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ф CAIRO___Au început lu
crările primei sesiuni a Comi
siei economice mixte româno- 
egiptene

ф Noi precizări americane 
in legătură cu proiectilul nu
clear pierdut în Spania

ф Lucrările Comitetului ce
lor 18 de la Geneva

ф Situația din Ghana. — 
Declarația generalului Ankrah

ф Audierea vicepreședinte
lui S.U.A., Humphrey

Ș Iarna persistă în pădure 

ф Lemnul curge șuvoi pe 
firul văilor

• Ritmul muncii crește con
tinuu...

perioada de iarnă nu ln- 
seamnă stagnare în ac

tivitatea forestierilor. Folo
sind mijloacele mecanizate de 
care dispun — ferăstraie me
canice, funiculare, tractoare cu 

- troliu, camioane autoîncărcă- 
'■ toate — muncitorii forestieri 

-muncesc cu rodnicie și în tim
pul lunilor de iarnă. Succesele 
reflectă și eficiența măsurilor 
tehnico-organizatorice luate de 
conducerile sectoarelor fores
tiere, precum și sprijinul sus
ținut acordat forestierilor de 
către autocoloana I.M.T.F. ca
re asigură transportul materia
lului lemnos.

tată relatarea cîtorva „eroi 
cotidieni" ai muncii rodnice 
din exploatările forestiere:

STANCĂU IOAN — șeful secto
rului forestier Lupeni.

— Lupta noastră cu iarna a fost 
tnai bine organizată decît în alți 
ani.! Rezultatele n-au întârziat să 
ee arate. Numai în luna februarie, 
forestierii din sectorul nostru au 
dat peste plan 400 mc bușteni de 
gater și bușteni de derulaj, 47 mc 
lemn de construcții rurale, 420 buc. 
traverse normale, 214 mc lobde dis
tilare etc. și au produs 358 mc tra
verse înguste, 40 mc cherestea ră- 
sinoase, 50 mc cherestea fag — sor
timente la care nu am avut sarcini 
de plan. Aspirăm la steagul de evi- 
dențjați...

URBAN EMERIC — șeful sectoru
lui forestier Cîmpu Iui Neag.

— Greu este iarna, dar nici co
lectivul nostru nu se dă bătut. Pe 
luna trecută am expediat peste 
2500 mc bușteni gater fag, 418 mc 
bușteni de derulaj, 264 mc lemn 
de construcții rurale, 266 mc celu
loză fag, 100 mc lobde pentru dis
tilare. pestei Ооѵ- эис. traverse în- 
florii; numai la lemnul de fag am 

dat peste 500 m steri în plus de 
plan! Luptăm și noi pentru stea
gul de evidențiați...

FILIP VIOREL — șofer I.M.T.F. 
pe mașina 26 020.

— Autocoloana noastră are mult 
de lucru, pentru că forestierii dau 
continuu lemn. Folosind cu price
pere forța mașinilor și capacitatea 
lor de transport, am putut lucra toa
tă iarna făcînd curse numeroase și 
realizînd în același timp și eco
nomii de combustibil. Eu am vreo 
300 litri benzină economisită pe 
timpul iernii...

ST. MIHAI

(Continuare în pag. 3-a)

Intr-anul din parchetele forestiere, autocamioanele 
încarcă ]a rampă bușteni de fag.

Scadența a doua luni 
la mina Lonea

REZULTATE ÎMBUCURĂTOARE,

PERSPECTIVE,
Colectivul minei Lonea a încheiat, primele două luni 

din acest an cu un bilanț îmbucurător; la producția 
extrasă depășirea s-a ridicat la 3 400 tone de cărbune; 
în ianuarie, randamentul realizat a fost cu 54 kg pe 
post mai mare decît cel planificat și cu 62 kg pe post 
mai înait in februarie. După prima lună au rezultat 
197 000 lei economii la prețul de cost. Cum a reușit 
colectivul de aici să dobindească aceste succese ? Ce 
perspective se ridică în fața sa în viitoarele luni ? Iată 
răspunsurile primite cu ocazia unui interviu ce l-am 
solicitat tov. ING. FEIER GHEORGHE, șeful Exploa
tării miniere Lonea.

ICum explicați realizările ob
ținute de colectivul dvs. ?

Cel mai important, fapt îi consider 
asigurarea liniei de front corespunză
toare; asta s-a făcut, bineînțeles, 
încă din anul trecut (cînd de fapt, 
în două trimestre, a fost depășit 
volumul de pregătiri planificat). Și 
pregătirile de iarnă și-au dovedit pe 
deplin eficiența; în acest fel, ex- 
ceptînd unele zile friguroase, s-au 
evitat strangulările în fluxul de 
producție. Prin întărirea asistenței 
tehnice, faptul că oameni din con
ducerea exploatării și a sectoarelor 
execută controale, în subteran în 
schimburile II și III, s-a reușit ca 
munca să fie măi bine îndrumată. 
Apreciez că- s-au făcut pași înain
te și în' ceea ce privește folosi
rea rațională a efectivului, întări
rea disciplinei, exploatarea utilaje
lor din dotare.

Țin să remarc faptul că la suc
cesele' obținute de mina noastră au 
contribuit îndeosebi colectivele sec
toarelor II, I, IV și V; pentru a- 
portul adus la realizările exploa
tării, laude merită și brigăzile con
duse de minerii Bălănescu Manoilă. 
Burdea Nicolae, Baciu Ioan, Far- 
kaș loan și Cosma Gheorghe.

Dar ce lipsuri se manifestă 
încă în activitatea colectivu
lui ? Ce se face pentru înlătu
rarea lor ?

Aici este vorba de : neîndeplihi- 
rea sarcinilor de pregătiri, numărul 
ridicat al brigăzilor rămase sub 

plan și neîncadrarea în procentul, 
admis de cenușă la cărbunele li
vrat preparației. Astfel, în ianuarie, 
procentul brigăzilor rămase sub plan 
a fost de 45,9 Ia sută iar planul de 
pregătiri preliminat s-a realizat doar 
la sectorul II. Prin măsurile între
prinse — canalizarea atenției cor
pului tehnic spre brigăzile care 
nu-și realizau planul, îmbunătățirea 
aprovizionării acestora cu materiale 
și vagonete goale,, plasarea după 
necesități a lucrărilor de pregătiri 
— s-a reușit ca procentul brigăzi
lor rămase sub plan să scadă în 
februarie la 35 la sută. Aceste mă
suri au fost întreprinse ca urmare 
a unei ședințe de lucru care a 
avut Ioc la jumătatea lunii februa
rie și la care au participat cadrele 
de conducere ale exploatării și sec
toarelor. Cu acest prilej s-au sta
bilit și cîteva obiective care vi
zează îmbunătățirea caiftăiții cărbune
lui, asigurarea ritmicității, folosi
rea rațională a timpului de lucru.

Și care sint perspectivele în 
ceea ce privește îndeplinirea 
prevederilor de plan in urmă
toarele luni ?

Faptul că de curînd a fost dat 
producției abatajul nr. 103 din blo
cul I, stratul 3, și că la sfîr- 
șitul lunii martie urmează să in-

Interviu consemnat 
de

FRANCISC VETRO

(Continuare în pag. 3-a)

Muncile lui Hercule al ll-lea
O, zei din Olimp l Lă- 

sați pentru un moment 
treburile voastre sacre 
și aruncați privirea 
spre nemuritorul Hercule 
al ll-lea care, prin vi
tejia și inteligența sa, a 
făcut să veștejească glo
ria anticului său străbun, 
Hercule I. Să vină și co
rul antic să-i ridice osa
nale vestitului nostru 
contemporan, Hercule al 
ll-lea.

Așadar, după ce at
mosfera a fost creată să 
încercăm să vi-1 prezen
tăm pe eroul nostru ul
tramodern.

De unde a descins 
Hercule al ll-lea nu se 
știe cu precizie. Vă asi
gurăm însă că în orice 
caz nu din mitologie. 
Dacă ar fi totuși să dăm 
crezare sumarului său 
dosar personal, se pare 
că și-a luat zborul, fără 
voie, de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, 
pe unde nu se știe pre
cis ee treburi a avut, în 
urma articolului 20, ali
niatul E din Codul 
muncii.

Dar să nu insistăm a- 
supra acestui amănunt 
„nesemnificativ" de da
tă ce nici conducerea 
l.C.O. Petroșani și nici 
serviciul personal nu 
i-au acordat o atenție

deosebită. Și acum, pen
tru că știți de unde și 
pentru ce a decolat, n-ar 
strica să precizăm și 
unde a aterizat. De fapt 
nu e greu de aflat de 
dată ce a trecut pe la 
serviciul personal al 
l.C.O. De aici, remarc 
cîndu-i-se „mușchii" săi 
de oțel, a fost reparti
zat la sectorul l.C.O. Lu
peni, secția A.T.S. ca 
muncitor necalificat, cu

Foileton
recomandarea expres de 
a funcționa ca contro
lor de salubritate, întru- 
cît schema omisese a- 
cest lucru. N-a fost prea 
mulțumit el la început 
deoarece în cerere, so
licitase un post de mî- 
nuitor de materiale. Pină 
la urmă însă s-a conso
lat și cu cel de contro
lor de salubritate.

Ajuns la fața locului 
și-a dat seama că noua 
funcție ii oferea mai 
mult decît își dofise. Pu
tea să iacă orice după 
bunul plac, controlul 
cam lipsea. Avea sem
nul domnesc, avea scep
trul, îi mai lipsea doar 
un nume sonor, puter
nic, autoritar. Și atunci.

Utilaje 
peste plan

Harnicul colectiv al Uzinei de 
reparat utilaj minier din Petroșani 
a obținut însemnate rezultate în 
realizarea sarcinilor de plan pe lu
na februarie. In uzină au fost exe
cutate și livrate exploatărilor mi
niere, peste sarcinile planului lu
nar, 88 tone piese de schimb, 1,2 
tone tuburi de aeraj, 20 tone stîlpi 
metalici de susținere a abatajelor, 
32,5 tone de diferite construcții 
metalice. Aceste rezultate se dato- 
resc bunei organizări a muncii, stă
ruinței depuse de colectivul meta- 
lurgîștilor pentru îndeplinirea anga
jamentelor luate în întrecerea so
cialistă.

Ioan BERTOTI 
tehnolog

Unul dintre muncitorii de nădej
de de la sectorul IX al minei Vul
can — rabotorul Moise Ioan.

după lungi frămîntărî, 
după nopți nedormite, 
intr-o dimineață, după 
ce văzuse seara, filmul 
superproducție „Muncile 
lui Hercule", s-a sculat 
cum nu se poate mai 
bine dispus strigînd: 
„Evrica, am găsit. De azi 
înainte nu mă voi mai 
numi Merticaru *Costa- 
che, ci Hercule. Asta 
da, un nume de semizeu, 
cunoscut pină și de puș
tii de la grădiniță". Apoi 
scuipă de trei ori peste 
cap pentru a nu fi deo- 
chiat de „istețimea" sg. 
Așa s-a transformat pes
te noapte din Merticaru 
Costache în Hercule. 
Dar, pentru a nu fi con- 
iundat cu predecesorul 
său, și-a spus Hercule 
al ll-lea. Mai tîrziu s-a 
lăudat față de subalter
nii săi, pe care-i consi
dera niște inculți, că a- 
ceastă idee, de a-și 
schimba numele, i-ar fi 
venit cu ani în urmă, 
pe cînd se afla in clasa 
a Xl-a de liceu. Dosarul 
personal buclucaș însă, 
i-a jucat festa: uitase 
că aici trecuse cu mîna 
lui la rubrica studii, 7 
clase primare.

C. COTOȘPAN

(Continuare in pag 3-a)I
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STEAGUL ROȘU

AMIIETA 
NOASTRĂ €E MESERIE

Pe tema orientării 
profesionale 
a elevilor [Ml ALEG ?

ții, interesele patriei noastre socia
lise, cerințele diferitelor profesiuni 
și necesitatea conjugării acestora 
cu posibilitățile lui fizice și psihice.

Am trecut după ședință pe la se
cretariatul școlii pentru a 
imediat dacă școala inimii 
ținut seamă și de aceste 
Am constatat că tocmai
faptului că idealul fiului este și o 
părticică a idealului meu, sfatul 
școlii vine de la sine în aceeași 
direcție, pentru că la materiile res
pective (fără a coborî sub șapte nici 
cu celelalte), catalogul e comple
tat cu note de 9 și 10".

controla 
mele a 
obligații, 
datorită

I Те-ai gîndit ce vei ur
ma dupâ absolvirea 
școlii ?

H Corespunde profesia 
aleasa cu nivelul tâu 
actual de cunoștințe ?

В Ce profesie ți se pa
re mai utila pentru 
societate ?

Ц Ți-ai ales singur pro
fesiunea (școala) sau 
influențat de pârinfi ?

A u

Ce școală voi urma ? Ce meserie îmi Voi ale* 
ge ? Sîut întrebări firești pe care și le pun de pe 
acum atît elevii claselor " -
ѴШ-а.

Dorind să cunoaștem 
sini gindurile de viitor ale tinerilor absolvenți, 
cum se manifestă in rindul acestora „febra ma
rilor căutări" am organizat zilele acestea o largă 
anchetă în cîteva școli din Valea Jiului, adre- 
sind întrebări unui număr de 510 viitori absol
venți de liceu șl al școlii generale.

Răspunsurile primite impresionează prin diver
sitatea lor șl prin matura glndire ce le Însoțește, 
demonstrînd, în cea mai mare parte a lor, că 
sfat rezultatul unei Îndelungi chibzuințe. Ele 
izvorăsc din preocupări, pasiuni și aptitudini 
dezvoltate și verificate în etapa premergătoare 
alegerii, din luarea în considerație a cerințelor 
sociale, din îmbinarea intereselor individuale cu 
cele colective.

a XI-а cit șl cei dintr-a

mai îndeaproape care

Există înșă și răspunsuri din care rezultă că 
alegerea drumului fa viață seamănă cu un loc 
al întîmplării: NU REUȘESC AICI, ÎNCERC DIN
COLO. DACA NICI ACOLO NU MERGE, VOI 
CĂUTA ÎN ALTA PARTE. Ce ie va alege plnă 
Ia urmă din meseria unui ins care gindește alt
fel nu e greu de prevăzut. Va ajunge un ratat 
al vieții, pe care societatea, oamenii II vor numi 
un neisprăvit.

Tinerii trebuie să știe că orice profeție bine 
însușită, oricît ar părea de modestă, valorează 
infinit mâi mult dedt profesiile CU titlu răsună
tor, dar pentru care nu au nici o „chemare".

Acest lucru trebuie iă-1 știe șl acei părinți 
care obligă copiii să-și aleagă nu profesia care-1 
atrage, ci una dictată de interese înguste.

Spațiul nu ne permite să publicăm răspun
surile tuturor celor 510 tineri absolvenți șl ale 
tuturor diriginților care șl-au exprimat opiniile 
lor. De aceea ne îngăduim să le prezentăm pe 
cele mai semnificative.

★
N. 8. Pe 

im к., dupe 
iui, diriginta 
premisele încrederii mele In teu*
șlta elevului O. K,".

pagina 
notarea 
notase;

caracterizării 
celor de mal 
Acestea sînt

Prof. Marla ANTOCE

Părerile
■unei diriginte

cu vi
SABĂU MARGARETA, 

clasa a XI-а:

Doresc să devin inginer chi- 
■usL Pentru aceasta, pe lingă 
ceea ce mi se predă la ore, 
«tndiez 
cursuri, 
serală" 
Eabega, 
g ani că"

me- 
Die-

me-

„Sint moi mult decit hotă- 
rit: voi urma școala de 
canid pentru locomotive 
sel.

Vreau să cutreier toate
leaguriie patriei, să transport 
cu un șir nesfîrșit de vagoane 
materiale pentru marile șantie
re ale țării. Cred că este o 
meserie de răspundere".
(GHEORGHE R., clasa а ѴШ-а)

pe oare ѳ 
un gînd alfost

eram în clasa a 
voiam să devin 
după multă gîn- 
cîteva zile de

și din alte manuale șl 
cum ar fi „Chimie ge- 
de A. Marinescu, C. 
I. Rișavi, „Chimie or- 
de E. Beral și M. Za*

șu, rezolv probleme, citesc 
reviste ți cărți Ие specialitate.

Mai am in față 
■astru șl vacanța 
pă care va urma 
men: admiterea

Ml-am ales singură profesiu
nea. Părinții ar fi dorit să de
vin profesoară. Dar au cedat 
pasiunii mele.

doar un trl- 
de vară, du* 
marele exa
la facultate.

„După terminarea clasei a 
Vlll-a vreau să urmez școala 
de ar!ă cinematografică. Nu 
știu dacă sînt pregătită pen
tru această școală (dare nu e- 
Xistâ n. n.), dar îmi place foar
te mult, fiindcă meseria de ar
tist este frumoasă și ușoară",

(VILMA B., clasa a VIII-a)

„Alegerea școlii 
voi urma a 
meu de cînd 
IV-a. Atunci 
tîmplar. Dar 
dire și după
practică la mină în atelierul 
de tîmplățrîe am ajuns să nu 
mai îndrăgesc această meserie.

$i, fiindcă am petrecut cîțiva 
ani la țară, am început să în
drăgesc agricultura, așa că voi 
da examen la o școală tehnică 
agricolă".
(MIRCEA RUJA, clasa a ѴШ-а)

„Nu m-»tn gîndit ce școală 
voi urma, însă mama zice să 
mă fac coafeză, fiindcă se cîș* 
tigă destul de bine și nu cere 
prea multă învățătură".

(AURELIA G„ clasa а ѴШ-а)

POP CI AR A clasa a XI-а s

„Deși îmi dau seama că mai 
am unele lacune in cunoștin
țe, m-am hotărî! să dau admi
terea la liceu. După termina
rea liceului, vreu să urmez in
stitutul de fizică atomică. îmi 
place fizica cu toate subdivi
ziunile el".

(ION SZ„ clasa a VIII-a)

„De mult mă frămlntă Între
barea ce anume voi urma du
pă terminarea clasei a VlII-a. 
Pînă de curînd mă gîndeam 
să mă fac aviator, apoi mari
nar. Acum, cînd judec mai bi
ne, îmi dau seama că numai 
meseria de electrician îmi pla
ce cu adevărat. Voi urma 
școala profesională".

(EMIL TWFA, clasa a VHba)

Iacă din clasele mici doream 
nespus de mult să devin pro
fesoară. Această dorință s-a în
tărit din momentul cînd am de
venit eleva Școlii sportive. A- 
tunci m-am gîndit să urmez 
LC.F.-ul pentru a deveni pro
fesoară de educație fizică.

De atunci m-am pregătit asi
duu la antrenamente pentru a 
Bă deprinde cu munca sporti
vă și pentru a-mi forma o 
condiție fizică corespunzătoare.

Această profesie mi se pare 
deosebit de valoroasă prin fap
tul că 
revine 
nerele 
nismul
fizice urmărind dezvoltarea lui 
armonioasă și făcîndu-1 capabil 
să ducă la bun sffrșit o mun
că intelectuală.

noastre lovite de anii războiu- 
Războiul și anii dinaintea lui 
stînjeniseră idealul. Voisem să 

fac inginer electromecanic...

profesorului de sport îi 
sarcina de a educa tl- 
generații, călind orga- 
prin diferite exerciții

...„Cînd a venit pe lume K„ eram 
la începuturile restabilirii gospodă
riei 
lui. 
îmi 
mă
Acum, în anii noștri, mi se crease 
această posibilitate dar de dragul 
lui K. și pentru ajutorarea tinerei 
lui mame am rămas acasă.

Abia am așteptat să treacă anii 
pentru a putea transmite copilului 
meu, idealul meu 
Am început prin 
care să se poată 
poată funcționa pe 
electric.

Jocurile lui au evoluat treptat în

același domeniu. In ele întrezăream 
chenarul aurit al împlinirii idealu* 
lui meu.

Am intervenit abia cînd a trecut 
în clasa a V-a. Atunci i*am arătat 
care din Obiectele de învățămînt 
dezvăluie prin studiu atent și sus
ținut, tainele electricității. Discutam 
apoi cu el probleme pe care mie 
practica muncii mi le rezolvase și 
constatam cu bucurie că din nece
sitățile practicii lui de „inginer" 
$i*a impus de la sine cerințele do
cumentării 
care mi 
punctual 
noiau și
convingerea că n-am greșit.

A fost și o perioadă cînd încre
derea mea a suferit și zdruncinături, 
Cînd cu nerăbdare așteptam o nouă 
evoluție pe care îmi era teamă să 
o declanșez prin intervenția directă, 
Aceasta a fost perioada în care K,

teoretice. Notele pe 
le-a arătat întotdeauna 

și cu sinceritate, îmi reîn- 
întăreau de fiecare dată

satis- 
a lui, 
intens

la o

neîndeplinit I... 
a-i face jucării 
demonta și să 
baza curentului

și-a părăsit jocurile și jucăriile 
primei copilării și cînd își aduna 
în secret, în pușculița lut, fonduri 
pentru deschiderea unui „atelier e- 
lectromecanlc" la noi la domiciliu. 
Perioada a fost plină da aceeași în
frigurare a așteptării și pentru tată 
și pentru fiu.

Trei ani apoi, pînă a ajuns în 
clasa a XI-а, am' privit cu 
facție activitatea practică 
pentru care se documenta 
teoretic.

Odată, mergînd la școală,
oră de convorbiri cu părinții, diri
ginta m-a întrebat despre gîndurile 
mele în legătură cu viitorul lui K. 
Dîndu-mi seama că ar fi trebuit 
să discut despre aceasta cu copi
lul, am mărturisit dirigintei că ceea 
ce îi voi răspunde este de fapt idea
lul meu. Am aflat însă, cu satis
facție, că și el declarase că vrea 
să devină inginer electromecanic.

La o ședință următoare cu părin
ții, mi s-a vorbit despre necesitatea 
creării unui acord Intre dorința co
pilului, opinia familiei și sfatul șco
lii în alegerea profesiunii, despre 
faptul că dorința copilului este ex
primată conștient și independent 
dacă el a fost ajutat să înțeleagă 
just nevoile de cadre ale societă-

як
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pentru viată? Ga-

când se ivesc și 
„Ca să aleg ? Iu* 
mult atît muzica,

Mi-a plăcut ce afirma eieva 
KOVACS MAGDALENA cu uo 
an fa urmă. „Sfat acum fa cla
sa a X-a. Visul meu este să 
devin ingineră constructoare, 
să înalț blocuri mărețe, fa
brici șl uzine, Bă construiesc 
orașe. Mama vrea să mă fac 
profesoară, dar mie îmi place 
construcția și... ingineră voi fi".

Impresionantă declarație, dar 
prea repede uitată I Ultimele 
mărturisiri ale eievel, dar mai 
ales catalogul, grăiesc altfel.. 
E suficient, mă întreb, o oră 
pe zi afectată studiului tuturor ' 
materiilor pentru a doua zi? 
E suficient această «uperflcte- 
lă pregătire 
tegoric nu 1

E dureros 
alte cazuri : 
besc foarte
desenul, sportul cit și româna, 
matematica șl geografia in spe
ciali" — dedlara eleva CIU
LA VU ANGELA. E greu să 
crezi că este atît de dotată în 
toate direcțiile. Un lucru îl 
știu însă sigur: nu iubește 
nici una din aceste discipline,- 
nu se pregătește decft super
ficial și încearcă să se strecoa
re prin clasa a XI-а copiind la 
teze (română, rusă, istorie). E 
și acesta un drum spre împli
nirea visurilor ? M-ar mita 1

Sînt încă multe de spus. Fie
care din cei 42 de elevi art 
viața lui, năzuințele, persona
litatea care se conturează de 
pe acum.

Părinții nu trebuie nici ei să 
uite că de felul cum se pregă
tesc elevii de pe acum depin
de succesul carierei lor în vi
itor, că acumularea bogatelor 
cunoștințe de specialitate, de- 
săvîrșite în institutele de În
vățămînt superior, nu poate fi 
concepută fără un solid fun
dament de cunoștințe elemen
tare ce se însușesc în liceu.

Acest luciu să nu-1 uite nici 
elevii, pentru că în condițiile 
excelente de muncă și de stu
diu create de partid vor trebui 
să învețe mereu ca să poată 
astfel ajunge specialiști, cadre 
de nădejde în deșăvîrșirea con
strucției socialiste în patria 
noastră.

Prof. ELENA STOICAN 
Liceul Petroșani

PROFESIUNE ESTE ACEEA PRIN 
DEPLIN ȘI PRIN CARE ADUCI

CEA Mai FRUMOASĂ 
CARE TE REALIZEZI MAI 
MAI MARI SERVICII SOCIETĂȚII, PATRIEI.

DE MULTE ORI, ALEGEREA EI ESTE DETERMINATA 
DE CRITERII SUBIECTIVE ȘI UNILATERALE CARE POARTA 
INTRÎNSELE GUSTUL AMĂRUI AL NEIMPLIN1RILOR. TOC
MAI DE ACEEA SOCOTIM POTRIVIT SĂ AMINTIM TINE
RILOR CUVINTELE MARELUI POET T. ARGHEZl t „ALE- 
GE-Ț1 MESERIA CA SA-ȚI PLACA.., MAI BUNÂ-I O ME
SERIE SĂRACA POTRIVITA PE FIREA TA, DECIT UN 
MEȘTEȘUG FĂCUT FĂRĂ POFTA,

TALENTUL ÎNCEPE CU PLACUL, INSA NU TE MINȚI 
SĂ-ȚI PLACA 1N ACELAȘI FEL MULTE LUCRURI OOATA; 
CEL MAI PLĂCUT E UNUL SINGUR DIN TOATE : DEOSE
BEȘTE ȘI ALEGE. AȘ SCRI CU PENSULA MARE PE PAREȚIl 
ODĂII TALE. O PORUNCA: IUBEȘTE-ȚI MESERIA.... LU
CRUL IUBIT MERGE AGER ȘI VOINICEȘTE".

NUMAI ASTFEL ALEASĂ, PROFESIUNEA ADUCE SA
TISFACȚII ȘI BUCURII. MUNCA ESTE MAI UȘOARA, ESTE 
DE CALITATE, DĂ UN RANDAMENT MAI MARE ȘI RIDICADE CALITATE, DĂ UN 
VALOAREA OMULUI

Drumul spre alegerea profe
siunii de inginer chimist începe 
din laboratorul fcolil.

Pagină realizată de
N. CHERCIU

cu concursul cadrelor didactice 
din Valea Jiului



Rezultate

* păduri
nUnele propuneri și eficiența lor" îmbucuritoare,

(Urmare din pag. l-a)
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ROBA DUMITRU — maistru

— Preocupîndu-ne continuu 
starea mecanismelor, le-am asigurat
o funcționare neîntreruptă. Mai 
mult: în timp de iarnă, am mon
tat noi funiculare la parchetele Ros- 
toveanu și Arcanu. Acestea au aju
tat mult la realizarea planului.

I n munți, iama este încă stă-
1 pînă deplină Zăpada mare, 

mai închide drumul la unele par
chete îndepărtate. Dar, majoritatea 
văilor — Bilugu și Pietroasa, Dealul 
Babii și Straja, Rostoveanu și Pleșa, 
Valea Mării și Arcattu etc. ră
sună de clocotul muncii. Zornăitul 
metalic al funicularelor pătrunde 
adînc în păduri, tulburînd somnul 
urșilor în bîrloguri, trezind firea 
le viață.

yilele trecute, buldozerul 
" intrat pe noi văi, pentru 

rățirea de zăpadă 
ces. Acum, pînă 
martie, vor intra 
exploatările Valea
și Cîmpul Mielului, ceea ce 
asigura un ritm și mai intens ex
ploatării lemnului, în bazinul Jiu
lui românesc.

а 
cu- 
ac- 
lui

a căilor de 
la sfirșitul 
în producție și 
Boului, Gîrbovul 

va

NE VOM REALIZA ANGAJA
MENTELE ANUALE DE ÎNTRECE
RE ÎN CINSTEA ANIVERSĂRII 
PARTIDULUI — spun plini de În

credere în forțele lor și în avîntul 
‘''colectiv brigadierii Lăpăduș loan, 
Țimpău Gheorghe, Gavriloaie 
reș. Виде Vasile, Pop Gavrilă, 
coanu Nicolae, Todea Ioan II, 
canizatorii Picu Ioan, Todea 
tor, Căpraru Mihai, maiștrii de 
chete Căiinoiu Dumitru, Bădicu Du
mitru, Radulescu Ioan, Bălteanu 
Eugen, tofi oameni de nădejde ai 
activității forestiere, hotârîți să Ia
că totul pentru ca succesul să lie 
deplin.

Mu
rat- 
me- 
Nis- 
pat-

mai

іше-

Articolul cu tRdui de 
sus, publicat în „Steagul ro
șu" nr. 5 055 sentoata 
le deficiențe existente In trans
portul subteran la E. M. Aninoasa. 
Răspunzînd sesizării redacției, con
ducerea minei Aninoasa ne-a in
format că s-au luat măsuri pentru 
îmbunătățirea întreținerii parcului 
rulant și a căilor 
abataje. In răspuns 
tre altele: „Pentru 
pararea urgentă a

de acces spre 
se spune, prin- 

a asigura re- 
vagonetelor, e-

chipa specială a fost 
numărul necesar de 
lificați, iar controlul asupra calității 
lucrărilor executate s-a întărit. In 
toate trei schimburile в-au creat 
condiții pentru repartizarea vagone
telor goale pe locuri de muncă în 
număr corespunzător cerințelor. De 
asemenea, pentru următoarele luni 
din acest an, s-a prevăzut un vo
lum sporit de lucrări de întreținere 
a căilor de acces spre locurile de 
muncă".

completate cu 
muncitori ca

perspective, 
optimism

(Urmare din pag. l-a)

NOTĂ

Nu e primăvara de vină...
Circulația rutieră cunoaște o tot 

mai mare intensitate. Zi șl noapte, 
camioane, autobuze și turisme cir
culă pe străzi și Șosele transportând 
călători și mărfuri.

O dată cu topirea zăpezii starea 
multor drumuri se prezintă neco
respunzător, creînd mari greu
tăți circulației auto. Pe traseul șo
selei naționale, între Petroșani -- 
Crivadia, la punctele din dreptul 
triajului C.F.R., la ieșirea de sub 
podul pasarelei Bolii, pe serpenti
nele de la Peștera Bolii, între școa
lă și Sfatul popular Bănită, la dea
lul Crivadia și alte CÎtevâ puncte, 
drumul seamănă cu o adevărată 
mare de noroi, uneori cu făgașe 
așa de adinei, incit autoturismele 
nu pot trece.

Nu primăvara 
starea proastă a 
podarii care nu
menținerea lor. Ci tava camioane cu 
piatră concasată și un cilindru com
presor ar fi deajuns pentru astupa
rea provizorie a gropilor. Cît des
pre șoseaua Petroșani — Crivadia, 
ar trebui doar un buldozer care să

niveleze făgașele și să curețe noro
iul, iar în locul lui să se aștearnă 
piatră de la cariera Bănlța.

Mai multă inițiativă, tovarăși gos
podari 1 Primăvara vă ajută l

(№nare din pag. l-a)

este de vină de 
drumurilor ci gos- 
iau măsuri pentru

Asistenta medi
cală Cristoiu Mar
gareta în cabine
tul de investigații 
cardio — vascula
re din cadrul Po
liclinicii Petro
șani.

PROGRAM DE
5 martie

RADIO

îndată insă după ce 
s-a botezat, s-a gindtt 
că trebuie sd treacă șl 
la fapte, pe măsura ilus
trului său nume. Prima 
măsură pe care a luat-o 
a fost aceea de a schim
ba oamenii din locurile 
lor de muncă, treeîn- 
du-i unul 
celuilalt. j 

necesară 
arăta 
cullană. Pe cei care âu 
făcut imprudența să cîr- 
tească împotriva măsurii

I în 
Măsura 
pentru 

forța sa

locui 
era 
a-Și 
her-

lui, i-a pus urgent la 
punct: pumnii și înju
răturile i-au redus la 
tăcere. Cum s-ar spune, 
apucase, asemenea mito
logicului Hercule, taurul 
de coarne și dintr-un 
pumn zdravăn l-a trimis 
în împărăția Zeilor.

Invidia însă îi da ghes. 
Era de acuma și ei un 
tel de semizeu peste sa
lubritatea orașului Lu- 
peni. Cum o să se lase 
mai prejos decît Hercu
le din antichitate ? Să 
fi fost acesta mai puter
nic decît el ? Nu, un a- 
semenea lucru nu putea 
admite. Și-a amintit a- 
tund că Hetcule, cu 
toate brațele lui de oțel, 
nu reușise să omoare 
decît un singur leu, leul 
din Valea Pasin. Ei bi
ne, el o să dovedească 
că e în stare să facă 
praf nu un leu, sute de 
lei. Drept pentru care a 
început sd colecteze pen
tru a-i „dresa" cite o 
șută, două, nouă sute de 
lei, fiecare cît avea, de 
la subalterni și alți sa- 
lariați al I.C.O., sub for
mă de „împrumut" con
tra chitanță. Vdzlrtd în
să oamenii că Hercule al

tre în exploatare trei abataje ca
meră în pilierul puțului Lonea I 
constituie o bază sigură pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
pian aferente trimestrului 111 și lu
nilor următoare. Urmează ca acum, 
îh martie, să întreprindem astfel de 
măsuri Incit pregătirile planificate 
să fie realizate integral Consider că 
începînd din această lună avetn 
posibilități să extragem, și s3 li
vrăm, cărbunele în mod ritmic pe 
decade, și chiar pe zile; tiu numai 
pe luni.

întregul nostru colectiv este ho- 
târît și pregătit ca în celelalte luni 
din primul ăn al cincinalului, sub 
conducerea organizației de partid, 
să alăture realizărilor din primele 
două luni succese și mai frumoase, 
la nivelul angajamentelor asumate 
în întrecerea socialistă în primul an 
al cincinalului.

ll-lea nu mal avea de 
gînd să le înapoieze leii, 
imprudențl, i-au cerut 
socoteală. Imprudența 
le-a lost însă fatală: 
unii s-au trezit cu pos
turi tăiate, alții S-au tre
zit la alt loc de muncă 
iar altora, mai „noro
coși", le-a promis cd 
dacă-i mai amintesc de 
împrumut se vor trezi 
fără servici. Și oamenii 
au evitat să-i mai amin
tească. Cei mai insistent i 
au mai primit totuși ce
va, dar vai de leii loti 
erau tocați, mărunțiți, în

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Melodii vesele de 
dimineață; 5,40 In sunet de fan
fară; 6,00 RADIOJURNAL. Sport. 
Buletin meteo-rutier,- 6,22 „Sat nou, 
Cîntec nou"; 6,30 Anunțuri și mu
zică,- 6,45 Salut voios de pionier; 
7,00 RADIOJURNAL. Sport. Buletin 
meteo-rutier; 7,15 „Evantai muzical"; 
7,45 Melodii tinerești; 8,00 SUMA
RUL PRESEI; 8,08 Jocuri populare 
interpretate la diferite instrumente;
8.30 I.a microfon, melodia preferată;
9.30 Sfatul medicului: Prevenirea 
răcelilor; 9,35 Cîntă Vera Rudeanu 
și Cornel Fînățeanu; 10.00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 10,05 Interpreti români 
ai muzicii de estradă, 10,30 Roza 
vînturîlor; 11,00 Triplul concert 
pentru vioară, violoncel, pian și or
chestră de Paul Constantinescu;
11.30 Melodii populare; 12,00 BU
LETIN DE ȘTtRÎ. Buletin meteoro 
logic,- 12.10 Din viața muzicală -

orașelor patriei: Brașov; 12,45 RE
VISTA REVISTELOR ECONOMICE; 
13,00 Fragmente din comedii muzi
cale; 13,3(1 Cîntece mal puțin ascul
tate — soliști cunoscuți; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo-ru
tier; 14,08 Pentru iubitorii de fol
clor; 15,00 In lumea canțonetelor; 
15,20 Jocuri populare; 15,40 Ansam
bluri artistice ale Caselor de cul
tură din Constanța, Caracal, Sighet 
și Giurgiu; 16,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 16,30 
Emisiune muzicală de le Moscova; 
17,00 Cîntece populare; 17,15 RA- 
DIOSIMPOZION : Femeia in Viața 
socială,- 17,35 Cîntă orchestra sim
fonică din Philadelphia dirijată de 
Eugene Ormandy — muzica de es
tradă; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 IN JURUL GLOBULUI; 18,13 
Jocuri de pe întreg cuprinsul țării; 
18,30 ȘTIINȚĂ, TBHNICĂ, FANTE
ZIE; 19,00 Filmul și cînțecele sale;

Știri 
de peste hotare

CHICAGO. — Meciul pentru titlul 
mondial de box la categoria grea 
dintre Cassius Clay și Ernie Ter
rel va avea loc la 29 martie la 
Montreal (Canada) și nu la Chicago 
cum fusese stabilit inițial. Această 
schimbare a fost determinată de re
fuzul comisiei de box din Illinois 
de a permite organizarea meciului 
la Chicago.

SANTIAGO DE CHILE. — în con
tinuarea turneului pe care-1 între
prinde în Chile, selecționată de 
fotbal a U.R.S.S. a jucat în orașul 
Temuco cu formația Green Crose, 
Au cîștigat fotbaliștii chilieni cu 
scorul de 1-0 (0-0).

BELGRAD. — A început noua e- 
diție a „Cupei Europei centrale" 
la fotbal. In primul meci, echipa 
iugoslavă Sarajevo a învins cu 2-1 
(1-0) formația austriacă Wiener 
Sponklub.

LONDRA. — într-un meci con- 
tînd pentru sferturile de finală ale 
„Cupei cupelor la fotbal" echipa 
West Ham United a întrecut cu 
scorul de 1-0 (0-0) pe AufbauMag- 
denburg (R. D. Germană).

lea de „loie" a lui Incit 
a uitat și de servici și 
de datorie și de bunul 
simț. Avea „îndrăgosti- 
tul" nevoie să o vadă 
pe Ana II, o lua urgent 
din servici, la orice Oră. 
Că de, îi eră șei și a- 
vea tot dreptul. Bineîn
țeles că pohtajul era 
ponta). Ana 11 era șl ea 
măgulită de atențiile șa
lului.

$1 aii mers așa trebu
rile bine plnă acum în 
urmă cu o Jună, doțid, 
cină șelul secției A.T.8. 
și șeful sectorului, (diui

Hercule al ll-lea
rate.

Asta n-a fost însă su
ficient. Adept al zeului 
Bachuș, Hercule al ll-lea. 
și el semizeu, și-a obli
gat supușii să-i aducă 
la flecare chenzină o- 
frande pe altarul templu
lui „Cina" sau altor tem
ple T.A.P.L. din Lupeni. 
Nu orice ofrande ci nu
mai Spumos, curăț ca 
lacrima. Ce să-i faci, a- 
vea semizeul preferințe
le lui!

Și nici cu aceasta nu 
s-au terminat „muncile" 
lui Hercule al ll-lea. 
Nu. Cît era de semizeu 
tot l-au lovit și pe el 
săgețile lui Cupidon. Fă
ră Să fi primit dezlega
rea preotesei Sibila, pre
cum primise odinioară 
înaintașul său, Hercule 
al ll-lea a început să se 
îndrăgostească 
de una, ba de 
lucrătoarele de 
brltate pînă ce 
șt-a găsit unica și ma
rea lui dragoste, pe KalO 
Ana II. Poate că lă mij
loc a fost și sorocul nu
melor ; el Hetcule 
ll-lea, ea Kalo Ana II. 
Șl așa de mult s-a în
drăgostit Hercule al H-

subit ba 
alta din 
la ealu- 

într-o a,

ai

la 
al

să tot închidă ochii 
„muncile" lui Hercule 
ll-lea, să se facă că nu 
știu nimica, au hotărit 
sd-i cheme Ia ordine. 1 
s-a reproșat atunci prin
tre multe altele că vine 
în stare de ebrietate la 
servici, (atunci cînd ve
nea, că de multe ori nici 
nu trecea pe acolo). In
tervenția lor a fost con
siderată ca neavenită de 
către „Al ff-lea", drept 
pentru care a trecut la 
amenințări pe Ioc și la 
un șuvoi de amabilități 
care l-au coborit în ochii 
lor cu un metru antic 
mal jos.

Hercule e însă Her
cule. Curajos nevoie 
mare, promite șefului 
secției A.T.S. că îl va 
tăia. Și odată, promi
siunea făcută, nu mai 
putea sâ dea înapoi : 
era vorba doar de cu
rajul Iul, de forța lui, 
de obrazul lui, de... De 
aceea intr-o zi hotărăște 
că a venit sorocul să-și 
pună promisiunea in 
practică. Șl iată-1 înar
mat cu un cuțit, și cu 
ceva țuică în cap și se
condat de un scutier de 
pripas, își așteaptă șeful.

Cind și-a văzut „dușma
nul", dezarmat, în plină 
stradă, a strigat scutie
rului „după mine înain
te" și l-a trimis pe scu
tier să-l înfăptuiască 
gînduriie. Scutierul, ca
re însă totuși nu-șî prea 
cunoștea vrăjmașul, vă- 
Zîndu-se încurajat de 
măturoaie, s-a gîndit că 
e mai bine să se facă 
nevăzut, rupînd-o la fu
gă. Rămas singur pe 
cîmpul de luptă, Hercule 
al il-iea a bătut în re
tragere, amînind răfuia
la pentru altă dată cind 
își va găsi un Scutier 
mai puțin fricos.

Văzînd și această ul
timă ispravă a 
cule al ll-lea, 
direcți, de ia 
t.C.O. Lupeni, 
tdrtt să-l facă 
mai serios. Acesta odată 
întocmit a fost înaintat 
Soborului zeilor din O- 
Iimpui de la centru. $1 
iată că se tăcu lumină. 
Zeii au decis că... „avlnd 
în vedere și luind in 
considerație nenumăra
tele „munci" săvîrșite 
de HerCUle al ll-lea, sâ 
i se 
țlune 
„lina 
Dacă ___ ___
arăta destoinicia să fie 
mutat la Vulcan, apoi 
Petrila, Lonea și chiar 
Petroșani". Hotărirea fi
ind luată, Hercule al
ll-lea a fost mutat ia
Uricani pe post de... con
trolor de salubritate. Așa 
și-a încheiat Hercule al 
ll-lea, pentru moment, 
strălucita sa carieră la 
sectorul I.C.O. Lupeni.

Șl auzind Hercule al 
ll-lea de hotărirea zei
lor și-a zîmbit mulțumit 
în barbă de „iertarea 
păcatelor lui" și de stri
căciunea măturoiului ăl 
mare de la salubritate 
spunîndu-șl că nu-i de
parte ziua cind, va pu
tea Bă-și reia de la ca
păt „muncile" trecute.

lui Her- 
șefii Iul 

sectorul 
s-au ho- 
un dosar

aplice drept sanc- 
trimiterea lui după 
de aur4 la Uricani. 
bici aici пи-și va

19,15 SPORT. In actualitate cam
pionatul mondial de fotbal; 19,30 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 20,00 RADIOGAZETA DE SEA
RĂ; 20,30 Din cînțecele lui Elvis 
Presley; 20,45 Noapte bună, copii; 
20,55 „Aș vrea iar anii tinereții" — 
program de romanțe; 21,20 Și acum 
la dans,..,- 22,00 RADIOJURNAL.
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Cu muzica de dans pe meridiane,- 
23,00 Estrada nocturnă; 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 7,30 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteo-ru
tier,- 8,00 Muzică din opera „Mă
tușa Aurora" de Boieldieu; 8,15 Ca
ruselul melodiilor.- 8,30 Soliști si 
orchestre de muzică populară; 9,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 9,28 Uverturi 
Si fantezii de estradă; 9,45 ia mi
crofon, soliștii Peter Alexander și 
Cocky Mazzetti,- 10,00 Cîntece de 
Ion Chirescu; 10,10 Șapte cîntece 
spaniole de Manuel De Falia; 10,25 
Răsună cîntecul și jocul pe întinsul 
patriei; 11,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
Buletin meteorologic; 11,27 Trăi pie

se concertante In stil popular ro
mânesc pentru vioară și pian de 
Stan Golestan,- 11,45 Arii din opere; 
12,00 Soliști și formații de muzică 
ușoară,- 12,30 „Dragu-mi-i doina și 
jocul"; 13,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
13,08 Caleidoscop muzicali 14,00 U- 
verturi la opere,- 14,30 Muzică ușoa
ră de compozitorii Gherase Dendrl- 
no și Aurel Glrpveanu; 15,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo- 
rutier; 15,30 Pagini alese din mu
zica ușoară; 15,45 Revista presei li
terare; 16,30 DE CE? DE UNDE? 
DE CIND ?; 16,50 Cîntă Vittorio Iu- 
zaina și Sandro Pavesii 17,00 RA
DIOJURNAL. Sport, Buletin meteo
rologic,- 17,20 Uvertura la opereta 
„Poet și țăran" de Supp^i 17,30 
Oameni de seamă din istoria cultu
rii: BERZELIUS; 18,00 Avancronica 
muzicii ia radio; 18,30 Anunțuri, re
clame și muzică,- 19,00 BULETIN DE 
ȘTIRI- 19,30 EDIȚIE RADIOFONI
CĂ — Mihall Sadoveanu; 19,50 
Cîntă, dansează, tinerețe: 20,20 
Pentru iubitorii Operei: Cunoașteți 
M recunoașteți; 20,45 scriitorii la

microfon,- 21,10 RADIOJURNAL. 
Sport, Buletin meteorologic,- 21,20 
Voci de azi : Magda Ianculescu Și 
Kim Borgf 21,45 Mic dicționar de 
muzică ușoară; 22,45 Din reperto
riul lui Henri Salvador; 23,Ou BU
LETIN DE ȘTIRI. Sport; 23,07 Din 
creația mozartiană; 23,50 Invitație la 
ritm; 0,52 BULETIN DE ȘTIRI; '0,55 
Dansul continuă,- 1,52 BULETIN Dl 
ȘTIRI.

Cinematografe
5 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Expresul Paris — Mflnchen; REPU
BLICA • Trageți în Stanislas; LO
NEA — MINERUL : îndrăznețul Par- 
daiilah; CRIVIDIA: Sedusă și aban
donată;

(Responsabilii cinematografelor din 
Petrila, Paroșeni, Uricani, Bârbăteni, 
Ișcroni, Lupeni nu au trimis pro- 
g ramul filmelor p-? luna martie).
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CAIRO

CAIRO 3. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Oprică, transmite : La 2 
marți au început la Cairo lucră
rile primei sesiuni a Comisiei eco
nomice mixte româno-egiptene. De
legația guvernamentală română es
te condusă de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, iar delegația guvernamen
tală egipteană de Abdel Moneim 
Kaișsuny, vicepreședinte al guver
nului R.A.U. însărcinat cu proble
mele economice și financiare.

In seara aceleeași zile, vicepre
ședintele Kaissuny a oferit un di
neu în cinstea vicepreședintelui 
Gheorghe Rădulescu și a delega
ției române. La dineu au partici
pat din partea egipteană . Nazib

Ahmed Deif, ministrul trezoreriei, 
Ahved Zendo, guvernatorul băncii 
centrale, și membrii delegației. Din 
partea română au participat Bujor 
ALmășan, ministrul minelor, Ale
xandru Albescu, adjunct al minis
trului comerțului exterior, și cei
lalți membri ai delegației, precum 
și Mircea 
Republicii 
Cairo.

Nicolaescu, ambasadorul 
Socialiste România la

de la feneva
GENEVA 3. — Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmite: In 
ședința de joi a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare a luat 
cuvîntul reprezentantul R.A.U., Hus
sein Khallaf, care, criticînd pro
iectul american de tratat privind 
nediseminarea armelor nucleare, s-a 
pronunțat împotriva folosirii tra
tatului pentru avantajul politic sau 
militar al. unei puteri sau unui 
grup de puteri nucleare. Tratatul 
— a spus el — trebuie să cores-

Noi precizări americane în legătură 
cu proiectilul nuclear pierdut în Spania

Prima reuniune 
a noului guvern sirian

DAMASC 3 (Agerpres). — Mier
curi a avut loc la Damasc prima 
reuniune a noului guvern sirian 
condus de dr. Youssef Zouayen. In 
declarația dată publicității de mi
nistrul informațiilor se arată că în 
cadrul ședinței primul ministru a 
subliniat că principala caracteris
tică a cabinetului său o consti
tuie „concentrarea puterii executi
ve și legislative", întrucît în 
perioada actuală aceasta este ne
cesară „pentru a asigura o ra
pidă traducere în viață a hotărîri- 
lor luate în cadrul

Ibrahim Makhoss, 
primului ministru, a 
tre altele, că noul 
ționează să ducă „i 
redresare economică"

o

guvernului".
adjunct al 

menționat, în- 
guvern inten- 
o politică de

VAR I

A- 
ță- 
re- 
ob- 
lu-

Căderi de meteoriți 
pe teritoriul Bulgariei 
ți Ungariei

SOFIA 3 (Agerpres). r — 
genția B.T.A. transmite că 
rănii din comuna Pavel, 
giunea Veliko Tîrnovo, au 
servat căderea unui obiect
miniscent care a pătruns adine 
în pămînt. Specialiștii au sta
bilit că este vorba de un me
teorit cu forma sferică neregu
lată și cu o greutate de 3 kg. 
La suprafață meteoritul are cu
loarea neagră, iar în interior 
— maro-deschis. Duritatea me
teoritului este atît de mare, 
fncît cu părțile Iui ascuțite pot 
H tăiate bucăți de sticlă. Oa
menii de știință bulgari efec
tuează cercetarea meteoritului 
descoperit.

De remarcat că în aceeași 
zi în Ungaria a fost observat 
în cădere un meteorit care a 
produs o lumină puternică, iar 
apoi a explodat. Directorul Ob
servatorului astronomic „Ura-

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Comisia pentru energia atomică a 
S.U.A. (A.E.C.) a făcut miercuri noi 
precizări în legătură cu urmările 
prăbușirii deasupra teritoriului Spa
niei a avionului american purtînd 
la bord bomba atomică. Purtătorul 
de cuvînt al acestei comisii a pre
cizat că au fost colectate mari

cantități de pămînt și vegetale 
care urmează să fie transportate 
în Statele Unite la Aiken (Caro
lina de sud), unde vor fi arse în- 
tr-unul din reactoarele nucleare 
americane. El a adăugat că „pămîn- 
tul și vegetalele colectate din 
raza unde s-a prăbușit avionul a- 
merican conțin în cantități 
elemente radioactive".

Luptele din Vietnamul de sud
SAIGON 3 (Agerpres). — Tru

pele americane care și-au conti
nuat operațiunile în regiunile din 
centrul Vietnamului de sud, nu au 
reușit în ultimele 48 de ore să ia 
nici un contact mai important cu 
unitățile patriotice. Operațiunea 
„Rolling Stone" i 
pierea Saigonului 
joi s-a soldat 
France Presse, cu 
nificativ.

Corespondentul 
ted Press anunță

patriotice.
efectuată în apro- 

i care a luat sfîrșit 
potrivit agenției 
un bilanț nesem-

agenției Associa- 
din Da Nang că

mici

puternic batalion 
declanșat o ope- 
anvergură în a- 

de coastă

E TAȚI
nia" din R. P. Ungară afirmă 
că bucăți din acest meteor au 
căzut și pe teritoriul Unga
riei.

Cei mai călduros februarie 
din ultimii 105 ani

ZAGREB 3 (Agerpres). — 
Potrivit aprecierilor meteoro
logilor din Zagreb (R.S.F. Iu
goslavia), luna februarie din 
anul acesta a fost cea mai 
caldă din ultimii 105 ani in 
acest oraș. Astfel, datele In
stitutului hidrometeorologic 
din capitala Croației arată că 
temperatura medie a aerului 
în luna februarie a.c. a fost de 
plus 8,6 grade C., temperatura 
comparabilă cu media înregis
trată în anul 1861 : plus 7,1 
grade C. Aceste temperaturi 
au fost cu totul 
pentru iernile din
greb, unde a fost, de exem
plu, înregistrată in luna fe
bruarie a anului 1961 tempe
ratura de minus 20,9 grade C.

neobișnuite 
orașul Za-

joi dimineața, un 
guvernamental a 
rațiune de mare 
propierea localității
Quang Ngai. Din surse informate 
s-a aflat că trupele guvernamentale 
au avut în aceeași zi ciocniri vio
lente cu patrioții în apropierea lo
calității Quang Tri, suferind pier
deri în oameni și armament. Pe de 
altă parte, mai mulți polițiști și 
soldați săigonezi au fost uciși în- 
tr-o ambuscadă a patrioților în dis
trictul Truong Luong din Nordul 
țării. Un incident asemănător s-a 
petrecut tot în nordul țării, în re
giunea de coastă. In provincia Binh 
Dinh, la 450 km nord est de Sai- 

aero- 
acțiu- 

fără

gon, trupe ale diviziei I-a 
purtate americane continuă 
nea de așa-zisă „curățire" 
vreun rezultat important.

națională au ocupat lo- 
Tucupito, statul Barinas. 
centrală din această lo- 
partizanii au organizat 

miting unde au expus o-

CARACAS 3 (Agerpres). — Miș
carea de partizani din Venezuela 
a luat în ultimele zile o nouă am
ploare. Potrivit agenției Prensa La
tina, unități ale forțelor armate de 
eliberare 
calitatea 
In piața 
calitate, 
apoi un
biectivele luptei armate și au in
terogat în public oficialitățile lo
cale asupra campaniei de persecu
ții dezlănțuite împotriva locuitori
lor acuzați de a avea legături cu 
partizanii. După miting, partizanii 
s-âu retras în munți. Guvernul ve- 
nezuelean a trimis de urgentă pu
ternice unități militare la Tucupito 
pentru a încerca să localizeze ac
țiunile partizanilor.

Audierea vicepreședintelui S.U.A., Humphrey
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Vicepreședintele S. U. A., Hubert 
Humphrey, a fost audiat miercuri 
„pe teren neutru" (U.P.I.) — în 
Capitoliu — de un grup de sena
tori, mulți dintre ei membri ai 
Comisiei senatoriale pentru pro
blemele externe. Humphrey a re
fuzat să depună mărturie în fața 
comisiei menționate, acceptînd să 
facă acest lucru numai în fața u- 
nm grup de senatori membri ai 
diverselor . comisii ale Senatului. 
Ședința, care a durat aproape 3 
ore și Jumătate, s-a desfășurat cu

ușile închise. Potrivit agențiilor de 
presă americane, vicepreședintele 
S.U.A. a informat despre călătoria 
sa în Asia și despre actuala evo
luție a războiului din Vietnamul 
de sud. El a declarat ziariștilor 
că discuțiile s-au referit atît la 
aspectul militar al politicii S.U.A. 
în Vietnam, cît și Ia programul de 
ajutorare economică acordat Sai- 
gonului și altor țări din Asia de 
sud-est. EI și-a exprimat îndoiala 
că, în urma acestei ședințe, s-ar 
putea produce vreo schimbare de

opinie în rîndurile acelora care au 
adoptat o atitudine critică față de 
politica Administrației în Vietnam.

Președintele Comisiei senatoriale 
pentru problemele externe, William 
Fulbright, a declarat la rîndul său 
că a avut loc o discuție generală 
asupra politicii S.U.A. în Asia de 
sud-est și a afirmat că depoziți
ile lui HUmphrey „au adus unele 
clarificări" în această problemă. El 
a adăugat că sporirea trupelor 
pentru războiul din Vietnam este 
o dovadă a escaladării războiului, 
căreia i se opune.
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Situația din Ghana

Declarafia generalului 
Ankrah

juri- 
înarmări- 

distruge 
de arme 
transpor-

pundă intereselor generale ale uma
nității. Delegatul R.A.U. a propus 
ca puterile nucleare să-și asume 
într-un articol separat al tratatului 
de nediseminare „obligația 
dică de a înceta cursa 
lor nucleare și a limita, 
și elimina stocurile lor 
nucleare și mijloacele de
tare a lor". El a declarat că în- 
trucît proiectul sovietic de tratat 
este mai conform condițiilor sti
pulate de Adunarea Generală a 
O.N.U. va sprijini acest proiect.

A luat apoi cuvîntul delegatul 
canadian, E. L. M. Burns care a 
declarat că este necesar să se con
tinue procesul de clarificare a po
zițiilor diferitelor delegații 
a se ajunge la o 
telor de vedere 
talului.

Reprezentantul
Semion Țarapkin a apreciat 
proiectul american de tratat este 
inacceptabil întrucît acesta vizează 
să creeze o categorie de state „nu
cleare prin alianță". El a cerut ca 
proiectul sovietic de tratat să ser
vească ca bază a lucrărilor Comi
tetului celor 18.

Ultimul a luat cuvîntul delegatul 
S.U.A., A. S. Fischer, care, în esen
ță, a luat 
merican de

pentru 
apropiere a punc- 
în problema tra-

Uniunii Sovietice, 
că

apărarea proiectului a- 
tratat.

ACCRA 3 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile de presă, 
generalul Ankrah, președintele 
Consiliului Național de Eliberare 
din Ghana, a declarat la posturile 
de radio că planul actual de dez
voltare economică a țării 
ani va fi abandonat, iar 
centrale guvernamentale 
reorganizate. Totodată, 
A.P., „participarea activă

pe șapte 
organele 
vor fi 

relatează 
a statu

lui în economie va fi limitată la 
proiectele de bază, iar unele între
prinderi de stat vor fi redate sec
torului particular". Participarea sta
tului, a spus vorbitorul, se va 
concentra în domeniul producției 
de materii prime industriale, cum 
ar fi cauciucul, uleiurile vegetale, 
bumbacul, zahărul etc. El a afir
mat, după cum menționează agen
ția France Presse, că „nu există 
proiecte de naționalizare" și că 
sectorul particular rămine cel mai 
important în economia țăriL Con
trolul statului asupra schimburilor 
externe va continua să fie menți
nut. Abordînd probleme ale sec
torului financiar, generalul Ankrah 
a făcut cunoscut că Ghana va în
cepe în curînd tratative cu Fon
dul Monetar Internațional și cn 
Banca internațională pentru recon
strucție și dezvoltare în vedereC 
obținerii unui ajutor financiar.

ф TOKIO. — Intr-un referat al Consiliului economic de 
cercetare japonez se arată că volumul comerțului Japoniei 
cu țările socialiste poate fi ridicat pînă la 10 la sută din 
volumul total al comerțului Japoniei.

In 1965, volumul comerțului Japoniei cu țările socialiste a 
depășit, pentru prima dată, suma de un miliard de dolari.

ф WASHINGTON. — La Washington s-a anunțat că oa
menii de știință americani au descoperit pentru prima oară 
dincolo de Calea Lactee puternice surse de таае X. Ba
zele detectate cu ajutorul unor contoare Geiger instalate 
pe o rachetă „Aerobee", provin de la galaxia „Cygnus A", 
situată la 700 milioane ani lumină de Pămînt, și galaxia 
„M-87", aflată la 35 milioane ani lumină.

ф KAMPALA. — Primul ministru al Ugandei, dr. Milton 
Obote, a anunțat oficial că a preluat funcțiile de șef al sta
tului, demițîndu-1, de fapt, pe președintele țării, regele 
tesa, anunță agenția U.P.I. Premierul ugandez, de < 
a numit cinci noi miniștri în locul persoanelor care dețineau 
aceste portofolii și care deja se află sub stare de arest

ф SAIGON. — William Bundy, asistent al secretarului de 
stat al S.U.A. pentru problemele Extremului Orient a sosit 
la 3 martie la Saigon pentru a avea întrevederi cu oficialită
țile americane din Vietnamul de sud. El a declarat că va ră- 
mîne în Vietnamul de sud patru zile. William Bundy a par
ticipat zilele trecute în Filipine la o reuniune a șefilor de 
misiuni diplomatice ale S.U.A. din sud-estul Asiei.

+ CAPE KENNEDY. — Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că satelitul meteorologic „Essa-2" care 
a fost lansat luni de la Cape Kennedy, a transmis „fotografii 
bune" ale formațiunilor de nori aflate deasupra golfului Hud
son. La fiecare 352 de secunde el transmite pe Pămînt cu 
ajutorul unui sistem automat imagini care permit 
din vreme a furtunilor.

anunțarea

Chile s-a 
șase con-

ф SANTIAGO DE CHILE. — La Santiago de 
ailat din surse oliciale că poliția chiliana a arestat 
ducători ai sindicatelor minerilor. Acțiunea autorităților este 
considerată drept o încercate de a pune capăt grevelor de 
amploare ce au Ioc în prezent la exploatările de cupru. 
Ministrul de interne, Bernardo Leighton, a anunțat că va în
treprinde și alte acțiuni împotriva greviștilor.

Noi trupe americane 
pentru Vietnamul de sud

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Ministrul apărării al S.U.A., Robert 
McNamara, a anunțat autorizarea 
trimiterii a încă 20 000 militari a- 
mericani în Vietnamul de sud, care 
se vor adăuga celor 215 000 mili
tari aflați deja în această țară. „Es
te pentru prima oară, relatează a- 
genția Associated Press, cînd se 
dezvăluie oficial că forțele armate 
ale S.U.A. din Vietnamul de sud se 
ridică la 215 000 militari". Referin- 
du-se la perspectivele războiului 
din Vietnam, McNamara a precizat 
că Statele Unite „au posibilitatea 
să trimită pînă la 1 iulie în Asia 
de sud-est încă 21 batalioane".

ceea ce înseamnă că forțele ar
mate americane din această regiu
ne pot crește la 350 000 militari.

Intr-un comunicat al Ministeru
lui Apărării al S.U.A. se arată că 
în luna ianuarie efectivele mili
tare americane au crescut cu 52 834 
de oameni, ajungînd la un total 
de 2 899 724 militari aflați în ser
viciul activ, față de 2 633 000 cit 
erau in luna ianuarie a anului tre
cut. Potrivit planurilor Pentagonu
lui, pînă la sfîrșitul lunii iunie 
numărul angajaților activi în ar
mata americană urmează să creas
că la 3 093 000 soldați și ofițeri.
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