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Continuăm cu relatarea faptelor de hărnicie I cu zi. cu pasiune și dăruire, în organizarea pro- I pe ultimul an al cincinalului cu rezultate demni'
ale colectivelor de muncă din unitățile Văii Jiu- I ducțici pe o treaptă superioară, au reușit să I de toată lauda, ce îndreptățesc convingerea că
lui. care, prin strădanii și inițiativă depuse zi I onoreze prima scadență trimestrială a planului I realizările viitoare vor fi și mai concludente.

MINA LUPENI
Colectivul minei Lupeni, de

ținătorul înaltelor distincții 
ale vredniciei minerești — 
„Steagul roșu* și .Diploma de 
întreprinderea fruntașă pe ra
mură în întrecerea socialistă 
pe anul 1969" — a ținut să 
nu-și desmintă meritele, lo
cul fruntaș ce-1 ocupă înscri
ind in palmaresul faptelor 
sale o nouă și frumoasă iz- 
binda. In ziua de 28 martie, 
minerii acestui colectiv au ex
tras din marile abataje fron
tale mecanizate ale minei ul

timele tone de cărbune pre
văzute în planul de producție 
pe trimestrul I 1970, astfel că 
la ora cind aceste rînduri sint 
consemnate in ziar, pe gra
ficul minei Lupeni figurează 
mai mult de 2 000 tone de 
cărbune extrase peste planul 
trimestrial. Sporul de produc
ție se explică, în primul rind, 
prin depășirea productivității 
planificate pe exploatare cu 
16 kg. cărbune/post. Depăși
rea planului de producție și 
a sarcinilor la productivitatea 
muncii a permis, totodată, ob
ținerea de rezultate bune și

la al ti indicatori economici: 
11 680 000 lei economii la pre
țul de cost și 1 900 000 lei 
beneficii (calculate pe 2 luni).

Succesul obținut poartă pe
cetea hărniciei și inițiativei 
creatoare a întregului colec
tiv. dar o evidențiere specia
lă se cuvine făcută pentru 
minerii, inginerii și tehnicie
nii zonelor a 11-a și a IlI-a 
de producție ale minei, ca și 
pentru cei din sectorul de 
deschideri și pregătiri care 
de asemenea au raportat în
deplinirea înainte de vreme a 
planului pe trimestrul 1.

PREPARAȚIA 
CĂRBUNELUI 

COROEȘTI
Intre colectivele core au 

raportat îndeplinirea planului 
pe primul trimestru înainte 
de vreme și-a înscris numele, 
în data de 26 martie, și cel 
al preparatiei cărbunelui Co- 
roești. Harnicii preparatori, 
străduindu-se să utilizeze în
treaga capacitate a instalații
lor și să respecte disciplina 
tehnologică, au reușit să de

pășească sarcina do plan la 
producția recepționată cu 
peste 11 000 tone, la produc
ția neta cu peste 12 000 tone, 
Iar la cărbune special pentru 
semicocs cu peste 1 000 tone. 
Totodată, pe primele două luni, 
au fost obținute economii Ia 
prețul de cost (recalculat în 
funcție de realizările în pro
ducție) în valoare de 954 000 
lei iar la indicele cheltuieli 
pe I 000 lei producție marfă 
d-a înregistrat o economie de 
117,58 lei/1 000 lei cheltuieli, 
pe aceeași perioadă de timp.

TREPTELE
™ DE ÎNCADRARE 

SALARIZARE A MUNCITORILOR,

CITIȚI

stimulent pentru ridicarea măies
triei profesionale, a calității muncii

Hotâririle Plenarei C.C. al 
P.C.R. din octombrie 1967 cu 
privire la îmbunătățirea siste
mului de salarizare și majo
rare i salariilor prevede posi
bilitatea diferențierii salariilor 
muncitorilor din aceeași cate
gorie în raport cu aptitudinile 
personale și' experiența profe
sională a fiecăruia. Această 
prevedere a fost materializată 
în noul sistem de salarizare, 
aplicat experimental de la 1 
ianuarie 1970 și la unitățile mi
niere din Valea Jiului, prin in
troducerea unor elemente cu 
totul noi și anume treptele de 
salarizare in cadrul categoriei 
de încadrare.

Ir. mod practic, încadrarea 
muncitorilor se face concomi
tent, in categoric și treaptă.

Categoria pentru muncitorii 
calificați reflectă cunoștințele 
și capacitatea necesare pentru 
executarea in bune condițiuni 
a lucrărilor prevăzute în in
dicatoarele tarifare de califi
care, iar prin treaptă se dife
rențiază salariile tarifare în 
funcție de rezultatele obținute 
in muncă și calitățile perso
nale ale executantilor respec
tivi.

Conform prevederilor indica
toarelor tarifare de calificare, 
minerii se încadrează în cate
goriile 2, 3, 4 și 5 în funcție 
de cunoștințele, capacitatea de 
execuție și complexitatea lu

crărilor. Pentru a putea pro
mova într-o categorie superi
oară. muncitorul trebuie să fi 
efectuat, in ultimele trei luni, 
în majoritatea timpului, lu
crări superioare categoriei sale 
de încadrare, să fi îndeplinit 
normele sau sarcinile de pro
ducție și să îndeplinească con-

dițiilc de stagiu prevăzute de 
indicatorul tarifar.

Stagiul necesar pentru pro
movarea intr-o categorie su
perioară este stabilit in func
ție dc nivelul de pregătire. 
Astfel, pentru meseria dc mi
ner sint stabilite următoarele 
stagii 3

Stagiul minim în luni 

în categorie in meserie 

2 3 4 2 3 4

a) Calificarea la locul de 
muncă prin cursuri sau prac
tică in producție

b) ‘ Școala medic și califica
re;» la locul de muncă prin 
cursuri sau practică in pro
ducție.

c) Școala profesională (sau 
școli de mineri cu durată de 
un an)

Astfel, un miner categoria 3. 
care urmează să fie promovat 
in categ. 4 și care s-a califi
cat prin școala de ajutori mi
neri cu durata de un an, va 
trebui să posede un stagiu dc 
9 luni in meserie din care 6 
luni in categoria a 3-a.

In cadrul fiecărei categorii 
sînt stabilite 4 nivele de sala
rii și anume : baza, treapta 
I. treapta II. treapta III. In-

municipală
„Cucerirea spațiului cosmic"

In ultimii ani omenirea a 
făcut salturi uriașe in cunoaș
terea universului, progresul 
realizat se cuvine a fi ana
lizat, explicat și popularizat 
astfel ca fiecare om să-i cu
noască valoarea științifică 
reală. Acesta este scopul pe 
care și-l propune masa ro
tundă a cărei temă este

..Progrese ale științei și teh
nicii in domeniul cuceririi 
spațiului cosmic" la care par
ticipă conf. ing. Emil Stoica, 
conf. ing. Victor Prosic. și 
asist. Ioan Miriță. Masa ro
tundă va avea loc joi, la ora 
18, în sala Casei de cultură 
din Petroșani.

„Note false"
Din inițiativa Comitetului orășenesc Lupeni 

a! U.T.C.. vineri, 27 martie 1970, s-a montat în 
centrul orașului Lupeni o gazetă de stradă inti
tulată .Note false" pe care sint afișați o parte 
din tinerii lupeneni certați cu disciplina vesti
mentară. Lor și altora ca ei le sint adresate, de 
asemenea, și un număr de 13 întrebări pe teme 
dc educație, la care sînt rugați să răspundă, pe 
adresa Comitetului orășenesc Lupeni al U.T.C.

12 18 24 12 30 54
4

3 6 12 3 9 21

3 6 12 3 9 21

troducerea în cadrul fiecărei 
categorii a celor patru nivele 
de salarii tarifare permite di
ferențierea retribuției muncito
rilor din categoria respectivă

Ing. Arcadie FODOR, 
șef serviciu salarizare 

Economist Liviu INDREA,
Centrala cărbunelui Petroșani

♦ Continuare în pag. a 3-a ,

Solemnitate
Simbătă. la unitatea P.C.I, 

din Petroșani, cei mai tineri 
ostași au depus jurămintul do 
credință față de patrie și po
por. La această solemnitate au 
participat tovarășii Glieorghe 
Furdui, secretar al Comitetului 
municipal de partid. Vasile 
Oros, secretar al Comitetului 
municipal al U.T.C.

Despre semnificațiile momen
tului tinerilor ostași lc-a vorbit 
locotencnt-colonelul Miron Sa- 
vu, locțiitor politic al Grupu
lui dc pompieri județean. ț

CONFERINȚE
La inițiativa Comitetului municipal pentru cultură și artă, cu sprijinul acordat de filiala 

din Petroșani a Asociației juriștilor, în toate localitățile din Valea Jiului arc loc un ciclu de 
conici ințe a căror temă este „Minori cu educație neglijată" Prezentate dc judecători și pro
curori. ilustrate cu exemple concrete de infracționalilate a minorilor, aceste manifestări sînt 
esențial educative și se adresează in primul rind familiei. Conferințele sint urmate dc filmul 

locativ „Cine va deschide ușa".

V __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ )

e

® In divizia C, la fot
bal : Minerul Lupeni
— C.F.R. Caransebeș 
5—0 și Minaur Zlatna
— Știința Petroșani 
2—1 (după ce studen
ții au condus cu 1—0) 
• Două puncte de aur 
pentru baschetbaliștii 
de la Știința • Fără 
delicii ! (radiografia e- 
tapei) ® „Cupa cam
pionilor" pe ramuri de 
producție ® Fotbalistul 
Gogu Tonca răspunde 
redacției

i
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i

SOCIALISTA

Șl
FAPTE

| Festivalul formațiilor și soliștilor de muzică ușoară j
| „HUNEDOARA’7044 !

Simbătă și duminică, la Casa dc cultură din Petroșani, 
în prezența unui numeros auditoriu, s-a desfășurat faza mu
nicipală a Festivalului formațiilor și soliștilor dc muzică 
ușoară ..Hunedoara :70”. In concurs s-au prezentat 7 forma
ții orchestrale și 24 de soliști vocali de la cluburile sindi
catelor din municipiul nostru. Juriul, format din Cornel 
Hogman, președinte al Comitetului municipal pentru cul
tură și artă, președintele juriului, Amos Stoica, șeful sec
torului culturgl-artistic al Comitetului județean U.T.C., 
Vasile Oros, secretar al Comitetului municipal U.T.C., Mar
gareta Chioreanu, instructor metodist al Consiliului jude
țean al sindicatelor; Alexandru Jeles, actor, loan Gorgan, 
profesor de muzică, Vasile Chirculescu, directorul Casei de 
cultură și Constantin Pascu, .șeful secției cultură-artă a zia
rului „Steagul roșu*, membri, avind in vedere repertoriul,

ținuta scenică și valoarea interpretativă a formațiilor și so
liștilor din cadrul festivalului, a stabilit prin vot secret, 
următoarea clasificare :

Formații orchestrale : Locul I : ..Atlas" (Casa de cul
tură): locul al II-lea : „Color" (Casa de cultură): locul al 
TIT-lea: ..Cromatic" (clubul sindicatelor Lupeni). ..Canopus" 
(clubul sindicatelor Lonea). Mențiuni: formațiile cluburilor 
sindicatelor din Vulcan. Aninoasa și Petrila.

Soliști vocali; I. Margareta Reczak (Lupeni) și Viorel 
Loșniță (Petroșani): II. Bebe Lorincz (Vulcan): III. Mioara 
Simina (Lonea), Gh. Știr (Petroșani), Gh. Popa (Petroșani). 
Mențiuni : Georgeta Pătrășcoiu (Lonea), Mircea Zamfir (Lu
peni). Gheorghe Petre (Vulcan).

Relatări pe larg de la această izbutită manifestare ar
tistică puteți citi in ziarul nostru dc miine.

Din pasiune, dar și dintr-o supremă datorie 

față de el însuși

©fiii schimbă
$1 ÎNFRUFIUSETEAZÂ LOCUL.
Răspund toți gospodarii

arestul imperativ?
Intre om și natură s-a sta

bilit din timpuri imemorabile 
o relație de interacțiune. Și 
acest proces nu este nicicînd 
mai evident ca primăvara, a- 
notimp vital, fecund și con
structiv. Aceste particularități 
ale primăverii își au corespon
dențe în firea omului — o dată 
cu sosirea zilelor în care razele 
calde ale soarelui sînt mai ge
neroase, se produce o bruscă 
schimbare in atitudinea omului 
față de natură, ușor de con
statat, un activism mai pro
nunțat decît în restul anului: 
omul schimbă locurile și după 
o finalitate funcțională, prac
tică, dar de foarte multe ori, 
de natură artistică (atitudine ce 
se exteriorizează concentrat in 
expresia : „așa e mai frumos"). 
Viața citadină, ritmul accelerat 
al societății noi. tehnicizate, nu 
a schimbat nimic în acest fel 
de a gindi, ceea ce demonstrea
ză, în fond, că ființa noastră 
arc o nevoie structurală de a- 
cest frumos natural, de o floa
re sau dc un pom. Aceasta este

rațiunea existenței parcurilor, a 
zonelor verzi în orașe (desi
gur, argumentele s-ar putea îm
bogăți cu altele de natură psi- 
ho-fiziologică). Saturați de a- 
riditatea betonului, sticlei și 
asfaltului, ieșim în fața blo-

RAIDANCHETA 
pe teme 

de sezon

fului și transformăm acei 
fi ți va metri patrați intr-un 
parc miniatural.

Acestea sînt doar cîteva ar
gumente ce susțin și generează 
în fiecare an. o campanie cetă
țenească al cărui scop este în
frumusețarea orașelor, reamena- 
jarea zonelor verzi, plantarea 
de arbori și arbuști, rccondi- 
ționarea străzilor etc. întreaga 
acțiune se desfășoară după un

plan conceput în concordanță 
cu soluțiile oferite de urbanis
tica modernă, plan la a cărui 
elaborare s-au avut în vedere 
posibilitățile largi de amena
jare a cartierelor și orașelor 
conform specificului lor local. 
Astfel, numai în Petroșani vor 
fi plantați peste 1 500 de ar
bori și arbuști. Se adaugă ame
najarea a mai mult de 1000 
mp de garduri vii, ce vor da 
un plus de farmec și originali
tate străzilor, terenurilor din 
jurul blocurilor. Piuă acurrt prin 
contribuția cetățenilor — parte 
esențială în această largă 
acțiune, animată de Con
siliul popular municipal — 
a fost curățită de rămă
șițele iernii o suprafață de 
80 000 mp zone vervi și te
renuri virane, s-a pregătit plan
tarea a aproximativ 400 de ar
bori și arbuști ornamentali.

T. SPÂTARU
I. MUSTAȚA

0 Continuare în pag. a 3-a

TOARTA MARITIMĂ A
O scurtă incursiune în is

toria activității portuare de 
la poarta maritimă a țării 
ne duce de-a lungul secole
lor spre vremuri străvechi. 
Miletanii, în căutare de mie
re, lină și grîne, acostînd la 
țărmul cu nisip fin, alburiu 
au înființat, in secolul VII 
î.e.n. — Tomisul, situat la 
limita unor păminturi slă- 
pinite de oameni cu care pu-

teau 
rile, 
așezarea geografică 
stanței de mai tirziu, ii «- 
sigură o pondere importantă 
in sistemul căilor comerciale 
din această zonă a Europei 
lărgind orizonturile, mărind 
lista mărfurilor cărora le în
lesnește schimbul.

Dac adevărata personalitate 
a Constanței maritime s-a

fi dezvoltate schimbu- 
De-a lungul secolelor, 

a Con-

împlinit și continuă su se de- 
săvirșească la dimensiunile 
prezentului, in zilele noastre. 
Pentru modernizarea opera
țiunilor portuare au fost in
vestite 260 milioane lei. Ma
caralele plutitoare a cite 100 
de tone și altele mai mici, 
utilajele de încărcat, descăr
cat, stivuit etc., au ușurat 
considerabil munca docherilor 
făcind ca aproape 80 la sută

Ff»

Mamaia, în praqul unui nou sezon estival

utuiutyi

I
ntr-o recentă festivi
tate, organizată de 
comisia de întrece
re patriotică de pe 
lingă Consiliul popu
lar municipal, 80 de 
celă/eni din Petro
șani au fost distinși 
cu insigna de „Frun
taș in gospodărirea 
orașului" pentru re
zultate deosebite în 

întrecerea patriotică pe anul 
1969.

Cine sint cei optzeci ?
lată cifiva dintre ei: de

putății Teodor Ponova, Eli- 
sabela Dan, Mihai Ferenczi, 
losif Cotoi, Albert ■ Kalath ; 
președinții comiteteler asocia
țiilor de locatari și de blo
curi Ion Mocanu, Ștefan Be
lea, Victor Pop, Carol Wer- 
binski, Maria Laicul ic ; secre
tarii de organizații de bază 
de cartier Pavel Solorenco, 
Remus Marcu ■. membre ale 
comisiilor de femei Eva Hai
duc, Maria Neag, Elena Cor
nea, Maria Lăcătușii .și multi 
alții ca ei. Sini muncitori și 
intelectuali, gospodine și 
pensionari, deci oameni cu 
cele mai felurile îndeletniciri 
si preocupări, de diferite virs- 
te. care au insă comun o tră
sătură definitorie — hărnicia, 
simțul gospodăresc, aspirația 
spre frumos. Sini oameni care 
iși consacră cu pasiune o

I. DUBEK

♦ Continuare în pag a 3-a

TĂRII
din „operații" să se desfă
șoare mecanizat. Timpul de 
staționare sau, cum i se mai 
spune. viteza medie de ope
rare a navelor, a crescut cu 
aproape 300 la sulă in ulti
mii 10 ani.

Ne aruncăm o privire asu-

N. HR.ATU

+ ^Continuare în pag. a 3 a
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2 Steagut roșu
MARȚI 31 MARTIE 1970
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Dinamo Bucuroșii 
(min. 7).

Steaua 0—1 (0—1). \ marcnl i

l (min. 59).
Slcneul roșu i
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Solomon, introdus pe teren 
numai in ultimele 10—15 mi
nute. De ciliva ani. acest ju
cător este un „titular" al 
buneii cu rezerv e și iată că 
duminică el a linul să de
monstreze celor pre renii că
merită mai multă încredere. 

Jucătorii de la Crișul au 
jurat jn nota lor obișnuită, 
dar au ratat foarte mult. Se 
pare că ritmul impus de gaz
de l-a incomodai vădii. O 
notă aparte, adică excelentă, 
arădeanului Molnar.

Jocul debutează sub aspec
tul echilibrului valoric. Timp 
de 10 minute r onducerea a- 
pnrfine pc rind ambelor e- 
clilpc, dar la numai cile un

’ II E T
coș diferență. In eoni inume, 
gazdele joacă din ce în ce 
mai bine, șf termină repriză 
în avantaj: 34—25. Nota 
spectaculară a întilnirii circ
le in partea a dona a jocu
lui și in special datorită slu- 
deniilor.

Acum asistăm la adevăra
tul baschet modern îndelung 
aplaudai de cei prczenli in 
sală. Scorn I final al ini Uni
rii Știinla — Grisul: 72-58 
reflectă Udei raoorlul tie forje 
existent pe teren.

Cele mai multe puncte au 
fost realizate dn dr. Dm id 
(24). lonoșigo, (24) pentru gaz- 
de și Molnar (W !) pentru 
Crișul. Arbitrii l'fc'u - 
lae (București) și Todirașcu 
\'asile ITg. Jiu) au condus 
competent o partidă dispu
tată în limitele unei perfecte 
sportivități.

Nicolae LOBONT 
corespondent

Temerile suporterilor locali, 
existente înaintea meciului 
masculin dintre Știin/a Petro
șani șl Grisul Oradea, etan 
instil i< ale in mare măsură. 
Echipa antrenatei de prol. 
Szilagy lua startul in unul 
din cele mai rllHcile jocuri 
ale campionatului actual și 
încă Iută principalii realira- 
lori. Internarea lui fiocliiș in 
spital, plus suspendarea lui 
Boboiceann privau teamul stu
dent Dor de doud piese ele 
bază din angrenajul lor sl 
așa destul de fragil. Si toate 
acestea tocmai la meciul ctj 
Cricul, una din echipele care 
mai nspirO la promovarea in 
divizia primei a tării.

B A S <
Ilar spre deplina noastră 

satisfacție, fragilitatea angre
natului pelroșăneon a dispă
rut ca prin farmec. Șllinta a 
oferit unul din cele moi bune 
jocuri alo sa'o, depășind ca
tegoric, nu al îl prin scorul 
de pe ioaia de arbitraj ci 
prin manieră de joc, valo
roasa sa adversară.

Jocul modern, in plină vi
teză. cu lansarea unor contra
atacuri fulgerătoare au consti
tui! principala armă a gazde
lor. lără a exagera trebuie 
să aducem țoale laudele în
tregii echipe din Petroșani 
pentru dăruirea loialei din 
acest joc.

Prezenta doctorului David 
în imediata apropiere a pa
nourilor a iacul să nu se sim
tă absenja pivoți dai titular. 
la.noșicia s-a dovedit din nou 
excelent, iar Slurek mull 
peste ultimele evoluții. O 
remarcă specială jucătorului

CLASAMENTUL
1. ILnpicI
2. F. C. Argeș
-1. ..I ’ Craiova
CITA
5. Sleaua
'ti. Urnamn București
7. „V Cluj
R. Si eseul roșu
H Fel rolul

!•. Jiul
J1. P namo Bacău
12. Tarul
IX C.F.B Cluj
14. CrisUl
15 Polil-hnica
14». A.S.A. Te. Mureș

Etapa viitoare
A S Tg. Mureș — Steaua: 

Jitii — F. C. Argeș: Rapid
— I ’.TA.’ Politehnica lași
— C.F.R Cluj: Dinamo Ba
cău — Universitatea Craio-

va: Dinamo București 
Steagul roșu: Farul — 
șui; Universitatea Cluj — Pe-
trolul. i

I

I

l

13 goluri. Puțin. Foarte puțin ! 13 goluri 
intr-o etapă întreacă, completă, netrunchiată ! 
13 goluri intr-o etapă, in care stadioanele 
cochet ornate de primăvară s-au dovedit ne 
încăpătoare, in cate aproape toți cei 40 fol 
halisli vizați pentru .campania mexicană" au 
inihrăcat tricourile echipelor lor de club (ex 
ccplindu-L poate, doar pe căpitanul ultimelor 
succese româncșli Mircea Lucescu). () etapă, 
deci, fără delicii, f ără goluri multe, un meci 
nu ponte râniine in cutiuța cu amintiri a ce
lor ce populează tribunele. Și, e firesc. I n 
0—0. ca cel de la Cluj, pe care-1 pronosti
căm (de s-ar introduce, cum se aude, un re
gulament al aceslor „nuluri" albe, in sensul 
să nu i se acorde nici uneia dintre echipe 
punctul respectiv, ce bine-ar fi 1) e impo
sibil de reținut mult timp de către specta
tori. Cel mult portarul oaspete iși vj aminti 
că n-a primit gol in cutare zi. pe cine știe ce 
stadion. In rest !.,.

Semnatarului acestor rinduri. rezultatele e- 
tapci de duminică i-au frînt. pur și simplu, 
aripile fanteziei (și nu numai ale acesteia) 
in redactarea obișnuitei radiografii săptămi- 
nale. Și. aceasta nu pentru că nu i-a ieșit 
complet „pasiența", nu pentru că a dat-o „în 
bară" cu unele pronosticuri și nici pentru 
câ... Jiul a pierdut la .Arad. Nu. Atunci ? 
Pentru că lipsa de originalitate a acestui 
început de retur (cind toți — să recunoaștem

— il așteptam cu altfel de ginduri) — cu
minte. cu o ineficacitate exasperantă, cu 
mimări de etalare a unor cunoștințe fotbalis
tice care să ne îndreptățească speranțele țin
tite spre... Juanito. cu drumuri bătătorite, cu 
indulgențe de guvernantă, cu refuzuri la 
angajare totală in meciuri, cu scălărnbăieli 
și efecte ușoare, de public — le determină 
să nu știi ce să mai crezi, ce să mai faci, 
ce să mai ,’zici.

Dinamo .„cade" după 6 minute, nu are 
tăria de a străbate, in plină dominare, o 
apărare cu... Ciugarin și Cristache: Rapid ciș- 
tigă acolo unde nu-i era in obicei s-o facă 
și iși mărește avansul la 4 puncte: Dorin 
Barbu înscrie la Pitești pentru „l pen
tru ca apoi echipa clujeană să primească 
trei goluri: la Craiova, fostul atlet Bălan 
vrea să arate colegilor de linie, cu vechi 
..carnete" de fotbaliști, că și recurgind la 
simplitate... se poate, cind .se vrea; „Poli" 
încearcă să se salveze (și, poate, va reuși) 
deși nici acasă nu convinge; Petrolul aș
teaptă un... autogol (Tănase) pentru a se 
desfereca o poartă nu ati( de trainică cum 
pare, iar Jiul pierde la limită la Arad... (ce 
vreți, nu ne așteptam !).

Asta a fost tot ce s-a întâmplat.
Putea să fie și mai rău ? Dați-mi voie să 

mă îndoiesc.
V. TEODORESCU

știri
Iii sala palatului Sindicale

lor din Belgrad, in prezența a 
aproape 3 000 de spectatori, a 
început duminică seara tirziu 
mull așteplatul meci de șah 
dintre echipa U.K.S.S. și selec
ționata lumii. Meciul cuprinde 
întâlniri la 10 mese in 4 turc. 
După desfășurarea primei ture, 
scorul provizoriu este egal 
3—3, 4 partide fiind întrerupte.

★

Tenismanii români Hie Năs- 
tase și Ion Țiriac au repurtat 
un frumos succes, cîștigind pro
ba de dublu din cadrul turneu
lui internațional de la Reg
gio Calabria. In finală, Năstasc 
și Țiriac au învins cu scorul de 
7—5, 10—8, 6—3 pe australienii 
Ball — Giltînan.

GAZDELE AU RATAT CALIFICAREA
IN FINALA CAMPIONATIJUII ȘCOLILOR COMERCIALE

Aproape I 000 de „sufletisti' 
ai echipei locale au umplut du
minică tribunele stadionului din 
Lnpeni. N-au avui de regreta. 
Timp de 90 de minute, „băieții' 
Iui Cornel Cărare au luptat din 
răsputeri pentru a obține o vic
torie categorică. Și au obți- 
nut-c! A fost o intilnire in 
care unsprezecele lupenean a 
du dovada unei temeinice pre
gătiri. Jocul a început în nota 
de dominare a gazdelor. In ca 
din minutul 1 Șafar și Cotroază 
ai» linut să arate că știu fotbal. 
C”]e cîteva atacuri închegate, 
au avut ca scop de a încerca 
vigilenta portarului Ambruș și 
a apărării oaspe. După ce in 
min. 12 Colroază trimite min
gea de la 4 m peste poartă, 
jocul se acceleTi^iză. Cu un mi
nut mai tirziu Șafar este faultat 
de către Mac. chiar pe linia 
careului de 16 metri. Lovitura 
liberă este executată de către 
Cotroază în coltul sting al 
porții si 1—0. Golul încălzește 
hibunele si dă curaj qa/delor 
care atacă insistenl. Incisivi In 
•ofensivă, atacanții noștri — 
Cotroază. Urlecan. Șafar si 
Șvedac bombardează cu șuturi 
puternice poarta lui Ambruș. 
Acesta esle mereu pe fază și 
sc-oale uneori mingi imparabile. 
Asa. spre exemplu, s-a întâm
plat în min. 15, 25, 30 si 39 
cind acțiunile întreprinse de 
către Cotroază. Șafar și Precup 
au fost pur și simplu stopate, 
Pină la sfîrșitul reprizei înlii 
am mai remarcat ocaziile din 
min. 15, 19 si 43 ratate de că
tre Cotroază și Uilecan.

FOTBAL, DIVIZIA CMINERUL LUPENI—C.F.R. CARANSEBEȘ
5 - 0

Așa cum se exprimase un 
spectator și cum ne obișnuisem 
să vedem și noi, ne așteptam 
ca in repriza secundă să fim 
martorii consolării minerilor 
cu o victorie la limită. Dar, nu ! 
Doar cîteva secunde trecuseră 
de la fluierul arbitrului și tri
bunele au și explodat în aplau
ze. O acțiune colectivă, organi
zată in fața porții bănățenilor, 
și pe tabela de marcaj a apă
rut și al doilea gol. Autor: 
Gross. Tensiunea începe să se 
amplilice atît pe teren cit și 
in tribune. Jucătorii localnici 
imprimînd meciului un tempo 
furtunos, plimbă mingea pe jos, 
cu pase precise. organizează 
atacuri bine gindite. Se face și 
o schimbare inspirată. In locul 
lui Uilecan este introdus Ma- 
cavei. Potențialul echipei 
crește. Dar, în min. 65, inter
venind periculos, Ambruș îl 
accidentează grav pe Cotroază 
care este nevoit să părăsească 
terenul. Intră in locul său Cete
ra?, care înjghebează singur un 
atac. Mingea ajunge la Șafar, 
care, fentind cițiva apărători și 

portarul, înscrie nestingherii 
în poarta goală : 3—0. Ropotul 
aplauzelor din tribune nici nu 
se sfîrșește, cind, în min. 77, 
Șvcdac înscrie cu capul peste 
portar : 4—0. Atacurile se ac
centuează. Șafar, Celeraș șT 
Gross, produc panică la poar
ta oaspeților. în min. 80, de la 
aproape 40 metri. Șvedac il face 
K.O. pe portarul bănățean și 
5—0. Pină la sfîrșitul partidei 
am mai consemnat ocazii ratate 
de jucătorii ambelor echipe.

Așadar, duminică, lupenenii 
au asistat la un meci dinamic, 
la sfîrșitul căruia gazdele au 
obținut o victorie categorică. 
Cîteva cuvinte despre compor
tarea echipei. în general toti 
cei 11 jucători au mers bine. 
Incepind cu impetuozitatea lui 
Cotroază, cu șuturile lui Șvedac, 
cu driblingul scurt al lui Șa
far etc. și terminînd cu agresi
vitatea neobositului Precup, to
tul ne-a plăcut. Și meritul este 
al fotbaliștilor din Lupeni.

Valeriu COANDRÂȘ, 
corespondent

Campionatul 
județean

Meci frumos !a Vulcan
Iubitorii fotbalului din ora

șul Vulcan au așteptat cu legi
tima nerăbdare reluarea startu
lui campionatului județean de 
fotbal. Dovadă, numărul mare 
de spectatori. Deoarece era vor
ba de un derbi local (se întîl- 
neau reprezentativele minerilor 
și energeticienilor din localita
te) galeria era împărțită în 
două tabere. Bineînțeles cu ma
joritate numerică și mai sonoră 
— galeria minerilor. Încurajată 
frenetic de inflăcărații ei su
porteri, echipa Minorul Vulcan' 
practică un joc frumos, coiribi^ 
nativ, cu multe faze de poantă. 
Encrgeticienii sînt și ei in ton 
așa că toți spectatorii sînt mul
țumiți. Suporterii Minerului atît 
pentru joc cît și rezultat, cei 
ai Energiei doar pentru specta
colul fotbalistic.

Dar să derulăm cîteva secvențe 
din întîlnire. Încă de la începui 
se joacă deschis, cu faze de gol 
la ambele porti- Cei care des
chid scorul sînt jucătorii de la 
Energia Paroșeni prin Creini- 
ceaniu Cronometrul arată că» 

„Cupa campionilor” pc ramnri de producție

s-au scurs doar 13 minute de 
joc. Meciul devine și mai in- 
dîrjil deoarece minerii forțea
ză egalarea. De altfel reușesc 
acest lucru in minutul 29 prin 
Cugereanu I. Fazele de gol 
abundă în continuare, mai ales 
la poarta Energiei, dar ele se 
soldează doar cu un singur gol 
înscris în min. 35 de același Cu
gereanu.

La reluare presiunea la poar
ta energeticienilor se accentu
ează dar timp de 45 de minute 
portarul lor, Faur, in formă ex
cepțională, nu poate fi bătut 
decît de două ori. Au înscris 
Ferenczi în minutul 52 și Stoe- 
nescu în minutul 68. Deci scor 
final 4—1 pentru Minerul. Dem
nă de subliniat deplina sportivi
tate în care s-a desfășurat par
tida și arbitrajul bun prestat de 
brigada de arbitri: Al. Zolo- 
taru la centru, Iosif Lakatos și 
Suciu la tușă.

Tudor MOCUȚA
corespondent 

Simbătă și duminică Pelroșa- 
niul a fost gazda fazei zonale 
a campionatului de volei femi
nin al școlilor comei ciale. Pe 
rînd, sala de sport a Institutu
lui de mine și terenul în aer 
liber al Școlii profesionale co
merciale au cunoscut animația 
competițională.

Utilitatea unei competiții de 
acest gen este, desigur, indiscu
tabilă. Menite să contribuie la 
afirmarea unor tinere talente, 
campionatele de acest gen au, 
intr-adevăr, posibilitatea de a 
asigura baza de masă a ramu
rii respective. Pentru o cît inai 
mare eficiență este însă nevo
ie de o maximă atenție în pre- 
qătirea competiției respective. 
Conducerea școlii comerciale din 
Petroșani a depus toate efortu
rile pentru reușita organizato
rică. Dar din păcate, cele trei 
competitoare, reprezentantele 
școlilor comerciale din Petro
șani, Cluj și Tg. Nluicș au de
cepționat prin jocul slab prac
ticat. In urma vizionării jocu
rilor a ieșit în evidență lipsa 
de pregătire a celor trei echi
pe combatante. Echipa din Pe
troșani după ce pierde primul 
joc cu 2—3, următorul, deci 
după o scurtă acomodare și 
omogenizare, este cîștigat cu 
destulă ușurință: 3—0. A fost 

clar pentru toată lumea că o 
pregătire minimă ar ti asigu
rat echipei locale califica
rea în faza finală a com
petiției. Deci, pentru a nu 
se mai ajunge in situația de a 
asista la evoluții penibile și 
implicit la cheltuieli inutile, 
pregătirea competițiilor viitoare 
trebuie făcută cu toată seriozi
tatea nu numai din punct de 
vedere organizatoric.

Rezultatele tehnice :
Școala comercială Petroșani —

■■HiasaBaiiiiiiiiiiBiiiiiosEiciiii 
B ■

:Rezultatele concursului „Pronosport":
: nr. 13 din 29 ■
B 1. Dinamo București —
B 2. F. C. Argeș —
B 3. Steagul roșu ‘ —
■ 4. Petrolul —
a 5. U. T. Arad —
■ 6. „U“ Craiova —
■ 7. C.F.R. Cluj —
■ 8. Politehnica Iași —
■ 9. Bologna —
■ 10. Juventus _ —
■11. Brescia —
■ 12. Intcrnazionale —
■13. Napoli —

■
KiaiRIIIIBIIBBiaBI 

Școala comercială Tg. Mureș 
2—3 ; Școala comercială Eg. 
Mureș — Școala comerciala 
Cluj 3—0; Școala comercială 
Cluj — Școala comercială Pe
troșani 0—3.

După disputarea celor trei 
jocuri, primul loc a revenit e- 
chipei din Tg. Mureș cu 2 vic
torii (4 puncte). Pe locul 11 s-a 
clasat echipa din Petroșani, iar 
pe ultimul cea din Cluj.

L. NICOLAE 
corespondent I

martie 1970 :■
Șleau a 2 ■
„U- Cluj 1 B
Rapid 2 ■
Farul 1B
Jiul 1 ■
A.S.A. Tg. Mureș 1®
Crișul X ■
Dinamo Bacău 1 ®
Cagliari X ■
Milan 1 ■
Torino 2 ■
Fiorentina 1 ■
Lazio X ”

■BBBBBBBBHHBHBHH

Jucind la Zlatna, cu actuala 
(ronUișZi a seriei a Vl-a, echipa 
d> fotbal a studenților petro- 
săaenj a părăsit terenul învin
să la limită. Partenera ei de 
intrt-cere a dorit cu orice preț 
vr î'zria eu intenția vădită de 
,a-s. păstra șefia clasamen- 
lutâri și a cîștiga in final 
titlul de campioană a seriei.

Jocul in general a fost fru
nte.?. disputat. In pofida tere
nului alunecos, plin cu apă, 
s-au creat multe faze de poar
tă <lc către ambele echipe. Pri
ori care reușesc să înscrie sini 
Slud'-nții. In min. 20 Știr -x- 
p'-<i;ază precis o pasă în adin- 
cinv. a <*fcet spre Făgaș 
r.-ntrează la Ionescu, in fața 
c-ii'-'-ulu’ advers. un dribling 
scurt și fundașul central ud- 
vree este păcălit: ca și porta
rul care ieșise în intimpinare. 
Un sul plasat cu stingul și 1—0 
p--ntru Știința. Văzindu-se con
duse, gazdele forțează egala-ia. 
Atacurile lor. tot mai susținu
te, se lovesc insă de apărarea 
fermă a studenților, în frunte

Minaur Zlatna
Știința 2-1

cu Marincan care a apărat 
foarte bine. El este lotuși pă
călii in min. 38 cind gazdele 
execută o lovitură liberă, de la 
circa 20 m. peste zidul apărâ- 
to’iîor oaspeți, unde se afla un 
at;,.ani advers. Acesta s<' a- 
pb --â lăsind mingea să mue 
în poartă, derutindu-1 pe Ma- 
rincun. Arbitrul nu acordă, cum 
<*r i normal, ofsaid, cj gol. așa 
a repriza &<■ incheie la egali

tate. Scor 1—1.
Gazdele obțin victoria în mi

nutul 70. La o fază confuză ân 
careul studenților, Izvernari și 
Șlefănescu căzuți nu put să in
tervină și zlălnenii înscriu din. 
apropiere.

Deși lipsită de aportul lui 

Tudor, accidentat și Marcu, 
suspendat pe 3 etape, de la 
jocul cu Aurul Brad, echipa 
Știința a jucat destul de bine. 
Reintrarea lui Ionescu, a dat 
mai multă siguranță atacului. 
Păcat cA Tugearu s-a zbătut 
mult dar fără folos, iar Bălă- 
neanu și Făgaș au fost timo
rați. Bine au jucat Știr. Marin- 
can, Botoș și Varhonik.

A arbitrat o brigadă bănă
țeană având la centru pe Haidu 
Joan din Caransebeș, ajutat bi
ne la tușe de Bâluț loan și 
Tarla Virgil din Oțelul Roșu.

J. GEORGESCU, 
corespondent 

Spre a nu exista goluri in 
activitatea sportivă de masă, 
competiția pe ramuri de pro
ducție a fost împărțită in două 
faze — iarnă și vară. In faza 
de iarnă sportivii s-au întrecut 
la disciplinele ! șah, tenis de 
masă și popice. Simbătă și du
minică echipele campioane pe 
ramuri de producție, la disci
plinele respective, au fost an
grenate intr-o nouă competi
ție. E vorba de competiția do
tată cu ..Cupa campionilor" pe 
ramuri de producție. întrece
rile au fost dîrze, echilibrate și 
cu surprize.

ȘAH
Partide echilibrate

Casa de cultură a găzduit 
simbătă întrecerile de șah dis
putate sistem eliminatoriu. Au 
participat 8 echipe. Majorita
tea partidelor au fost foarte 
echilibrate, dar calificarea s-a 
decis în unele cazuri prin par
tide suplimentare de baraj, 
dsiigătoarezi competiției — e- 
chipa minerilor din Lupenii|ș-a 
calificat greu în urma dispu
tării a 2 meciuri de baraj ciș- 
tigate cu 3—2 fiecare.

In finală, Minerul Lupeni a 
învins pe I.R.I.C. cu 3—2. O

FOTBALISTUL TONCA RĂSPUNDE REDACȚIEI
Ca răspuns Ia nota critică „Gala Tonca, pune punct!", apărută in ziarul nostru nr.

6 343, am primit la redacție o scrisoare din partea fotbalistului Gogu Tonca. O reproducem:

Am citit articolul apărut in 
ziarul „Steagul roșu". Tefe
rilor la faptele mele din ul
tima perioadă, care nu-mi 
fac cinste nici mie și nici 
colectivului in care activez. 
Reflectând cu atenție asupra 
celor scrise, mi-arn dat sea
ma că am apucat-o pe un 
drum greșii. Nu aș vrea să 
credeți, nici dumneavoastră, 
lucrătorii din redacție, și nici 
cititorii ziarului, dintre care 
niulți sînt infocați suporteri 
ai Jiului, că îmi fac acum o 
autocritică formală. Poate nu

frumoasă impresie a lăsat e- 
chipa I.R.I.C. care a învins pe 
Energia Paroșeni una din favo
ritele competiției. S-au remarcat 
Gheorghe Cotorgea, Nicolae
Cojocarii. Gheorghe Morarii,
Geza Schmit (Minerul Lupeni), 
Ion Eftinoiu, Gheorghe Tarhat 
(Energia), Nicolae Dubgru
(T.C.M.M.). Eugen Sihil (I.R.I.C.).

Clasamentul pe echipe : 1. 
Minerul Lupeni 8 puncte; 2. 
I.R.I.C. 7 puncte; 3. Energia 
6 puncte.

; POPICE
întrecerile de popice s-au dis

putat simbătă și duminică pe 
arena Minerul Dilja din Petro
șani. Cele 7 participante for
mate din 4 popicari nelcgiti-, 
mâți au lansat cite 60 d<- lo
vituri mixte de fiecare jucător. 
Clasamentul a fost stabilit în 
urma totalizării popicelor dobo- 
rîte de component ii fiecărei e- 
chipe. Iată de altfel și rezul
tatele tehnice : Minerul Aninoti- 
sa — Consiliul popular Uricani 
900—800 p.d.: Invățămînt Vul
can — C.F.R. Petroșani 638—814 
p.d.; Minerul Dilja — I.R.I.C. 
889—796 p.d.

Clasamentul pe echipe : 1.
Minerul Aninoasa; 2. Minerul 
Dilja; 3. C.F.R. Petroșani. Cla

găsesc cele mai potrivite cu
vinte să-mi exprim gindurile, 
insă vă rog să mă credeți 
că regret mult cele întâmpla
te. Intrind intr-un anturaj 
așa-zis „sportiv", care de
seori in-a invitat la ..antre
namente nocturne", am pier
dut controlul asupra adesă
ratelor probleme cotidiene, 
care trebuie să stea in aten
ția unui adevărat cetățean (!) 
Intr-adesâr, am muncit mult 
ca să pot ajunge in prima e- 
chipă a Jiului, ni-am antre
nat cu sîrguință, am dus (cu 

samentul individual : losif Be- 
reczki (M. Dilja) 254 p.d.; 
Alexandru Kdmoreș (M. Ani- 
noasa) 240 p.d.; 3. Octav Pe
trus (I.R.I.C.)' 229 p.d.

TENIS DE MASĂ
întrecerile de tenis s-au dis

putat simbătă la Casa de cul
tură fiind admiși și sportivii 
legitimați de categoria a HT-a. 
Partidele au fost echilibrate. 
In final Nicolae Barbu (Visco- 
za) învinge pe Petru Lăscăianu 
(Prep. Petrila) cu 3—0. Alte re
zultate P. 'Lăscăianu — Ioan 
Vărășeț (T.C.M.M.) 2—0, Nico
lae Bădău- — Ion Grigore (U- 
tilajul) 2—0. I. Mărăcineanu 
(I.G.C.) — I. Stoicoiu (Utilajul) 
2—0. S-au remarcat tinerii Ion 
Grigore (Utilajul). Ion Vărășeț 
(T.C.M.M.).

Clasamentul pe echipe: Vis- 
coza 10 puncte: Preparația Pe
trila 8 puncte; T.C.M.M. 6 
puncte.

Tn urma competiției ..Cupa 
campionilor'* pe ramuri de 
producție clasamentul general 
este următorul : 1. Ramura mi
nieră. 24 puncte; II. Ramura 
comerț 1.5 puncte: III. Ramura 
construcții 12 puncte .• IV -V. 
Ramura transporturi și I.A.S. 
12 puncte: VI. Ramura chimie 
10 puncte.

unele excepții — n. n.) o 
s iațâ cu adevărat sportivă, 
am renunțat la multe din 
plăcerile vieții (!). Mai mult 
decît atil, mi-am întemeiat 
o familie, am doi copii și a- 
ceasta mă obligă. Am primit 
din partea colectivului și a 
tuturor factorilor sportivi un 
ajutor de neprețuit. Acum, 
va trebui să fac totul ca să 
șterg urinele citorsa nopți 
de pseudoplăceri. Dc-ar fi 
chiar să o iau de la început, 
va trebui să rcciștig încrede
rea colegilor, a antrenorilor,

Echipelor clasate pe locul I. 
Minerul Lupeni (șah).- Minerul 
Aninoasa (popice), Viscoza Lu
peni (tenis de masă) li s-au 
in minat frumoase trofee de cris
tal, diplome și premii în mate
rialo sportiye acordate din par
tea Consiliului municipal al 
sindicatelor.

La reușita competiției au con
tribuit conducerea Casei de cul
tură, A. S. Minerul Dilja prin 
condițiile create și activiști ob

a conducerii asociației și a 
tuturor celor care se gindosc 
la mine și. in mod tovără
șesc, mi-au „deschis ochii". 
Voi căuta să urmez exem
plul antrenorului meu, ma
estrul emerit al sportului Ti
tus Ozon, un sportiv cu o ți
nută etică demnă, care 
mi-a fost ca Un părinte și 
pe care., l-am făcut de ris. 
Regret sincer.

Doresc să-mi publicați a- 

N. 11. Publicăm scrisoarea lui Tonca pentru următoarele 
considerente:

9 Credem in îndreptarea celui ce azi regretă.
• Sîntem adepții concepției potrivit căreia e mai ușor 

să antrenezi un sporlix decît să formezi un om.

ștești sportivi Nicolae Bădău 
(Viscoza), Ladislav Dclamia 
(Dilja).

Pentru ciștigarea trofeului, e- 
c.hîpele campioane pe ramurile 
de producție la disciplinele 
sportive atletism, fotbal, volei, 
tir, turism se vor întîlni in 
luna septembrie în cadrul eta
pei de vară.

Aurel SLĂBÎI 
corespondent

ceste rinduri, convins fiind 
că schimbîndu-mi total atitu
dinea cetățenească și morală, 
voi putea reveni cu fruntea 
sus lingă colegii mei, iu 
care să împart din nou atît 
clipele fericite ale victoriilor 
cil si gustul amar, inerent 
in sport, al infringerilor.

Gogu TONCA, 
component al echipei divi

zionare A. Jiul Petroșani
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VIAȚA INTERNAȚIONALA
Stockholm

OTTAW \ 30 (Agerpres). — 
La Toronto au luat sfîrșit lu
crările Congresului de consti
tuire a Ligii Tineretului Comu 
nist din Canada.

Delegații au elaborat și apro
bat programul de activitate nl 
noii organizații marxist-leninis-

te, care iși propune să militeze 
pentru crearea unui front unit 
al tuturor organizațiilor demo
cratice și progresiste de line 
ret in lupta pentru pace, demo
crație și transformări sociale. 
Liga Tineretului Comunist se 
pronunță pentru retragerea

Canadei din N. A. T. O. și 
din Comandamentul unificat ca- 
nadiano-amcrican al apărării 
antiaeriene a Americii de nord 
(X’.O.R. A.D.), pentru promova
rea unei politici independente 
și pentru normalizarea relați
ilor cu toate statele lumii, jndi-

fercnl de orinduirea lor social- 
politică.

Congresul a adoptat, de ase
menea. statutul noii organiza
ții și a ales organele de condu
cere. In funcția de secretar ge
neral al Ligii Tineretului Comu
nist din Canada a fost ales 
Charles McFcddan.
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NOTA EXTERNA

S-a sfîrșit
cu căluții de lemn ?

_>

Mișcări seismice soldate
STOCKHOLM 30 (Agerpres). 

— A cin cea conferința interna
ționala de solidaritate cu lupii 
eroica a poporului vietnamez 
și-a încheiat luni lucrările la 
Stockholm. La conferință au 
participat reprezentanți ai opi
niei publice din 62 de țări ale 
lumii, printre care și delegați 
din Republica Socialistă Româ
nia, precum și reprezentanți a 
peste 30 de mari organizații in
ternaționale.

în ultima ședință au fost exa
minate rea 
comisii si 
iedele dc 
în cursul 
în comisii 
Conferința 
pentru lărgirea campaniei mon
diale de strînqere de semnături 
în sprijinul cererii de retragere 
completă, imediată si necondi
ționata a trupelor S.U.A. si ale 
aliatilor lor din Vietnamul de 
sud.

în rezoluția generală a confe
rinței se subliniază că războiul 
dus de S.U.A, împotriva poporu
lui vieri--. intensificarea a-

■zultatele lucrărilor pe 
au fost aprobate pro- 

' documente elaborate 
unor ample discuții 

i și grupuri de lucru, 
i a adoptat un apel

mestecului armat american in 
Laos, mașinațiunile Washingto
nului in Cambodgia pun în mod 
serios in primejdie cauza pă
cii si securității popoarelor.

Participantii la conferință au 
hotărî! să creeze Comisia inter
națională pentru cercetarea cri
melor de război ale S.U.A. 
Vietnam. Această comisie 
va ocupa de strîngerea, studie
rea și publicarea' tuturor do
vezilor pe care le poate obține 
cu privire la crimele trupelor 
americane în Vietnam.

Intr-o declarație cu privire la 
crimele agresorilor americani în 
Vietnam, delegații la conferin
ță, exprimă, în numele a sule 
de milioane de oameni de pe 
toate continentele, indignarea 
lor profundă și protestul holă- 
rît, chemînd pe toți oamenii de 
bună 
lupta i

tn i 
fost 
S.U.A.. 
gramă 
-încetați războiul

cu victime umane in Turcia
Ședință a Comisiei militare

In 
se

credință să-și intensifice 
împotriva agresiunii S.U.A. 
numele participanților a 

adresata președintelui 
Richard Nixon, o tclc- 
cu următorul cuprins:

ANKARA 30 (Agerpres).
Trei noi cutremure s-au produs 
luni dimineața în subprofectura 
Emet, la o distanță de numai 40 
kilometri de Gediz. Casele fl
variate de cutremurul din noap
tea dc simbătă spre duminică 
s-au prăbușit. Doar clădirile a 
două școli și cea a băncii lo
cale au rămas în picioare. Nu 
sînt semnalate noi victime ome
nești.

Repetarea mișcărilor seismi
ce întreține în rindul popu
lației din Anatolia de vest o 
încordare extremă. Locuitorii 
satelor și orașelor care nu au 
fost lovite de catastrofă se pre
gătesc să-și părăsească casele. 
Potrivit unui cercetător al ob
servatorului seismic de la Kan- 
dilli, mișcările telurice vor con
tinua cîteva zile, poate chiar 
încă luni de zile, în regiunea

lovita de ultimul cutremur, pier
zând insă din intensitate.

La Gediz, continuă lucrările 
de degajare a victimelor dc sub 
dărimături. în mod oficial s-a 
anunțat că, pînă luni diipă- 
amiază, au fost găsite 637 ca
davre. Agenția Anatolia apre
ciază numărul morților la I 300.

Importante cantități de cor
turi, plăpuini, bucătării dc cam
panie, alimente și medicamente 
sosesc in permanență. Circula
ția pe căile de acces este foarte 
dificilă? atît din cauza stării 
proaste a drumurilor, cit și a 
traficului foarte aglomerat. Mai 
multe echipe de salvare au ple
cat luni dimineața în unele sa
te Învecinate care, din cauza 
drumurilor impracticabile și a 
lipsei mijloacelor materiale nu 
au putut fj ajutate imediat,

i

de armistițiu
PANMUNJON 30 (Agerpres).

— La 30 martie a avut loc la 
Pamnunjon, la propunerea părții 
R.P.D. Coreene, o nouă ședință 
a Comisiei militare de armis
tițiu din Coreea.

La
R.P.D. 
recent, 
armament de infanterie și arti
lerie asupra teritoriului nord- 
Goreoan și a zonei de la linia 
de demarcație militară. De ase
menea, a spus el, în zona de
militarizată au fost introduse

ședintă, 
Coreene 
au fost

reprezentantul 
a arătat că, 
trase focuri cu

din Coreea
luptă și diferite alte 
armament. Avioane 

americane au violat

care de 
tipuri de 
militare 
spațiul aerian al R.P.D. Coree
ne incălcindu-se astfel preve
derile acordului de armistițiu.

Reprezentantul R.P.D. Coreene 
a cerul pedepsirea celor răs
punzători pentru aceste acțiuni, 
retragerea armamentului și a 
personalului introduse ilegal în 
zona demilitarizată și luarea de 
măsuri pentru ca asemenea ac
te să nu se mai repete.
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Viefnamul

Notă de protest sovietică
MOSCOVA 30 (Agerpres). — 

După cum informează TASS. 
guvernul U.R.S.S. a adresat un 
protest guvernului Argentinei 
fn legătură cu acțiunile provo
catoare la adresa diplomatilor so
vietici din Argentina. în nota 
luminată luni însărcinatului cu 
afaceri 
nei in

ad-interim al Argenli- 
U.R.S.S. se arată că la

29 martie, la Buenos Aires, un 
grup de infractori au comis o 
tentativă de răpire a unui di
plomat sovietic.

în notă se atrage atenția a- 
supra acestor acțiuni provoca
toare exprimîndu-se speranța că 
autoritățile argentiniene vor lua 
măsuri pentru depistarea vino- 
vatilor.

Forte armate
»

I
A-
co-

dispoziția armatei sudaneze
I 9

CAIRO 30 (Agerpres). — 
genția M.E.N. relatează că
ionelul Moamer El Gedafi, pre
ședintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției din Libia, a 
adresat un mesaj generalului 
Gaafar Mohammed El Numeiry, 
președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției. infor- 
mîndil-1 că unități ale forțelor 
armate libiene vor putea fi pu
se la dispoziția armatei suda
neze. După cum s-a anunțat,

duminică și luni au avut loc 
in regiunile Omdurman și Khar? 
turn din Sudan tulburări provo
cate de partizanii imamului EI 
Hadi-Mahdi, șeful sectei reli
gioase musulmane a ansarilor.

Pe de altă parte, agenția 
M.E.N. anunța că vicepreședin
tele Republicii Arabe Unite, An
uar E] Sadat și colonelul Abdel 
Salem Jalloud. ministrul de in
terne al Libiei, au sosit luni la 
Khartum.

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
-■ Agenția TASS informează 
că la Moscova au loc con
vorbiri între reprezentanți ai 
Uniunii Sovietice și Braziliei 
cu privire la perspectivele de 
extindere a colaborării celor 
două țări in domeniul trans
porturilor maritime.

Uniunea Sovietică — adau
gă TASS — este legată de ță
rile Americii de sud printr-o 
linie maritimă regulată. Nave 
cu un deplasament de 7 000— 
3 000 tone, precum și tancuri 
petroliere transportă spre 
Brazilia țiței, cereale, utilaj 
industrial, înapoindu-se în 
patrie cu cafea, cacao, arahi- 
de și alte mărfuri tradiționale 
braziliene.

SAIGON 30 (Agerpres). — 
In primele două săptămîni ale 
lunii martie, forțele patriotice 
din Vietnamul de sud care ac
ționează in regiunea Tuyon Duc 
au scos din luptă peste 350 
militari din rindul trupelor a- 
mericano-saigoneze — relatează 
agenția de presă Eliberarea.

în aceeași perioadă, detașa
mentele patrioților din provin
cia sud-yietnameză Bien Hoa 
au doborît 10 aparate de zbor 
ale forțelor inamice.

ORIENTUL APROPIAT
TEL AVIV 30 (Agerpres). — 

Vicepremierul israelian, genera
lul Ygal Alton, a anuntat că 
guvernul a hotărît să stabileas
că 250 de familii de evrei in 
orașul Hebron (numele arab El 
Khalil), situat pe teritoriul ior-

danian ocupat in urma conflic
tului din iunie 1967.

★
AMMAN 30 (Agerpres). — 

Ziarul iordanian .,A1-Difaa" a- 
nunță că în orașul Hebron au 
fosl împrăștiate manifeste care 
cheamă populația să se opună 
planului isrsalian dc înființare

a unui cartier evreiesc în oraș.
Ziarul citat menționează, de 

asemenea, că Consiliul munici
pal și diverse organizații din 
Hebron, printre care și cele 
studențești, au denunțat aceas
tă hotărîre a guvernului israc- 
lian.

Directoratul militar din Da
homey a emis simbătă un de
cret prin care a suspenda! 
^provizoriu" alegerile prezi
dențiale și legislative ce au 
început Ia 9 martie și urmau 
să se termin- ta țar^it’1! a- 
ceslei luni. Intr-o scurtă de
clarație radnidiiuzuiu. preșe
dintele directoratului. Paul 
Emile de Souza, a explicat că, 
de ia începutul deslâșurării 
scrutinului, in Iară au avu! 
loc gra\ e tulburări. In depar
tamentele Oueme, Allantique. 
Mono, Zou, Borgou au fost 
semnalate violente incidente 
între grupuri înarmate și tor
tele de ordine, soldate ade
sea cu morii și răniți, crein- 
du-se 
rafiei 
să cc 
tr-un 
Emile 
tu-, că. „în pofida acestor 
evenimente, armata este hotă- 
rilă să-și respecte promisiu
nea de a conduce tara către 
un regim constitutional".

in cei 9 ani de cind a obți
nui independenta, Daliomeyul 
a cunoscut opt schimbări de 
presedinfi și cinci lovituri de 
stat. Vechile și prelungitele 
dispute politice in leqătură cu 
persoana care va ocupa func
ția prezidențială au fost rea
prinse in momentul de fald. 
Este vorba despre disensiuni 
cu caracter tribal intre per
sonalitățile politice originare 
din regiunile din nordul și 
respectiv din sudul tării. Pen
tru alegerile care urmau să 
aibă loc simbătă și-au prezen
tat candidatura trei foști pie- 
șerlinfi și un fost premier : Mi
nări Apilhy, susjinut de cer-

cari politice din sudul Daho- 
meyu/ui, Hubert Maga, spriji
nit de cele din nord, Emile 
Derlin Zinsou, considerat de 
observatori In afara unor in
terese tribale anumite, precum

DAHOMEY
substratul

astfel — potrivit tJecla- 
— o situație periculoa- 
ar fi putut degenera in- 
adevural război civil, 

de Sou/.a a subliniat lo- 
„în

suspendării
alegerilor

Comentariul zilei
și Ahomadegbe, care se ba
zează pe sprijinul unor gru
pări politice din regiunea cen
trală a jării. De la începerea 
alegerilor, la 9 martie, pînă 
în momentul suspendării lor, 
s-a putut constata că Apilhy, 
Maga și Ahomadegbe au obți
nui fiecare majoritatea voturi
lor în regiunile unde se bu
cură de sprijinul cercurilor 
politice locale, fapt care a 
creat o situafie de balotaj. In

ce-1 privește pe Zinsou, șan
sele acestuia s-au dovedit a 
fi sensibil mai reduse decît 
ale celorlalfi trei candidați, 
el neputîndu-se baza pe spri
jin politic masiv intr-o anumi
tă regiune a țârii. De alt iei, 
participarea populației la vot 
a lost atît de redusă, incit pe 
scară națională nici unul din
tre candidafi nu și-ar fi putut 
asigura victoria.

Prelungitele dispute din a- 
cesl lînăr stat african — a- 
preciază observatorii politici 
— se daforează nu numai ri
valităților tribale, dar, in ma
re parte, și dificultăților eco
nomice, agravate de un deli
cii bugetar cronic. Numai în 
1969 bugetul Dahomeyului a 
înregistrat un deficit de peste 
900 milioane franci c.f.a. (mo
neda „Comunității franco-afri- 
canc“). Directoratul militar 
instaurat in Dahomey după 
răsturnarea administrației Zin
sou are de făcut fafă nu nu
mai unei recrudescente a di
sensiunilor politice, dar și cri
zei economice care continuă 
de mai mul fi ani. Suspenda
rea alegerilor care urmau să 
marcheze restabilirea puterii 
civile în Dahomey este doar 
o primă încercare pentru ac
tuala administrație de la Co
tonou. Dacă la începutul a- 
ceslui an autoritățile militare 
își exprimau speranța că se 
va oulea ajunge curind la o 
stabilitate politică în această 
fără atît de zguduită de ne
număratele lovituri de stal, 
recentele evenimente demons
trează că situația este încă 
departe de a se normaliza.

I. ALEXANDRESCU
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cealaltu, elegantă șl preten
țioasă... trebuie numai privi
tă. Nouță fi există ș/ pentru 
bucătăria in miniatură. Elec
tronica și-a anunțai și in u- 
cesl domeniu piezenja. Ast
fel, micile gospodine nu vor 
mal trebui să se teamă că 
au uitat prea mult timp min- 
careu pe sobă sau rufele in 
mașina de spălat: un creier 
electronic le va anun[a la 
vreme.

Peste o mie de modele noi 
(între cele .12 000 de jucării 
expuse de 850 de firme din 
29 de fărlj, peste o mie de 
idol noi, dar asia nu Înseam
nă că vechile puști, pistoale 
de cow-boy, spade, costume 
de Indieni, trenuri electrice 
șl mașini nu mal sînt cerule 
de micii „consumatori". In 
domeniul automobilistic, co
piii vor să știe lotul. Sint Io' 
mai numeroase automobilele 
electrice, pe cale să le Inln- 

cu pedale, 
considerate „depășite și prea 
obositor de condus".
'Minuna! mirai I Dar, orga

nizatorii au vrut să evite dra
mele pe care le-ar provoca 
preturile inaccesibile: în să
lile „Salonului jucăriilor" es
te interzisă intrarea copiilor, 
chiar șl a celor insojifl I

S-a slirșll cu căluții de 
lemn ? „Salonul jucăriilor 
1970“ dc la Milano parc să 
incerce să demonstreze că 
da. In Incul lor sc allă a- 
cum compuleril și voiajurile 
cosmice. Un aulocompulcr, 
dlspunind de șase programe 
înregistrate pe lișe perlotale, 
stîrneșle Interesul principal. 
Balejli cu imaginație își 
construi din bucățele de 
Icrial plastic de diferite 
mc o plat lor mă lunara 
Marea Liniștii și cu cea a 
Crizelor. In astronave in mi
niatură, îmbrăca fi în costu
me șl cu căști spațiale, ase
mănătoare celor utilizate de 
Armstrong, Aldrin șl Collins, 
ei descind pe urmele primi
lor selenaufi.

Ingenioșii constructori nu 
le-au uitai nici pe ielife. Pă
puși care se mișcă, vorbesc, 
pling, daca le ciupești, sau 
dansează cu o grafie demnă 
de invidiat — au atras a- culască ,pe cele 
tenfia vizitatorilor, deși pro
ducătorii au recunoscut că 
acestea sînt mai pu/ln apre
ciate de copil decît cele um
plute cu rumeguș. $1 motivul 
este lesne de înțeles: păpu
șa umplută cu rumeguș poale 
li trasă de păr, pusă oriunde, 
învlrlllă, îmbrăcată în orice 
și ori de cile ori. este o ju
cărie adevărată, in timp ce

pol 
ma
ior- 
cu

Silvia COMAN
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Efervescență socială în S.U.A
WASHINGTON 30 (Agerpres). — Tensiunea socială ce 

se manifestă ih S.U.A. constituie pentru guvern o dublă în
cercare. Pentru prima dată autoritatea acestuia este pusă 
in pericol de către proprii săi funcționari. In același timp, 
multiplele cereri de creștere a salariilor, formulate de 
către aceștia, constituie un factor de relansare a inflației 
a cărei evoluție abia începuse să fie pusă sub control.

Cinci domenii principale ale vieții economice americane 
— poșta, transporturile aeriene, feroviare, rutiere și admi
nistrația federală — sînt amenințate de acțiuni revendi
cative.

Greva perlată a controlorilor de trafic aerian a provocat 
grave perturbării alo transporturilor aeriene interne și 
externe. Numeroase companii au fost nevoite să suspende 
mai bine de 50 la sută din cursele interne. Din cauza aces
tor suspendări și a întîrzierilor, s-au înregistrat pagube de 
ordinul milioanelor de dolari.

Discuțiile care se desfășoară in prezent intre sindicate 
și conducerile serviciilor poștale și ale transporturilor ru-

fiere nu reprezintă o soluție definitivă a conflictelor exis
tente. Grevele lucrătorilor din aceste domenii pot reîncepe 
în eventualitatea în care revendicările lor nu vor fi satis
făcute.

Prin arninări și intervenții directe Administrația a reușit 
să țină in suspensie o grevă care amenință sectorul transpor
turilor feroviare. Recent, Congresul a impus sindicatelor și 
companiilor de transporturi feroviare un moratoriu pînă la 
data de 11 aprilie. Problema cea mai dificilă aflată în dis
cuție este aceea a condițiilor de muncă ale lucrătorilor me- 
talurgiști din atelierele feroviare. Declanșarea unei greve 
in acest sector ar atrage după sine oprirea imediată și 
totală a traficului feroviar.

La rindul lor, funcționarii din administrația federală re
clamă o creștere generată a veniturilor pentru compensarea 
creșterii costului vieții. Federația funcționarilor din admi
nistrația federală, care grupează 650 000 de membri, a anun
țat că nu va ezita să recurgă la declanșarea de greve clacă 
guvernul nu va satisface revendicările formulate.

ÎN LEGĂTURĂ CU Obiective industriale

SITUAȚIA DIN
CAMBODGIA
KEY BISCAYNE 30 (Ager

pres). — Secretarul de presă al 
Casei Albe, Roland Ziegler a 
făcut cunoscut că comandanții 
trupelor terestre americano din 
Vietnamul de sud pot ordona 
„dacă consideră necesar" pă
trunderea in teritoriile Cambod- 
giei șl Laosului, informează a- 
genția Associated Press. Recu
noscând că trupele americane au 
trecut și pînă acum „ocazional" 
frontierele statelor amintite, 
Ziegler a pretins că aceasta hu 
ar însemna o nouă extindere 
a războiului din Vietnam in 
Cambodgia. Agenția Reuter pre
cizează că „este pentru prima 
oară că se recunoaște de către 
Casa Albă promovarea unei a- 
semenea politici a loviturilor" 
dincolo de frontierele Vietna
mului.

★
HANOI 30 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicită
ții la Hanoi o declarație privind 
actele ostile comise împotriva 
rezidenților vietnamezi din 
Cambodgia.

In declarație se arată că, 
în timpul pregătirii loviturii de 
stat din 13 martie și în zilele 
următoare, actualele autorități

SE ÎNCHEIE 
CONSTRUCȚIE 
de irigații care 
pentru 260 000 
mînturi fertile 
Printre altele,
sfîrșit construcția unui canal 
aducțiune de 400 km.

LUCRĂRILE DE 
a unor sisteipe 
vor asigura apa 
hectare de pa- 

în Crimcea.
se apropie de 

de

LOCOMOTIVA Șl MAI MUL
TE VAGOANE ale unui tren de 
persoane s-au prăbușit dumini
că seara de pe un pod în a- 
propiere de orașul pakistanez 
Caraci. Surse oficiale pakista-, 
neze au anunțat că numărul 
victimelor se ridică la 20 morți.

REȘEDINȚELE MEMBRILOR 
AMBASADEI MARII BRITANII 
LA DUBLIN sînt păzite cu o 
vigilentă sporită de către po
litia Republicii Irlanda, wa ur
mare a amenințărilor de răpi
re atribuite organizației extre
miste „Sinn Fein".

I

ungare

de la Pnom Penh au lansat o 
susținută campanie antivietna- 
meză. Au fost violate și jefu
ite ambasada R. D. Vietnam și 
cea a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud, au fost co
mise spargeri și jafuri în ate
lierele, prăvăliile și locuințele 
rezidenților vietnamezi din 
Pnom Penh și din alte locali
tăți, proprietarii lor fiind mo
lestați. Poliția a primit ordin 
să reprime pe rezidenții viet
namezi, iar în 27 martie nume
roși dintre aceștia au fost ares
tați. Concomitent, o serie 
ziare și postul de radio 
Pnom Penh au încercat să 
mene discordie între poporul 
cambodgian și cel vietnamez.

Aceste acțiuni, arată declara
ția, au drept scop subminarea 
solidarității dintre cele două 
popoare și mascarea amestecu
lui S.U.A. în regatul cambod
gian. Ele constituie o violare 
a dreptului internațional și o 

. provocare la adresa popoarelor 
vietnamez și cambodgian.

Autoritățile cambodgiene — 
se subliniază in declarație — 
vor trebui să suporte întreaga 
răspundere pentru toate urmă
rile grave care ar putea de
curge din acțiunile lor.

de nord

de 
din 
se

BELFAST 30 (Agerpres). — 
In majoritatea orașelor din 
Irlanda de nord au fost înre
gistrate duminică incidente 
puternice între catolici și 
protestanți. In centrul orașu
lui Londonderry, un grup de 
aproape o mic de persoane, 
formînd ..ariergarda" unei de
monstrații a catolicilor repu
blicani, care traversau orașul, 
au atacat trupele britanice și 
un post de poliție, înccrcînd 
să captureze un drapel brita
nic de pe clădirea acestuia. 
Intervenția forțelor de or
dine, s-a soldat cu arestarea 
a 30 de persoane. Tulburări 
similare s-au înregistrat și în 
orașul Lurgan, unde un grup 
de protestanți au atacat un 
cortegiu al populației catolice 
care demonstra în centrul 
orașului.

Alte demonstrații, degene- 
rînd in incidente mai puțin 
grave ,au avut loc, la Belfast 
și la Lisburn.

Din cauza incidentelor toate 
unitățile de poliție și apro
ximativ 9 000 de soldați bri
tanici dislocați în provincie 
rămîn in stare de alertă.

BUDAPESTA 30 (Agerpres). 
— De curind, in R.P. Ungară 
a avut loc conferința naționa
la a lucrătorilor din industria 
pielăriei, încălțămintei și blănu
rilor. Discuțiile s-au referii la 
hotărîrea guvernului cu privire 
la concepția de dezvoltare în 
viitor a acestei importante ra
muri industriale. Potrivit pre
vederilor, in următorii cinci ani, 
industria pielăriei va înregistra

o
la

in Ungaria 
ximătiv 20

a

creștere de apro- 
sută, iar urcduc-

ția de piele artificială se va 
dubla. In anul 1975 se vor pro
duce 61 milioane — 82 milioane 
perechi de încălțăminte, față 
de 42 milioane perechi în 1.970. 
Producția dc blănuri și articole 
de marochinărie va crește, po
trivit planului de dezvoltare, cu 
40 la sută. Pentru realizarea a- 
cestor obiective se vor efectua 
investiții de 7,3 miliarde forinți 
și vor fi modernizate unele în
treprinderi, în special prin in
troducerea unor procedee teh
nologice noi.

escaladare camuflată
cursei înarmărilor^

WASHINGTON 30 (Agerpres). 
— Fizicianul Ralph Lapp con
sultant oficial al guvernului a- 
inerican, a declarat că dezvol
tarea de către S.U.A. a rache
telor cu ogive nucleare multi
ple constituie „o escaladare 
camuflată a cursei înarmărilor'* 
și o lovitură dată speranțelor 
pentru un control efectiv a 
armamentelor, informează agen
ția U.P.T. Relevînd că Pentago
nul a trecut la realizarea planu
lui „Mirv“, încă in urmă cu 
cițiva ani el își exprimă regre
tul că Senatul și opinia publi
că americană nu au fost avi-

zale asupra lui decît la sfîrșîtul 
anului trecut. Cererea din 1965 
a Pentagonului pentru acorda
rea unor alocații în valoare da 
două miliarde dolari „pentru • 
modernizarea rachetelor de tip 
Polaris'" viza, potrivit lui Lapp, 
tocmai noile rachete cu ogive 
nucleare multiple.

Omul de știință american face 
apel de a se pune capăt acestor 
acțiuni care duc la o cursă a 
înarmărilor deosebit de costisi
toare pe o perioadă indefinită 
de timp și care ar putea ame
nința omenirea cu o îngrozitoare 
tragedie. .

LEONARD FARBSTEIN, pre
ședintele Subcomi^lului pen
tru Europa al Comisiei pentru 
problemele externe a Camerei 
Reprezentanților a cerut gu
vernului american să procede
ze la o revizuire a politicii de 
restricții în Bl ”
din Europa răsăriteană. El 
subliniat că in discuțiile 
care le-a avut î.i timpul unei 
misiuni de studiu în Europa 
occidentală s-a exprimat • apre
cierea că această politică este 
irațională și lipsită de perspec
tivă.

comerțul cu tarile 
a 

pe

In Irak a fost anunțată du
minică o importantă rema
niere guvernamentală. In 
conformitate cu acordul în
cheiat la 11 martie, cinci re
prezentanți ai populației 
kurde au fost incluși in cabi
net. Este vorba de Ihsan 
Shai Tad — ministru pentru 
afaceri municipale și rurale, 
Mohammed Mahmud — mi
nistru pentru dezvoltarea te
ritoriului nordic. Nouri Sha- 
wees — ministru al muncii 
și locuințelor, Nafidh Jalal 
— ministru al agriculturii, și 
Salih Al Yousifi — ministru 
de stat.

<s
®

Țările arabe vor începe in curind construirea în comun 
a unui reactor atomic, care va fi utilizat pentru desaliniza
rea apei de mare și producerea de electricitate — infor
mează ziarul „Al Ahram", 
al cărui cost se cifrează 
aparține Ligii Arabe.

la
Inițiativa realizării proiectului, 
aproximativ -18 milioane dolari,

URMA UNUI ACCIDENTÎN
DE CIRCULAȚIE, care s-a pro
dus in apropierea localității ar
gentiniene Molino, și-au pier
dut viața șase persoane, iar alte 
66 au fost rănite. Accidentul a 
fost provocat de doi cicliști 
care circulau nereglementar, 
lncercînd să-i evite, autobuzul, 
care transporta 200 de pasageri, 
s-a răsturnat.

LUNI DIMINEAȚA, IN FA
ȚA SEDIULUI ADUNĂRII NA
ȚIONALE. DIN SAIGON. a 
avut loc o puternică manifesta
ție a studenților. Poliția saigo- 
neză a intervenit pentru a-i 
dispersa pe manifestanți, ope- 
rînd numeroase arestări. După 
cum s-a mai anunțat. 32 000 de 
studenți de la toate facultățile 
din Saigon se află de săplâmîna 
trecută în grevă. Mai 
dintre ci au declarat 
foamei.

Aceste acțiuni marchează ne
mulțumirea studenților sud-viet- 
namezi față de arestarea preșe
dintelui Asociației lor, Huynh 
Tan Mam. împreună cu Mam, 
au fost arestate încă 40 de per
soane, dintre care 15 studenți.

IARNA LUNGA și grea din 
acest an aduce noi surprize, 
deși calendarul indică începu
tul primăverii. Astfel, duminică 
a nins intens la Praga Și în nu
meroase regiuni ale Cehoslova
ciei. în regiunile muntoase, a 
viscolit și s-au format troiene 
de peste 2 metri. în vestul 
țării, ninsoarea a fost însoțită 
de 
de

mulți 
greva

CU O LUNA ÎNAINTE de 
alegerile generale care vor avea 
loc în provincia canadiană Que
bec, un sondaj de opinie relevă 
că 70 la sută din populația 
francofonă a acestei provincii 
se opune ideii despărțirii de 
Canada, 13 la sută sînt pentru, 
iar 17 la sută s-au declarat nc- 
deciși.

PETRUS SMITH, pacientul 
sud-african care a supraviețuit 
cel mai mult pînă în prezent 
unei grefe cardiace, a părăsit 
duminică spitalul „Groote 
Shuur" unde fusese reinternat 
la 13 martie, ca urmare a unei 
afecțiuni stomdîale.

tunete și fulgere ca ploilo 
primăvară.

PEKIN 30 (Agerpres). — Duminică a încetat din viață la Pekin, în virstă de 84 de ani, 
cunoscuta scriitoare progresistă americană Anna Louise Stroiy». In timp ce se afla în tratament 
la spital ea a fost vizitată de Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, de 
Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării reprezentanților populari din 
întreaga Chină, precum și de numeroși tovarăși și prieteni din Statele Unite și din alte țări, 
aflați la Pekin, relatează agenția China Nouă. ‘
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