea în 
categoria B. Dar din cele două 
ft-ati reiișit să eîștige decît undi. Cil 
rtlălfllt au plecat la Tg. Mureș Pa
vlovist, Lunga, Gsutak și compania.

Meciul a fost greu și suporterii 
din Lupeni așteptau ca echipa tor 
făVSHtă să arunce în luptă tOăte 
resursele de energie , toate cunoș
tințele tehnice și tactice. Dar nici 
de data aceasta ei n-au găsit, sau

ABENDA CAMPIONATULUI RE0IONAL
Știinfa a cîșfigat

Rceditîhd rezultatele bune pe te» 
tep propriu, Știința Petroșani a în
registrat duminică un nou succes 
categoric : 5—0 în țața echipei Pa- 
fîfigul Lonea. Noua victorie a fost 
abținută ca urmare a unor combi- 
riații tehnice reușite și în viteză 
ale înaintașilor care au destrămat 
sistemul de apărare al lonenllor.

Formația studențească a mai a- 
cumulat așadar doua puncte și... 
multe speranțe.

Cu toate că terenul a fost des
fundat, meciul a plăcut spectato
rilor. S-au creat multe faze reușite 
11 ambele porți, iar întrecerea s-a 
desfigurat în limitele unei depline 
sportivități.

După un început în. care studen
ții au avut două ocazii clare de a 
teatea, di reușesc să înscrie primul 
gel în minutul 5 prin Covaci care 
a primit o pasă ideală de la Szat- 
mary. In min 40 se petrece o fază 
dramatică la poarta leneniior. Co
vaci, Szatmary și Papură trag pe 
rînd la poartă, însă de fiecare dată 
mingea este respinsă de apărători. 
Ultimul care șutează — Pănescu nu 
ffiei greșește însă și balonul intră 
th plasS. Este 2—0 pentru Știința, 
scer cu care se tetmină prima re
priză.

Chiar în primul minut de la re
luare, Studenții își măresc avanta-

CLASA
1. Autul Brad
2. Știința Petroșani
3. Mirierul Teliuc
4. Unirea Alba
5. C.F.R. Simeria
6. Textila Sebeș
7. Dacia Orăștie
8. Minerul Ghelar
9. Minerul Aninoasa

10. Patîngul Lonea
11. Constructorul Hunedoara
12. LG.O. Deva
13. Minerul Vulcan

«UGB I

TA MPON
Duminică dimineața, pe sta

dionul din Petrila, s-a desfășu
rat întîlhirea de rugbi dihtre 
•Chlpele de categoria U, Jiul 
Petteșani — Vulturii Timișoara» 

„Vajnicii" reprezentanți ai 
rUfbiului de la „Jiul" in cam- 
pibhatul categoriei B nu s-au 
dattnlhțit. Au pierdut $i de 
data aceasta pe teren propriu 
eu 0—3 în fața timișorenilor. 
B o „performanță" să nu cîș- 
11*1 filei Un îneci de-a lungul 
Uhui ihtreg campionat. Adică 
nU. AU cîștigat și jiuliștii u- 
HU1.„ la Cluj prin neprezen- 

echipei -c* că 

bato £ aici.

h-au avut, resursele necesare pen
tru a obține o victorie, fie șl la li
mită. Jocul a fost de factură teh
nică modestă, scorul putînd fi des
chis de către fiecare dintre cele 
dbuă echipe, ăi cind spunem aceas
ta ne gîndim ia cele două bare, una 
a oaspeților și dna â Itscttlfticilor. 
Dar scorul a rămas pînă la urmă 
alb. Partida nu S-a ridicat la Uii 
nivel tehnic satisfăcător și din ea li
za terenului desfundat. Aceasta în
să nu scuză slaba COrfipOCtare a 
formației din Lupeni care de Uliii - 
tă vreme nu mai dă satisfacții su
porterilor săi.

Semnul de întrebate câte pla1 
nează de cîtva timp asupra râttlt- 
nerii echipei din LupehI în eate-

din nou la scor
jul prin golul înscfis de Covaci. 
In minutul 51, tabela de marcaj se 
schimbă din nod în lavOatha lor, 
cind Bulbucah transformă o lovi
tură de la ii m, ca urmate a unui 
fault comis în careu. După ce îfi 
minutul 62, Covaci, ȘUteată în ba
tă, Papută pecetluiește scorul la 
5—0 îfi favbarea echipei sale.

Oaspeții au avut și ei cîteva o- 
cazii clare de a înscrie dar au fost 
ratate în special de către Sotir și 
Farkaș.

Arbitrajul lui Fierea din Deva 
— corect și autoritar.

c. Maîeescl

Alte rezultate: Autul Brad — 
G.F.R. Simeria 4—0,- Dacia Orăștie
— Minerul Anihoasa 4—1, Textila 
Sebeș — Minerul Vulcan 3—li
I.G.O.  Deva — Minerul Ghelar 
0—0, Constructorul Hunedoara — 
Unirea Alba 1—Q.

*
Etapa viitoare : Constructorul Hu

nedoara — Aurul Brad, Unirea Alba
— Știința Petroșani, Parîngul Lo
nea — I.G.O. Deva, Minerul Teliuc
— Textila Sebeș, Minerul Vulcan
— Dacia Orăștie,- Minerul Aninoa- 
sa — G.F.R. Simeria. 

M E N T U L
22 15 4 3 56—19 34
22 15 3 4 75—19 33
22 13 0 9 43—24 26
21 13 0 8 41—32 26
22 19 4 8 36—39 24
22 10 4 8 30—39 24
22 10 2 10 50—25 22
21 9 4 8 32—34 22
22 10 1 11 45—33 21
22 9 3 10 34—40 21
21 8 2 11 22—34 18
22 5 7 10 19—45 17
21 3 5 13 22—58 11

goria B s-a accentuat. Mai sînt pa
tru etape șl fiu trebuie uitat că în 
lupta directă cu Minerul Lupeni 
pentru retrag radare se află C.E.ft. 
Arad, care duttilhică la Dej, a ob
ținut un prețios rezultat de egali
tate, iar duminica viitoare primește 
la Arad replica formației Dat me
teo Medias.

Derbiul campionatului 
orășenesc

Stmbfită pe stadionul din Petrila 
in cadrul ’ penultimei etape a cam
pionatului orășenesc de fotbal s-a 
desfășurat partida dintre Prepara
torul Petrila șl Minerul Uricani.

Hotârîtor pehtru uricâhenl îh lup
ta pentru menținerea pe primul Ide 
în clasament și, deci, pentru drep
tul de prezentare la barajul pentru 
promovarea în campionatul regio
nal, meciul a fost abordat de am
bele echipe cu deosebită ardoare. 
Poate cu prea multă ardoare. Do
rința de a obține eu orice preț vic
toria a alterat frumusețea jocului, 
el fiind presărat cu multe duri
tăți. Și la această „întrecere" tonul 
l-au dat întotdeauna petrilenii.

Minerii uricărteni, în schimb, nu 
s-au lăsat intimidați. Practicînd 
un fotbal cu pase lungi, împletit 
cu driblingul fin și încheiat cu șu
turi periculoase pe spațiul porții, 
ei au fost cei care au avut majo
ritatea timpului inițiativa.

Meciul s-a terminat cu un rezul- 
tat de egalitate : 4—4, rezultat care 
Ie întărește urlcănenilor poziția de 
lideri.

D. BREZOIANU
C.S.O. Petroșani

luir inif , 
din Mriiwl — lin nn 
raiii minai

Timp de patru zile — 18, 19, 
20 și 21 mai — s-a consumat 
la Deva faza regională a cam
pionatului republican de șah. 
Au participat cei mai buni șa
hiști din regiune. Cei 11 con- 
curenți și-au disputat cu ar
doare întîietatea, unele parti
de ridicîndu-se la un nivel 
tehnic superior. Din Petroșani 
au participat candidatul de 
maestru Lazăr losif și Gruber 
Gheorghe. Titlul de campion 
regional a revenit din nou șa- 
histului petroșănean, Lazăr lo- 
sif, cu 8‘/2 puncte din 10 posi
bile. Pe locul secund s-a cla
sat Kovacs Andrei din Deva 
cu 8 puncte. Cel de-al doilea 
concurent din Valea Jiului, 
Gruber Gheorghe, s-a clasat 
pe locul 10.

B. DUMITRU
activist C.S.O. Petroșani

Prin supendarea terenului de 
handbal din Aninoasa, petroșănenii 
au putut urmări duminică dimi
neața pe stadionul „Jiul" un intere
sant cuplaj handbalistic. Echipe 
Utilajul Petroșani, preluînd în e- 
tepa trecută șefia clasamentului. 
Ihtîlnea puternica formație Victo
ria Călan. - Acesta era primul meci. 
Al doilea, spunea echipei Minerul 
AnihOaăa pe cea a constructorilor 

V

Aglomerație pe sPmicetCUÎ oaspeților. Handbaliștii de ia Utilajul vor 
înscrie încă un punct.

din Hunedoara. Iată cîteva amă
nunte de la cele două partide.

Utilajul a cîștigai 
cu emoții

Lipsită de aportul a trei titulari 
(Dfig Constantin — coordonatorul 
echipei, Clos și Ilea), formația Uti
lajul a avut o sarcină foarte grea 
în partida cu Victoria Călan. Deși 
handicapate, .gazdele au luptat pi- 
iiă la epuizare pentru victorie și. 
deci, pentru a-și menține locul întîi 
în clasament.

In prima repriză, gazdele au ju
cat crispat, au comis multe greșeli 
în.atac și apărare. In plus, oaspeții 
le-au dat o replică dîrzâ și au în
cheiat repriza cu un avantaj de 
două puncte : 9—7 pentru oaspeți.

Repriza secundă aduce oarecare 
claritate în jocul localnicilor, Avîn- 
du4 pe portarul Pop Simion în 
formă, și jucînd cu multă ambiție, 
ei reușesc să egaleze, să ia condu
cerea și să eîștige partida. Scor 
final : 19—15 pentru tinerii handba- 
liști de la Utilajul. Este o victorie

Campionatul orășenesc al copiilor
In zilele de 20 și 21 mai, pe te

renul „Jiul" din Petroșani s-a des
fășurat turneul final al campiona
tului orășenesc de handbal rezervat 
echipfelor de copii. Și-au disputat 
titlul de campioane orășenești e- 
chipele de băieți și fete, cîștigătoa- 
re pe localități din centrele: Lu
peni, Vulcan, Petroșani și Petrila.

In cele 9 partide disputate s-au 

binemeritată. Este meritoriu pentru 
localnici faptul că au știut să în
vingă emoțiile, să treacă pi'in cli
pele grele ale partidei și sâ-și ad
judece în final victoria.

Âninosenii x** învinyî
Cele două reprize ale meciului 

dintre Minerul Aninoasa — Con
structorul Hunedoara au fost dic

tate atât de pauza reglementară cit 
și de ploaia ce a căzut cu intermi
tență în timpul jocului Âninosenii 
s-au comportat sub așteptări- La 
pauză erau conduși cu 10—1. In re
priza a doua jucătorii ambelor 
echipe au trebuit să depună efor
turi susținute pentru, a da oare
care cursivitate întîmirii. Local
nicii au muncit mult în această par
te a meciului, dar nu și-au putut 
ajunge adversarul. De altfel CU o 
echipă neomogenă, indisciplinată și 
fără..; stapîn, âninosenii nici nu 
puteau avea pretenție la rrfai mult 
decît la o infrîngere la diferență 
minimă. E de datoria consiliului 
Asociației sportive „Minerrll" Așii- 
noasa să analizeze activitatea netțb- 
respunzătoare a echipei de handbal, 
să iă măsurile ce se impun.

Iată celelalte rezultate înregis
trate în campionatul regional de 
handbal : Ardeleana Alba — Ponor 
Vața 13—15; Unirea Sebeș — Me
talurgistul Cugir 10—17; Voința 
Deva Sănătatea Păclișa 12—16.

S. AUREL

remarcat multe elemente și, în spe
cial, echipele Școlii generale nr. 1 
din Petrila (prof. Dan Cocor), care 
au cîșfigat titlurile de campioane 
orășenești pe anul 1967. Merită, de 
asemenea, menționat și jocul bun 
al echipelor Școlii generale nr. 4 
Vulcan (prof.'- Hațegan loan), âle 
Școlii generale nr. 1 Lupeni (prof. 
Nițescu Vasile). In schimb, echi-
pele Școlii generale nr. 1 Petroșani 
s-au comportat sub orice critica, 
iar prof. Ciortea Ioan a adus ca 
echipă a Școlii generale ar. 3 Lu
peni o selecționată a orașului, lu
tru inadmisibil la Campionatele 
școlare.

Iată rezultatele obținute: Fete: 
Școala nr. 1 Lupeni — Școala Is- 
croni 10—8, Școala ni. 1 Lupeni — 
Școala nr. 1 Petrila 6—14, Școala 
Iscroni — Școala nr. 1 Petrila 5—8. 
Băieți: Școala nr. 3 Lupeni — 
Școala nr. 1 Petrila 16—17, Școala 
nr. 4 Vulcan — Școala nr. 1 Petro
șani 19—9, Școala nr. 3 Lupeni — 
Școala nr 1 Petroșani 15—11, Școa
la nr. 4 Vulcan — Școala nr. 1 
Petrila 11—24, Școala nr. 3 Lupeni 
— Școala nr. 4 Vulcan 4—9, Școa
la nr. 1 Petroșani — Școala nr. 1 
Petrila 5—17.



STEAGUL ROȘU 3

întrecerile de la Lonea
’(Utntafe din pag. 1)

elementului imaginativ în a- 
samblatea momentelor dansu1 
rilor. Foarte bun însă — so
listul Ciobanu Alexandru din 
Lonea în dansul -HRaru".

Pe scena loneană s-au pre
zentat și două brigăzi artis
tice. Bine pregătite, brigăzile 
artistice de agitație de la 
clubul din Aninoasa (instruc
tor Gh. Negratu) și din Lo
nea (instructor losif KreibikJ 
au reliefat aspecte din lupta 
pentru calitate de la cele 
două exploatări miniere. Evi
dențiem componenții formației 
aninosehe, degajați și cu mul
tă prestanță scenică, prin ca- 
re-și spune cuvîntul munca 
stăruitoare de pregătire și 
„mina" apreciatului instructor 
artistic Gh. Negraru.

Cel mai mult din specta
colul concurs de la Lonea au 
plăcut tuturor taraful și so
liștii vocali de la clubul din 
localitate. După ce rapsodul 
popular Nicolae Jura (la 
fluier) ne-a relevat cu inten
să trăire interioară frumuse
țea autentică a „Doinei Man- 
tului", a venit rlndul celor 
dobs’ „stele" lonene ale mu
zicii populate Matinela Cră
ciun („Mînce-le binele oi") 
și Toma Rada („Colo-n vale

POVESTE DE MAI
Vremea ghioceilor a 

trecut. Mesagerii pri
măverii au predat șta
feta lalelelor, aceste 
catifelate potirurl, li- 
liliaCUÎUi, iar liliacul, 
parfumatelor garoafe de 
mat. Și, Uite așa, In 
aceste zile, au apărut 
suspendate pe brațele 
florăreselor, adevărate 
grădini ale Semirami- 
dei, miniaturizate tu 
dimensiunile unui coș 
împletit din nuiele. 
Prezență ftatltat învio
rează plăcui tăblolil 
cotidian cu atît mai 
mult, cu cit au apărut 
mai la toate colțurile 
străzilor și rivalele lot 
de sezon, primele Ci
reșe, cărnoase, gustoa
se, de o frăgezime a- 
petisantă.

Ne-am procurat șl 
noul mers al trenuri
lor și in fiecare dimi
neață tind respirăm a- 
dinc aerul încălzit de 
Sodrele darnic de mai, 
ne zboară gîndul la 
vacanțele sau concedi
ile de vară care au 
început să bată pe la 
ferestre.

Vizavi de agenția 
noastră de voiaj, unde

poți obține* deja un 
bilet spre îMOftttil li
toral, in vitrina 
zinului de confecții, 
manechinele eu Ztmbe- 
tnl lor stereotip „trans
piră" tn bătaia soare
lui sub paltoanele și 
pardesiele in care Uit 
fost îmbrăcate ln€ă IU 
începutul primăverii

Instantanee
Săratele tor dtn vitri
nele învecinate și-au 
pus gardenia estimate, 
iar ele, manechinele 
de la magazinul de 
confecții, pttr să se 
scuze față de cei cate 
nu le mai bagă in 
seamă, eu un refren 
improvizat: pe stnfâta 
noastră e îhcă primă
vară.

Spre seară, grădina 
de Vară din centrul 
orașului cu ținută-l im
pecabilă de cate MU se 
dezminte vreme de a- 
proape cinci ăni, oferă 
o oază reconfortantă 
„călătorului" istovit in 
iureșul preocupărilor 
cotidiene. Acordurile

: Ziarul, de la rotativă
la cititor

Ziarele sînt ca plinea. Se caută 
cît sînt proaspete. Un ziar care nu a- 
junge la timp în mîinile cititorilor, 
nu mai are prea multă căutare. Di
fuzarea ziarului „Steagul roșu" în- 
tîrzie în multe cazuri în mod ne
justificat. Ne-am propus să vedeta 
unde se înțepenește angrenajul di
fuzării ziarului. Am pornit de la 
rotativă, ultima operație de edi
tare a ziarului.

Ora 4 dimineața. Primele numere 
de ziar au ieșit din rotativă. Nu
mărătorul mecanic mărește rapid 
numărul de ziare tipărite. între
gul tiraj e gata în circa 50 de mi
nute. Deci în mod normal, la ora 
4,30, ziarul e gata de difuzat. Ro
tița de aici, din angrenajul de edi
tare și difuzare a ziarului fUhcțiO- 
nează bine.

O dată tipărit, ziarul este împa
chetat și transportat la secția de 
difuzare. Ambele operații se fac 
destul de operativ, așa că în jurul 
orei 6 ziarele pot ajunge la chioș
curile de difuzare. De la secția de 
difuzare a presei și pînă la ChlOșctll 
cel mâi apropiat, să tot fie 100 de 
metri. Cu toată distanța mieâ, z’“-

la St rotești" Și „Ptlihaș, pelin 
amat") să-și etaleze prifiUpe- 
tea de a trece cu ușurință 
dificultățile interpretării untV 
„flori ale folclorului11, cunos
cute și cu priză ia public, 
impfesldiitiid prin interioriza
re, patos, delicatețe, sensibi
litate și subtilitate interpre
tativă, calități Care depășesc 
posibilitățile obișnuite ale u- 
nor tinere eleve, cele două 
soliste — talente autentice
— se află la începutul unui 
drum plin de succese.

Din Aninoasa s-au mai 
prezentat la concurs, la un 
divei artistic acceptabil, bit- 
chestra de muzică ușoară (di
rijor Alex. Vuia) și solistul 
vocal lancu UțU — o- vece 
plăcută și sensibilă.

Âscultînd, în continuare, 
pe cei cinci instrumentiști — 
târâtul din Cîftipu lui Neag
— ne-am pus o întrebare : de 
ce nu-i învață nimeni cuib 
se interpretează o melodii? și 
cum se acompaniază UU so
list vocal ? Altfel, tatagotls- 
tul Todea Mlhal, saxofonistul 
Uîfida IOVăn șl micuța solistă 
Vocală Bota Viorica au do
vedit reale posibilități în in
terpretarea sensibilă a muzi
cii populare, Ureche Tina, 
solistă de muzică populară 
de la căminul cultural din

Isctobi acompaniată de tara
ful clubului din Lobda (t), 
prin melodiile „U-iu-IU bră
duț, brădui" și „Ardeți-ar ja- 
cheta-n spate", ne-a oferit in 
finalul spectacolului cîteva 
tnihute plăcute în compania 
unei voci calde, cuceritoare 
te degaja prospețime și sete 
de viață.

Preocuparea de a perfec
ționa și subtiliza interpreta
rea artistică a numerelor din 
repertoriu — fenotnfen con
statat cu ocazia întrecerilor 
din faza orășenească a con
cursului al Vfîl-leă — ne dă 
garanția că, înttegittdu-și es 
forturile, o bună parte a for
mațiilor artistice de amatori 
din lăcașele de cultură ale 
Văii Jiului pot apărea îh cu- 
rînd ca valori autehlite, for
mate, Prilejul de a Urmări, 
tfi e&fifhlntăriie de la Petro
șani și Lonea, evoluția pe 
scenă a unor adevărate ta* 
lente, he-a dat satisfacții to
nice șl multe speranțe pentru 
faza regională de la Hune
doara a concursului al vm- 
leă. Clei care îhsă le-au dat 
aripi tuturor acestor speran
țe — spectatorii — așteaptă 
ca mesajul artei de amatori 
din Valea Jiului să fie dus 
cît mai departe, către viitoare 
îhcu minări.

ghitarelor, trecute prin 
complicatele tebiriHturi 
ale electrogen f«e ea 
în atmosfera îmbibată 
de parfumul florîtar, 
să vibreze un tintec 
molatic, cc be transfor
mă apoi intr-un ritm 
eupetenme. patru tineri 
talentoțl ttnbKnZese cu 
măiestrie hfbrau oWf- 
nuți den corzi, plastic, 
butoane ți tuburi elec
tronice; dar (vai 1) cu 
o înfățișare exterioară 
care nu re tueeărauză 
nicicum in tabloul che
mat ei ofere celor pre- 
zenți uh oarecare grad 
de antren. Sînt imbră- 
câți (ți asta nu din 
vina for?) ta hainele 
eu titre îl vedem șt pe 
stradă. Apariția lor ta 
formula aceasta oesn- 
mentană este o sfida
re iu adresa banului 
gust eu oare a fost a- 
menajdtă grădina de 
vată.

Cum am vrea să-l 
vedem imbrăcațt? ră
stim aceasta ta latitu
dinea fanteziei dum
neavoastră, tovarăși de 
la l'.A.P.L. Petroșani.

Tlberiu KARPATIAN

rul local nu poate fi găsit nici la 
ora 8 la chioșc. Iată deci că la sec
ția de difuzare a presei e prima 
rotiță înțepenită din angrenaj. A- 
ceastă întîrziere persistă și în pre
zent deși secția de difuzare dis
pune de o mașină pusă îa dispozi
ție numai și numai pentru trans
portarea presei. Cît despre cele
lalte localități, presa locală este 
transportată o dată cu cea centrală 
sosită dimineața Ia Petroșani. So
site cu întîrziere, ziarele stau o 
vreme pe la Oficiile P.T.T.R., aȘa 
câ la chioșcuri ajung între 11 și 12. 
iar la Unii abonați la oțele 16 Său 
chiar a doua ii dimineața. Acest lu
cru s-a (onstatat și în Ziua de 19 
aprilie Ia Uricahi, iar la chioșcu
rile din Lupetii și Vulcan presa 
locâiă ajunge în mod frecvent îh- 
tre orele 10*11.

In vedgrea difuzării operative a 
presei, sînt necesare revizuirea grafi
cului actual, exercitarea unui con
trol mai sistematic asupra felului 
cum se cartează șl manipulează zia
rele, iaf acolo unde se constată 
deficiențe să fie luate măsuri CPh- 
erete și operative de remediere.

A
Pe pănglica de 

asfalt a șoselei 
intre Mefișot și 
Banița.

(Urmare din pag. 1)

tații de pirită cupriferă. Panta ga
leriei coboară și transportul este 
greoi din această ceusă Blid» Fto- 
reu, Arșoi Constantin, Cotata loan, 
Cimpoi Ioan — tițiva din mem
brii brigăea care s-ttu Calificat aici 
— perforează cu cutezanță pere
tele frontului de lucru.

...Dincolo, in aripa cealaltă, in 
cttpnl de ieșire a galeriei de fugă 
am tntttnit o altă brigadă, cea a

Freamăt 
de mancă 
pe Valea 
de Pești

lui Marceanu Pompei, venită de 
la hidrocentrala de pe Argeș, in 
total sînt 24 de oameni harnici și 
vinjoși. Au sfredelit pînă acum 
aproape 90 de metri. Se vor în- 
tilni ta sfîrșiiui lunii iunie cu ga
leria de ieșire în puțul de 50 de 
metri adîncime. Aliniamentul ce
lor două galerii vă fi tangent la 
UOtO de Curbă a puțului-; puțul te 
va folosi pentru asamblarea uti- 
tajetar șî agregatelor ce «or fl 
necesare manevrării vanelor.

...Perforatoarele conturbă liniș
tea dimprejur. Echipa celor Care 
sapă puțul este condusă de Cto* 
belea Grigore, primul om core 
s-a angajat la baraj. Ceilalți oa
meni, Țapu Nicolae, Mogoțun Vin- 
tilă, Cămăruț Nicolae și Stănceanu 
Constantin înfruntă vijelios tăce
rea naturii...

PROGRA M
24

PROGRAMUL 1 : 6,00 RADIO
JURNAL. Sumarii! presei. Sport:
6.20 Radki-publ iritate; 8,00 Tet 
înainte (emisiune pehtru pionieri);
8.20 MOMENT POETIC; 8,25 i.a 
microfon, melodia preferată; 9,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 8,30 Cîntă 
Georgeta Anghel si naistul Ion 
Oprea; 9.45 Recital VOCa) Nadejda 
lurenova, 10,06 Arii din operete 
românești; 10,16 Cu cîntecul și jo
cul prin regiunile patriei; 11,00 
SUtETIN DE $TiRlt 11,03 i ronica 
economica; 11,18 Parada soliștilor 
ăi a orchestrelor de nțuzică ușoară;
12,15 COORDONATE CULTURA
LE; 12,35 Varietăți folclorice; 13,oo 
RADIOJURNAL; 13,13 Succese ale 
muzicii ușoare: 13,30 întâlnite eu 
maladia populară și interpretul

Mtsuri complexe pentru înlăturarea 
pierderilor de timp

(Urmare din pag. 1)

ba calitate a reviziilor și repara
țiilor unor utilaje și instalații, de
ficiențele îh organizarea transpor
tului subteran sînt tot atttea cau
ze care conduc lâ irosirea progra
mului de lucru, la pierderi impor
tante de producție.

Plenara a subliniat necesitatea 
unor măsuri complete, eficiente 
pentru înlăturarea pierderilor de 
timp de lucru, pentru o disciplină 
fermă în producție, pentru asigu
rarea condițiilor necesare folosirii 
complete, cu eficiență ridicată, a 
întregului program de lucru. Efec
tuarea pontajului în subteran, rea- 
menajarea și îmbunătățirea acti
vității lâmpăriei, efectuarea pe ba
za unui grafic a transportului de 
personal pe puțuri și alte măsuri 
stabilite de plenară vor asigura 
condiții pentru folosirea completă 
a programului de lucru lă locurile 
de muncă din abataje și înaintări. 
Alte numeroase măsuri privind fo
losirea completă a programului de 
luchu de Către persohalul sectoare
lor de transport, electromecanic, de 
la depozitul de lemn de fnină, îm
bunătățirea aprovizionării tehnico- 
măteriaie, întărirea răspunderii față 
de lucrările de revizii și reparații 
lă instalațiile de transport, organi
zarea mai bună a aprovizionării cu 
vagonete goale șî a deservirii bri
găzilor în general, vor asigura con
diții pentru ca timpul de lucru să 
fie folosit rodnic, productiv la lo
curile de muncă, cu maximum de 
eficiență pehtru sporirea produc
ției de cărbune pe baza Creșterii 
productivității muncii. '

AVIZ IMPORTANT
Ministerul Petrolului, Direcția generală de desfâcafa 

anunță ținerea examenelor pentru instalatori autorizați Ib 
gaze lichefiate „AftAGAZ" în perioada :

1—15 iulie și 1—15 noiembrie,
informații suplimentare se pot obține la Baza de desta* 

cere produse petroliere Timișoara, strada Ceahlău nr. 2/a, 
telefon 1,80.16,

DE RADIO
mei
preferat; 14,00 Soliști de muzică 
ușoară; 14,15 DE CE ? DE UNDE ? 
DE CÎND ?; 14,30 Un cîntec stră
bate lumea; 15,00. BULETIN DE 
ȘtiRi; 15,03 ACTUALITATEA LI
TERARĂ; 15,18 Pe aripile melodi
ilor; 15,40 Radio-pUblleitate; 15,50 
Cîntece populare; 18,00 RADIO
JURNAL. SpOrt; 16,15 Recital vocal 
Cornel Fîhâțeanu; 16,30 DIALOG 
CU ASfiULTÂTOftlI; 16,45 Soliști 
si formații artistice de amatori; 
17,10 Călătorie în istoria civiliza
ției; 17,40 Simfonietta de Radi Con- 
stantîneseu: 16,00 BULETIN DE 
STlftt; 18,03 UZINA VĂZUTĂ DE 
APROAPE; 18,25 Muzică ușoară; 
18,40 ANTENA TINERETULUI; 
19,00 Concert de melodii româ
nești; 19,30 Sport; 19,40 Varietăți

de lucru
Măsurile adoptate de plenară, 

sprijinite de o susținută muncă 
politico-educativă de masă desfă
șurată 'de organizația de partid, sin
dicat șî U.T.C., vor da un nou aVint 
minerilor ânînosenî pentru Obține
rea de rezultate reiharc&bile In 
Sporirea producției, în ridicarea e- 
ficienței economice a eXplbăfâffi. 
Angajamentul colectivului minei de 
a extrage 10 000 tone de cărbune 
peste planul anual, de a spori pro
ductivitatea muncii cu 10 kg pe 
post, de a obține economii supli
mentare la prețul de cost în Va
loare de 300 000 lei constituie 6 Vie 
expresie a acestei hotărîri.

TELEVIZIUNE
23 Mai

17.15 Pentru noi, femeile 1
18,00 Pentru cei mici: Știți ai de

senați, copii ?
18.25 Pentru tineretul școlar : 1 Ml 

de întrebări.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,13 Buletinul meteorologic.
19.15 „Aventurile Iui Robin Haad".
19,45 In direct... Tipizarea indus* 

s trială. Transmisiune de ia U- 
zina de pompe did București. 

20,05 Șah.
20.15 „Cabinet medical".
20,30 Seară de teatru : „Femeia mă

rii" de Henrik Ibsen. In pau
ze : Filme documentare.

23.15 Telejurnalul de noapte.
23.25 închiderea emisiunii.

muzicale; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20,30 O melodie pe atlrEta 
dumneavoastră; 20,50 EffiisiUhe de 
folelbr; 21,05 ATENȚIUNE, PĂ
RINȚI I; 21,25 Melodii-magazin; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport; 22,18 
Ritmul preferat; 22,45 MOMENT 
POETIC; 22,59 Muzic^ ușoară; 24,®0 
BULETIN DE ȘTIRI; 0,05 Melodi
ile nopții; 2,55-3,00 ULTIMELE 
ȘTIRI,

CINEMATOGRAFE
^4 mai

PETROȘANI 1 Nrtlemblta: 
Oglinda cu două fețe; Republică: 
Neveste periculoase; PETRILA: 
Cea mai frumoasă; LlVEESiîJi : 
Nuntă eu peripeții; PA ROȘE Ni: 
Faniotttas se dezlănțuie; L6JPIN1 

CUltUfal: Casa neliniștită) ® AR- 
BÂTENI : Prima zi de libertate.
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Mari bombardamente 
asupra Hanoiului

HANOI 22. — Corespondentul Agerpres, Adrian Ionescu, transmite : 
Cele 14 alarme aeriene care au ținut sub tensiune orașul Hanoi sîm- 
bătă și duminică au culminat cu doua mari bombardamente ce s-au 
Succedat Ia 5 jumătate de oră unul de altul, duminică la amiază.

Mlderea 
(ongru al 
Scriitorilor

22 (Agerpres). —

Vizita ministrului afacerilor 
externe al României în Pakistan

Observatorii care au urmărit ac
tivitatea aeriană americană din ul
timele două zile, desfășurată dea
supra Hanoiului, remarcă faptul 
că ea a avut drept obiectiv scoate
rea din funcțiune completă a ter- 
nS&centralei orașului care aprovi
zionează cartierele orașului și în
treprinderile ce produc pentru 
populația din Hanoi și Haifong. In 
toate acțiunile din această peri
oadă aviația a venit Ia mare înăl
țime în valuri numeroase, pregătind 
terenul pentru atacul prin surprin
dere de duminică la amiază, cînd 
reactoarele americane s-au lansat 
deasupra obiectivului Ia foarte mi- 
că'iriălțime, ceea ce a permis lovi
rea ..uzinei.

Da o jumătate de oră după acest 
bombardament, aviația americană a 
revenit deasupra capitalei R. D. 
Vietnam. Au fost lansate bombe a- 
supra complexului industrial alcă
tuit .din uzine ce produc bunuri 
consum și care a mai constituit 
rejjetate rînduri ținta atacurilor 
Viației agresoare americane.

Timp de cîteva ore, orașul Hanoi 
a fost complet lipsit de curent e- 
lectric și de apă. Unele din turbo- 
generatoarele uzinei au fost puse 
însă în funcțiune la cîteva ore de la 
bombardament, astfel că o parte 
din edificiile publice și străzile 
principale au putut fi luminate, 
locul tramvaielor au fost puse 
circulație autobuze. La Hanoi 
consideră că prin bombardarea 
zinei, aflată Ia 1 km și jumătate 
centrul orașului și cîteva sute 
metri de palatul prezidențial și 
cartierul 
făcut 
trem 
tinuă 
R. D.

La
noaste numărul victimelor. S-a a- 
flat, însă, că au fost 
cu rachete și bombe 
tiere populate.

Potrivit primelor
cursul zilei de duminică 
doborîte deasupra Hanoiului 5 avi
oane inamice, iar altele au fost a- 
varîate.

In 
în 
se 
u- 
de 
de 
de 
auambasadelor, S.U.A. 

noiupas cu implicații ex- 
grave în escaladarea con- 
agresiunii lor împotriva

un
de

a
Vietnam.
ora cînd transmit, nu se cu-

de 
în 
a-

bombardate 
cu bile car-

rapoarte, în 
au fost

încheierea lucrărilor Statelor 
generale pentru Vietnam

PARIS 22. — Cores- 
pohdentul Agerpres, 
Georges Dăscal, trans
mite : La 21 mai au 
luat sfîrșit la Paris lu
crările Statelor gene- 
fale pentru pace în 
Vietnam. Aproximativ 
3 000 de delegați, repre
zentând cele 90 de de
partamente din Franța, 
au adoptat în unanimi
tate o rezoluție care 
cohdamnă agresiunea 
americană în Vietnam 
„-Statele generale pen
tru pace în Vietnam, 
se arată în rezoluție, 
se solidarizează cu re
zistența națională viet
nameză, care luptă atît 
pentru a-și apăra țara, 
cît și pentru dreptul

la independență și pa
ce al tuturor popoare
lor, Statele generale 
susțin forțele america
ne care se opun poli
ticii de război duse de 
guvernul lor".

Bazele unei soluții a- 
devărate și durabile a 
conflictului vietnamez, 
se subliniază în aceas
tă rezoluție, care va fi 
adusă la 
Ambasadei
din Paris, trebuie sa fie 
următoarele: încetarea 
necondiționată a oom- 
bardamentelor și a ori
căror acte de război 
împotriva R.D. Vietnam, 
recunoașterea Frontului 
Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud.

tuturor 
militare ale 

teritoriul

la lucră- 
generale 
în Viei-

cunoștința 
americane

respectarea principiilor 
acordurilor de la Ge
neva din 1954 și, impli
cit, retragerea 
forțelor
S.U.A. de pd 
vietnamez.

Participanții 
rile Statelor 
pentru pace
nam au hotărît organi
zarea în zilele de 16, 
17 și 18 iunie, în toate 
marile orașe ale Fran
ței, a unor manifestații 
de protest împotriva a- 
gresiunii americane în 
Vietnam. Ei au adresat 
un apel populației 
Franței, cerîndu-i să 
sprijine aceste mani
festări.

Succese aFe pafriotiFor 
leofieni

forțele patriotice din 
din luptă în 

800 de 
forțelor 

dreapta 
militare

regiunilor contro- 
In timpul acestor

de

luna a- 
soldati 
armate 

în tim- 
puse la

. Postul de radio Vocea Patet Lao 
a anunțat că 
Laos au scos 
priite peste 
din rîndul 
ale grupării
pul operațiunilor 
cale împotriva 
late de patrioți.
lupte au fost-capturate 174 arme de
diferite tipuri, 6 tone de armament 
și o însemnată cantitate de echipa
ment militar, iar cîteva vehicule 
militare au fost avariate. La 19 mai. 
a menționat postul de radio Vocea 
Patet Lao. avioane americane au e- 
fectuat noi raiduri deasupra loca
lităților situate
Nena.

în provincia Sam

Declarațiile
Cosmonauții 

coni Walter Schirra, 
Frank Barman și Tho
ma? Stafford, desem
nați .membri ai echi
pajului, primei cabine 
spațiale „Apollo", au 
declarat, cu prilejul 
Wi«i interviu transmis 
de compania N.B.G., 
<aj. nu vor zbura atît

unor
ameri-

MOSCOVA
Luni dimineață s-au deschis în Sala 
mare a Kremlinului lucrările celui 
de-al 4-lea Congres al Uniunii Scri
itorilor Sovietici, la care participă 
peste 500 de delegați, precum și 
oaspeți din 27 de țări. Delegația U- 
niunii Scriitorilor din Republica 
Socialistă România este formată 
din Zaharia Stancu, președintele 
Uniunii Scriitorilor, și prozatorul 
Titus Popovici, membru al Biroului 
Uniunii.

La ședința de deschidere au 
parte Leonid Brejnev, Alexei 
sîghin, Nikolai 
conducători de 
sovietici.

Romancierul 
prim-secretar al
Sovietici, a rostit 
deschidere.

Congresul va dezbate un raport 
colectiv al conducerii Uniunii Scri
itorilor 
tică în 
niște", 
bleme 
turgiei, 
criticii

CARACI 22. — Trimisul special 
Agerpres, Florea Țuiu, transmite: 
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne- 
liu Mănescu, a sosit luni la Caraci 
pentru o vizită oficială de șase zile 
în Pakistan. La aeroportul din Ca
raci el a fost întâmpinat de Sharif 
Uddin Pirzada, ministrul afacerilor 
externe al Pakistanului, și de alte 
persoane oficiale.

In cursul aceleeași zile, ministrul 
de externe român a fost primit de 
președintele 
Khan.

In cadrul 
Ioc cu acest 
în revistă o
ternaționale, precum și relațiile din
tre cele două țări.

Pakistanului, Ayub

convorbirii ce a avut 
prilej, au fost trecute 
serie de probleme in-

Podgornîi 
partid și

și 
de

luat 
Ko- 
alți 
stat

Fedin,Konstantin
Uniunii Scriitorilor 

cuvîntarea de

Cu tema „Literatura sovie- 
construirea societății comu- 
precum și rapoarte în pro- 
ale prozei, poeziei, drama- 

literaturii pentru copii și 
literare.

LUSAKA 22 (Agerpres). — In 
lupta armată pe care poporul an
golez o desfășoară sub conducerea 
Mișcării Populare pentru Elibe
rarea Angolei (M.P.L.A.), împotriva 
dominației colonialiste portugheze, 
au intervenit în ultimele luni ele
mente noi, care au creat o situație 
deosebit de grea pentru adminis
trația portugheză din Angola, a de
clarat Hannibal de Melo, unul din 
conducătorii M.P.L.A. In partea de 
est a țării a fost deschis un front 
nou. După o perioadă de acalmie 
au fost 
militare 
Luanda. 
M.P.L.A.
mod practic. întregul popor ango
lez este angajat astăzi în lupta de 
eliberare națională.

In menținerea dominației asupra 
poporului angolez, a arătat de Me
lo, autoritățile portugheze primesc 
sprijinul sistematic al țărilor oc
cidentale.

Sate pașnice sînt supuse unor pu
ternice bombardamente, locuitorii

intensificate operațiunile 
pe frontul de nord din 

In prezent, detașamentele 
atacă pe trei fronturi. In

acțiunea de moderni- 
tracțiunii Diesel și e- 
în acest an 53 Ia sută.

Modernizarea căilor ferate din R. P. Ungară
Anul în curs constituie o etapă importantă în 

zare a căilor ferate din R. P. Ungară. Ponderea 
lectrice în transporturile feroviare ungare va atinge
Prin intrarea în funcțiune pînă la sfîrșitul anului a liniei ferate electrifi
cate de la Nyiregyhaza-Zahony, trenurile care străbat teritoriul Unga
riei de Ia Vest sau Est vor fi remorcate numai de locomotive electrice

ÎMPOTRIVA agresiunii americane 
IN VIETNAM

Din inițiativa Comitetului pen
tru mobilizarea de primăvară în ve
derea încetării războiului din Viet
nam, la Washington a avut loc o 
conferință de două zile cu partici
parea a 500 de reprezentanți ai 
mișcării de protest împotriva agre
siunii americane în Vietnam. Luînd 
cuvîntul, reprezentanți ai organiza
țiilor populației de culoare au sub
liniat Ia rîndul lor legătura strîn-

să existentă între lupta pentru 
drepturile civile și mișcarea împo
triva
berg, secretar executiv al Comite
tului studențesc de mobilizare, a a- 
rătat că în cursul „Săptămînii Viet
namului" (8-15 aprilie), la demon
strațiile 
într-un 
sitare 
studenți.

războiului. Lynda Dannen-

și mitingurile organizate 
număr de centre univer- 

au participat 500 000 de

cosmonaufi americani
timp cit nu se vor 

. convinge personal de 
gradul de securitate al 
navei spațiale. Ei au 
afirmat în același timp 
că au deplină încrede
re în N.A.S.A., dar că 
este imposibil ca acci
dente de genul ace
luia care a costat via
ța lui V. Grissom, E.

și R. Chaffee 
în mod sigur e- 
„Ele constituie 
pe care trebuie 

progresu- 
Borman. 

spațială 
urmează

Apel la greva 
națională 
în Columbia

Mitinguri și demonstrații în Brazilia
In ultimele zile, în 

mai multe orașe bra
ziliene au avut loc mi
tinguri și demonstrații 
studențești, organizate 
în semn de protest 
împotriva recentului

acord încheiat cu 
S.U.A., în baza căruia 
specialiști americani 
vor contribui la „re
organizarea" sistemului 
de învățămînt din 
Brazilia. La Rio de

Janeiro s-a desfășurat 
o demonstrație cu par
ticiparea a 3OOQ de 
persoane. Poliția a in
tervenit, arestînd cinci 
participanți.

.k.
Chemarea Partidului Comunist din Grecia
ATENA 22 (Agerpres). — După 

cum relatează agenția Taniug, re- 
ferindu-se la o emisiune a postului 
de radio „Vocea adevărului". Par
tidul Comunist din Grecia a adre-

regiunilor unde au loc lupte sînt 
Iuați cu forța și închiși în lagăre 
de concentrare. In timpul „opera
țiunilor de curățire", trupele colo
nialiste extermină populația paș
nică. Campania de teroare nu a in
timidat poporul 
tinuă să acorde 
telor M.P.L.A.

angolez, care con- 
sprijin detașamen-

chemarea de 
într-un front 
pentru a res-

sat poporului grec 
a-și uni rîndurile 
unic antidictatorial 
tabili în țară drepturile și libertă
țile democratice. In rezoluția C.C. 
al P.C. din Grecia se arată că „pe 
calea declarațiilor și a acțiunilor 
organizate trebuie să fie exprimată 
în mod clar nemulțumirea poporu
lui grec față de dictatură"- Rezolu
ția adresează tuturor organizațiilor 
și partidelor. întregului popor che
marea să lupte pentru salvarea 
vieții deținuților politici și a . tutu
ror persoanelor ținute în închisori 
de junta militară, pentru încetarea 
arestărilor și proce6ăfor, pentru li
chidarea tribunalelor militare. ■

încordarea se menține la frontierele 
țărilor arabe cu Izraelul

Cairo și Tel 
mobilizeze o 
Potrivit pos- 

citat de agen-

CAIRO 22 (Agerpres). — Situația 
la frontierele țărilor arabe cu Iz
raelul continuă să se mențină în
cordată, mai ales datorită faptului 
că guvernele de la 
Aviv au hotărît să 
parte din rezerviști, 
tului de radio Cairo,
ția France Presse, Adunarea Națio
nală a R.A.U. a adoptat duminică 
o serie de rezoluții în sprijinul mă
surilor politice și militare luate de 
comandamentul politic suprem.

Totodată, agenția U.P.I. relatea
ză că guvernul Libanului a hotărît 
și el chemarea ■ sub arme a unor 
rezerviști.

TEL AVIV 22 (Agerpres). —'pre
ședintele Consiliului de Miniștri’. al 
Izraelului, Levi Eshkol, a luat cu
vîntul la sesiunea de deschidere a 
Parlamentului. Referindu-se la' si
tuația creată la frontierele cu ță
rile arabe vecine, Eshkol a preco
nizat o retragere a trupelor de la 
frontieră atît din partea izraelului, 
cît și din partea Egiptului. Premie
rul izraelian și-a exprimat speranța 
că vizita secretarului generai al 
O.N.U., U Thant, la. Cairo va pu
tea duce la rezultate care să dimi
nueze tensiunea actuală din Orien
tul apropiat.

J. F. Kennedy a fosf asasinat 
de foști agenji ai C.I.A.

r

White 
să fie 
vitate. 
prețul
să-l plătim 
lui", a spus

Nava spațială „A- 
pollo-1" urmează șă 
efectueze un zbor or
bital terestru în luna 
martie 1968.

Confederația sindicală a oameni
lor muncii din Columbia a chemat 
la organizarea unei greve naționale 
în semn de protest împotriva spo
ririi costului trasporturilor, precum 
si în vederea preîntâmpinării „unei 
noi pauperizări a maselor popu
lare".

NEW ORLEANS 22 
(Agerpres). — Intr-un 
interviu transmis du
minică seara de stația 
de televiziune din New 
Orleans, procurorul 
Jim Garrison a decla
rat că fostul președin
te Kennedy a fost a- 
sasinat de foști agenți 
ai Agenției Centrale 
de Investigații (C.I.A.). 
Lee Harvey Oswald, 
autorul solitar al asa
sinatului, după conclu
zia comisiei Warren, 
nefiind decît o mo
meală devenită apoi 
victimă. „Oswald, a a- 
râtat Garrison, n-a tras 
nici măcar un singur 
foc din clădirea depo
zitului de cărți școlare 
din Dallas. El, de alt
fel, nici n-a pus 
pe vreo, armă în 
zi".

întrebat dacă
cine sînt adevărații a- 
sașini, Garrison a răs-

mina 
acea

știe

U&kMGȚIA Șl ADMINISTRAȚIA ! Petroșani str. Republicii hr. 44. Tel. 1662. 269 (C.C.VU.)

puns fără echivoc: 
„Foști agenți ai C.I.A 
Cunosc numele cîtorva 
dintre ei, dar nu știu 
unde erau plasați cu 
exactitate în momen
tul asasinatului și, pro
babil, că nu voi afla 
atît timp. cît nu voi 
avea acces la safe- 
urile C.I.A. Pe de altă 
parte, serviciile guver
namentale refuză să 
ne spună unde se află 
în prezent".

Garrison a acuzat 
apoi pe membrii con
ducerii C.I.A.

. complicitate, 
luind eforturile 
tuate 
scopul
anchetei sale.
tatea lor este crimina
lă, a spus Garrison. 
Dacă directorul și ce
lelalte oficialități de 
frunte ale C.I.A. ar fi 
în jurisdicția statului 
Louisiana, i-aș chema

fără nici o ezitare în 
fața instanței. Dar 
complicitatea lor nu y 
constituie o problemă 
insurmontabilă, deoa
rece deținem deja' ele^ 
mentele esențiale 
complotului. Ei nu 
să ne oprească, 
cel mult, să 
târzie".

In acest timp, 
pe simultan cu 
ția lui Garrison 
leviziunea din
Orleans, la Nashville 
(statul Tennessee), u- 
nul dintre martorii ci
tați de Garrison în 
cursul anchetei. Gor
don Novel, a fost vic
tima unui 
necunoscut
direcția sa cirtc focuri 
de armă, dintre care 
unul, potrivit primelor ., 
informații, l-ar fi ră
nit pe Novei îâ umăr.

ne

ale 
pot 
pot, 
îri-

aproă-- „ 
apari- 
la te- 

New

pentru 
dezvă- 

efec- 
de aceștia în

obstrucționării 
„Activi- atentat. Un 

a tras in
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