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DUPĂ PRIMA DECADĂ
• Un plus pe combinat de 2 854 tone cărbune
• Din 7 exploatări, 4 și-au depășit planul de pro

ducție
• Din 33 de sectoare doar 16 și-au îndeplinit în

să sarcinile de plan
• Baremul de cenușă al producției brute — de

pășit cu 0,9 puncte
• La investiții un

După prima decadă din luna mar
tie barometrul • producției C.C.V.J. 
indică un rezultat îmbucurător: 
depășirea planului cu 2 854 tone 
cărbune. Contribuția cea mai do 
seamă la acest succes au adus-o mi
nerii de la Lenea și Aninoasa care 
și-au întrecut sarcinile cu 2 077, 
respectw, 1 298 tone cărbune 
In schimb, 3 exploatări — Vulcan, 
Petrila și Lupeni au pornit cu stângul. 
Sînt rămase în urmă cu cîte 427,

plus de 32 ml
227, respectiv 135 tone cărbune. De 
asemenea, nu se poate califica de- 
cît nesatisfăcător rămînerea sub plan 
a 17 sectoare productive.

Există condiții pentru a păți 
spre nai ilie„.

...ne-a declarat, în legătură cu 
pulsul producției pe luna martie, 
tov. ing. ILIESCU GHEORGHE, 
directorul tehnic al C.C.V.J.

tru al doilea trimestru. Apreciem, 
de asemenea, strădaniile pentru rea
lizarea ritmică a planului a colec
tivelor de la minele Aninoasa, Dîlja 
și Uricani.

In schimb nu este mulțumitor bi
lanțul minei Vulcan. Minusul de 
peste 400 tone atestă perpetuarea 
neajunsurilor din luna trecută în 
privința urmăririi ieșirii și intrării 
în producție a abatajelor, eșalona
rea procesului de rambleiere, evi
tarea avariilor electromecanice și 
punerea la punct a transportului.

Rămînerea sub plan a minei Lu
peni nu se poate, de asemenea, 
justifica decît prin neajunsurile ce 
mai persistă în privința întreținerii 
utilajelor și a parcului de trans
port, iar la Petrila au mai fost nea
junsuri în privința liniei de front 
la sectoarele I și V.

Există însă toate condițiile pen
tru a învinge și la aceste exploa
tări factorii-frînă și a realiza pla
nul la toate exploatările combina-

citiți In pagina 4-a
ф Vizita delegației guver

namentale române în R.A.U.
ф Ședința guvernului revo

luționar muncitoresc-țărănesc 
ungar

ф Răspunsul cancelarului 
Erhard la mesajul președintelui 
de Gaulle

ф U Thant cere prelungirea 
mandatului forțelor OJ4.U. in 
Cipru

ф Sesiunea Consiliului mi
nisterial al C.E.C.O.

ф După șapte săptăminl — 
Bomba „H" nu a putut fi gă
sită

PLENARA €. C. AL U. T. C.
In ziua de 11 martie a avut loc 

plenara C.C. al U.T.C., la care au 
participat membrii și membrii su- 
pleanți ai Comitetului Central, mem
brii Comisiei Centrale de Revizie, 
primii secretari ai comitetelor re
gionale ale Uniunii Tineretului Co
munist.

Plenara a discutat și aprobat 
proiectul Raportului de activitate al 
C.C. al U.T.C. și proiectul nou
lui Statut al Uniunii Tineretului

Comunist, ce vor îi supuse dezba
terii celui de-al IV-lea Congres al 
Uniunii Tineretului > Comunist, care 
își va desfășura lucrările între 23 
și 26 martie a.c.

Plenara a hotărît ca, în urma 
îmbunătățirilor aduse pe baza dis
cuțiilor, proiectul noului Statut al 
Uniunii Tineretului Comunist să 
îie dat publicității, pentru a fi dez
bătut în adunări ale activului 
U.T.C. și în presa de tineret.

INTERVIUL 
NOSTRU

In preajma recensămîniuluî 
populației și locuințelor

GJasamentul hărniciei
Pe exploatări..

Față de Fa*ă.de

Lonea 108,7% 108%
DQja N6,3% 106%
Aninoasa 105,1% 104%

...și pe sectoare
V Lonea 119% H9%
ГѴ Lonea H8% H8%
III Petrila H5% H5%
□ Lonea H5% H4%
II Uricani H4% H4%

Merită apreciată, a subliniat in
terlocutorul, îndeosebi preocuparea 
colectivului minei Lonea pentru a 
realiza planul încă din prima zi a 
lunii și a-și asigura astfel de Ia în
ceput depășirea planului lunar. In 
ce constă secrătul minei Lonea ? 
Și-a plasat un număr corespunzător 
de abataje și, avînd planul asigu
rat, va avea toate condițiile spre 
a-și realiza planul de pregătiri și a 
asigura linia de front necesară pen-

tului, atît la producție cît și la 
pregătiri. Pe bazin prevedem o 
depășire pe luna martie de cel pu
țin 5 000 tone cărbune.

Ceea ce nemulțumește însă: 
continuăm să rămînem deficitari la 
calitatea producției brute. Intr-o si-

I. D.

(Continuare în pag. 3-a)

încă un tren de 
marfă a pornit la 
drum, duci nd bo
gățiile Văii Jiului 
— cărbunele 
spre uzinele 
fabricile țării.

Și

S-a întîmplat la secto
rul I al minei Aninoa- 
sa. Urmau să se întîl- 
r.ească două fronturi de 
cărbune. Se avansa de la 
abatajul nr. 11, spre nr. 
12, cu un preabataj pla
sat pe iirul culcușului. 
Marii, șeful de brigadă 
a deslușit din frontul 
opus huruitul transporto
rului și loviturile ritmi
ce ale perforatoarelor. 
Miercuri a auzit pe or
tacii săi vorbind. Și iată 
ca foi dimineața, la sfîr- 
șitul schimbului III s-a 
dat ultima pușcătură și 
a Jost atinsă ținta ur
mărită cu Înfrigurare în 
ultimele zile : a avut loc 
străpungerea. Primul ca
re a trecut prin deschi
zătura rezultată a fost 
setul de schimb Chiriță 
Vasile-, a constatat că 
străpungerea este exce
lentă, atit ca pantă cft 
și direcție.

★
Anton Gheorghe, om 

intre două virste, in a- 
parență timid, cunoscut 
la sector ca miner des
toinic și organizator pri-

Unde mergem , mîine ?
LA PETROȘANI

0 Sala clubului sindi
catelor, ora 9 — „Dimi
neață de basme" pentru 
elevii claselor I—III.

volei între Știința Petro
șani și Industria Sîrmei 
Cimpia Turzii.

0 Sala C.C.V.J.. ora 
10 — întîlnire între pio
nierii din localitate și 
tovarășul Maxim Mibai, 
prim-secretar al Comite
tului orășenesc U.T.C. 
Petroșani. Intîlnirea va 
fi urmată de un program 
artistic dat de formația 
Școlii comerciale.

0 Sala Teatrului de 
stat, ora 10 — matineu 
pentru elevii de la liceu 
cu piesa „Simpie coin
cidențe" de Paul Everac.

0 Sala de sport I.M.P., 
ora 9 — meci amical de

0 Terenul C.F.R. Pe
troșani, ora 9 — meci 
de fotbal între C.F.R. 
Petroșani și Măgura Pui.

0 Stadionul Jiul (te
ren handbal), ora 9—12 
— turneul primăverii la 
handbal băieți și fete. 
Participă echipele S.S.E. 
Petroșani, S.S.E. Tg. Jiu, 
Autorapid Craiova.

Q Pîrtia Paringul, schi 
— etapa orășenească a 
campionatului școlar. >

0 Stadionul Jiul, ora
15 — intîlnirea de fot
bal din cadru] „Cupei

(Continuare în pag. 3-a)

Intre 15-22 martie 1966 va avea 
loc în patria noastră recensămîn- 
tul populației și locuințelor. In do
rința de a informa cititorii asupra 
importantei acestei acțiuni și pre
gătirilor efectuate în acest sens pe 
plan local, ziarul nostru a solicitat 
un interviu tovarășului MISCH1E 
ION, membru al Comisiei de re- 
censămînt al orașului Petroșani.

Ce ne puteți spune despre ne
cesitatea efectuării periodice a 
recensămîniuluî populației și im
portanța acestei acțiuni ?

— După cum se știe, în ultimul 
deceniu în tara noastră au avut, loc 
profunde transformări. Generaliza
rea relațiilor de producție socialiste 
în toate ramurile есолЗДШгі a mp- 
dificat structura socială a popu
lației. In pas cu industrializarea so
cialistă a țării a crescut populația 
urbană, au apărut pe harta țării 
orașe noi, iar multe din cele exis
tente s-au dezvoltat într-un ritm 
impetuos.

Efectuarea recensământului rezidă 
din necesitatea cunoașterii realității, 
iar importanța acestei acțiuni se 
desprinde din însăși scopul de a 
obține date statistice asupra numă
rului și structurii populației după 
diferite caracteristici demografice, 
social-culturale, economice și profe
sionale; asupra fondului de locuințe 
și condițiilor de locuit ale popu
lației, date deosebit de utile pentru 
elaborarea planurilor anuale și de 
perspectivă ale dezvoltării econo
miei naționale, pentru fundamen
tarea programelor de măsuri de ri
dicare continuă a nivelului mate
ria] si cultural al populației din

patria noastră. Acordînd importanța 
cuvenită recensămîntului, în această 
acțiune au fost antrenate peste 
800 de persoane numai de pe raza 
orașului de subordonare regională 
Petroșani.

Care sînt elementele noi ale 
recensămîntului din acest an în 
comparație cu cele precedente ?

— Față de recensămînturile pre
cedente,. recensămîntul care va în
cepe ,1a .15. martie a.c. .se deose
bește prin scopul urmărit, criteriile 
științifice pe care se bazează, exac; 
titatea desăvîrșită a informațiilbri

Dacă în 1956, de pildă, obiectul 
recensămîntului l-a format numai 
populație, în prezent sînt recenzate 
și locuințele. In afară de aceasta, 
la recensămîntul care începe peste 
cîteva zile, în formularele de bază 
cu privire la populație se urmă
resc un număr mai mare de indi
catori. O noutate a actualului re
censământ este înregistrarea așa 
numitelor „nuclee familiare". De 
asemenea, locul nașterii care n-a 
fost urmărit în 1956, combinat cu 
anul stabilirii în localitate, va în-

Interviu realizat 
de M. CHIOREANU

(Continuare în pag. 3-a)

La înălțimea încrederii
cepul, a venit in frun
tea brigăzii anul trecut 
prin vară. Lucrase pină 
atunci, mai bine de 5 
ani, alături de un bri
gadier bine cunoscut nu 
numai la Aninoasa, pe 
nume Mănăilă Vasile. 
De mai multi ani, oa
menii conduși de Mă
năilă au executat prea- 
bataje pe culcuș, cope- 
riș sau direcțional des- 
chizînd drum abatafului 
frontal. Și acum, briga
da continuă să fie apre
ciată drept specialistă in 
săparea de preabataje.

Sarcina de a 'executa 
preabatajul de la nr. 11 
spre nr, 12 a fost încre
dințată ortacilor lui An
ton spre sfîrșitui lunii 
februarie. Le-a explicat 
atunci inginerul Dumi- 
traș, șeful sectorului, că 
este vorba de o lucrare 
urgentă și importantă. 
De străpungerea spre nr. 
12 depindea oprirea sau 
continuarea avansării

honlalului — de unde se 
extrag zilnic în jurul a 
250 tone cărbune. Era 
pentru prima dată tind 
oamenii iui Anton susți
neau lucrarea cu armă
turi din metal.

Spre preabatajul de

CARNET
la nr. 11 s-a îndreptat 
atenția maiștrilor mi
nieri Mihu Vasile, Ma
tei loan, Costea Zaha- 
ria. Mecanicii s-au în
grijit ca transportorul 
blindat, tuburile de apă. 
de aer comprimat și de 
aera/ să tină pasul cu 
avansarea frontului de 
lucru. Și aveau ce mon
ta mecanicii. In unele 
schimburi se pușcau și 
armau cite două tim
puri.

La sfîrșitui lunii, șeful 
de sector notează în ra
portul zilnic: „Brigada 
26. Preabatajul nr. 11-12.

tvansat 28 metri". Tot 
atunci, topograful secto
rului, Loy Alfred, care 
urmărea zilnic înainta
rea, a comunicat că pî- 
nă la joncțiune mai sint 
de avansat 31 de metri. 
11 îngrijora, pe topograi. 
mai ales felul cum se 
respectă panta lucrării.

Frontaliștii se apropiau 
vertiginos de axul sui
torului nr. 12. Dar și la 
preabataj se muncea cu 
avînt sporit și in cele 
trei schimburi erau săl
tate cîte 3, chiar 4, ar
mături metalice. Tînărul 
inginer Caprițescu Cor- 
neliu, deocamdată sta
giar, însărcinat cu în
drumarea lucrărilor de 
la frontal, își făcea de
seori drum pe la fron
tul de lucru al lui An
ton-, pentru a se con
vinge dacă totul este în 
ordine.

Intîlnirea celor două 
fronturi a avut loc așa 
cum s-a preconizat. In

8 zile s-au avansat 31 
de metri, iar randamen
tul realizat a depășit pe 
cel planificat cu 2,4 to- 
ne/post. Acum, prin 
noul preabataj, aerul 
proaspăt își croiește ca
le spre frontal-, la fel și 
producția ia pe aici dru
mul gurii lacome a bun
cărului.

Se cuvine că amintim 
aici numele ortacilor lui 
Anton, cei care în a- 
cesțe zile s-au dovedit 
la înălțimea încrederii 
ce li s-a acordat. Este 
vorba de minerii Han- 
ganu Nicolae, Teoc 
Gheorghe, Hanuș Gheor
ghe, Chiriță Vasile, Cior
nei Andrei și vagoneta
rii Victoria Teodor, Duțu 
Petru, Bizdîcă Nicolae. 
Răbulea loan. Prin des
toinicia acestui mănunchi 
de oameni vrednici s-a 
asigurat avansarea neîn
treruptă a frontalului. 
Ortacii lui Anton se pre
gătesc să-și mute scu
lele Ia un nou front de 
lucru. Tot un preabataj 
armat metalic...

FRANCISC VETRO

Mina Lonea. Doi lăcătuși desto»; 
nici de la sectorul < b i liri rw 
— șeful de echipă Gobaș ІтЛп și 
Jurja Iuliu.

Fotoreporterul nostru i-a яжргшь 
lucrînd o piesă pentru mașina de 
extracție a pnpdd principal Le
nea П.

%25c4%2583.de
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Borsec--Toplița--Gheorgheni
două zile 

Ceahlău, 
deosebit 

ne-a dat

Odihna de 
sub masivul 
intr-un cadru 
de pitoresc,
nou imbold de drumeție. 
De la Poiana Teiului tre
cem prin pasul Tulgheș 

a 
de 

ur- 
în-

de pe valea largă 
Biitrlcioarel. Trecem 
satul Bistridoara și 
căm pe serpentine 
guste pînă Ia Tulgheș.

De del, pe șoseaua 
bine întreținută, ajun
gem la Borsec (950 m 
altitudine), importantă 
stațiune balneo-dlmate- 
rică.

încă la
Borsec ne întîmpină vi
le cochete și multe flori. 
Stațiunea 
de mulțl oameni al mun
cii care-și fac aid tra
tamentul cu apele mine
rale tămăduitoare.

Trecem prin stațiune 
și ne îndreptăm spre 
Poiana Zînelor, unde o 
să întindem corturile 
pentru a ne odihni peș
te noapte. Locul este în- 
cîntător. De jUr împre
jur se întinde o nesfîr- 
șită pădure de brad. 
Inspirăm adine aerul o- 
zonat.

A doua zi vizităm sta
țiunea. Coborim cele cî- 
teva trepte șl pătrundem 
în Izvorul Prindpal. 
Deschidem robinetele 
prin care curge apa bi
nefăcătoare și ne înfrup
tăm din ea, așa cum fac 
toți cei care viii aici.

Vizităm și Izvorul Re
publica, șl stația de îm- 
butellere de unde plea
că zilnic, in toate colțu
rile țării, mii de sticle 
de apă minerală pur- 
tlnd eticheta „Borsec”. 

azi mul
și cantine 

spațioase unde se ser- 
substan- 

Magazinele sînt

tind eticheta 
Borsecul are 

te vile noi

vește o masă 
țială.

NOTE
intrarea în

este vizitată

DE
CĂLĂTORIE

pline de mărfuri de se
zon aranjate în rafturi 
cu gust și fantezie, In
cit te îmbie să le cum
peri.

Cînd părăsești Borse
cul pleci cu gîndui că 
vara viitoare să vii să-ți 
petreci concediul de o- 
dihnă aici.

De la
din nou prin 
guste străjuite 
vul Giurgeulul 
mani. Ajungem 
Topliței și de 
localitatea
important centru al 
dustriei forestiere și 
țiune climaterică.

Vizităm combinatul da 
industrializarea lemnu
lui de la Gălăuțași. Aici 
vedem cum se fabrică 
plăcile aglomerate atît 
de mult folosite azi în 
confecționarea mobilei 
și în diferite ramuri ale 
industriei.

Trecem prin Depresiu
nea Giurgeulul pe cursul 
superior al Mureșului. 
Această depresiune este 
importantă pentru întin
sele păduri de rășlnoase 
șl pentru creșterea vite
lor. In anii noștri s-a 
construit aici, la Reme- 
tea, prima fabrică de 
lapte praf din țara noas
tră.

Ne apropiem de ora
șul Gheorgheni centru 
de seamă in această de
presiune,
orașul a lost distrus In 
cea mai mare parte de 
armatele hitleriste. Acum 
nu se mai văd urmele 
distrugerilor. In centrul 
orașului este amenajat 
un parc înconjurat de 
frumoase blocuri de lo
cuințe. Magazinele slot 
aprovizionate din belșug. 
Ne umplem rucsacurile 
cu cele necesare pentru 
două zile, pe care le vom 
petrece la 
și Cheile 
apoi din

In anul 1944

Elefunt-putere
Un grup de studenți de la Uni

versitatea din Rio de Janeiro au ho- 
tărît să se ia la întrecere cu un 
elefant. Studenții au apucat de un 
capăt al unei frînghii, iar elefantul 
de celălalt capăt. Și au început să 
tragă, Atît studenții, cît și profe
sorul lor erau siguri de victorie. 
Făcuseră doar calcule matema
tice : dacă forța unul om (x) se în
mulțește cu numărul total 
curenților (y) se obține 
deajuns de mare pentru a 
un animal puternic cu o 
„forță de tracțiune'' (z).

Firește că elefantul nu 
o boabă de matematică,
pur și simplu de capătul frînghiei 
și la celălalt capăt au căzut grămadă 
toți „adversarii" săi.

al con* 
o forță 
învinge 
anumită

pricepe 
EI а tras

A n e c
scoțian petrecuse 
In munții Scoției, 

peisaje. La plecare, 
de amabilă, refuză 

bani, declarînd Insă 
cu plăcere clteva a*

• Un pictor 
două săptâmîni 
unde pictase 
gazda extrem 
sd primească 
cd ar accepta 
cuarele.

Măgulit, pictorul ti mulțumește 
emoționat pentru marea cinste pe 
care l-o face.

— Sd vedeți, li explică gazda 
zlmblnd, am un fiu cate ține mor
țiș tă urmeze pictura și m-am gîrt- 
dlt cd acuarelele dv. l-ar putea 
convinge sd renunțe.

• NOUL LOCATAR: Cînd am 
părăsit vechea locuință, gazda mea 
a pline.

GAZDA: Cu mine n-are să ss 
fntlmpie asta. Eu iau chiria anti
cipat.

• Spune-ml, Johnny, 
ești: al mămlchii sau al iul 
ticul

— Nu se știe încă. Cînd o 
divorțeze, o să hotdrased judecă- 
torul.

• INSCRIPȚIE PE G MATRa 
FUNERARĂ:

Borsec urcăm 
văile în
de 
și 

pe 
acolo 

Toplița,

masi- 
Căli- 
valea

> la 
un
in* 

jta-

Lacul Boșu 
Bicazului, și 

nou la drum.

DANCUION
profesez

VARI E T A T

Henry Ahlgren, directorul 
secției de agricultură exten
sivă a Universității din Wis
consin (S.U.A.), a anunțat că 
în anul 1980 gospodinele nu 
vor mai trebui să gătească. 
Ele nu vor măi avea decît 
de încălzit felurile de 
oare, care se vor vinde 
preparate.

Ahlgren a declarat că
podinele vor servi carne fă
ră carne și laptele fără lapte 
Peste 15 ani, alimentele vor 
fi descompuse în proteine, 
săruri minerale, grăsimi din

mîn- 
gaita

gos-

dote

care se vor combina apoi di
feritele mîncăruri.

La ее poate folosi 
magnetofonul I

O firmă britanică a pus- hi • 
vtazare un mang&tofon-paz- 
nic, oare reprezintă o garan
ție de nădejde contra răufă
cătorilor.

Magnetofonul reproduce un 
sforăit zgomotos, întrerupt la 
fiecare zece minute de o tuse 
persistentă. Apoi, o voce 
femeie întreabă: „Ctae-i 
colo î Tom, stinge o dată 
minai". Banda durează

de
a- 

lu- 
opt

A fost căsătorit de trei ori. Iu 
plus, a trecut prin două războaie.

— Domnule profesor. se a- 
irlresează alarmată o tînără asis
tentă unul chirurg celebru, totul 
este gata pentru operație, numai 
bolnavul nu e de găsit.

— Nu-i nimic, îi răspunde chi
rurgul, distrat. Putem Începe și fă
ră el.

sS

Я' ' <*. • -.

Moment de în
cordare : urmează 
mutarea hotărî- 
toare.

I
ore, adică exact timpul me
diu rezervat pentru odihnă.

Magnetofonul-paznic se bu
cură de un mare succes.

In Germania occidentală, 
fiecare al patrulea carnet de 
conducere auto este eliberat 
unei femei. In 1964, numărul 
poeesoarelor de carnete de 
conducere era de 400 198 
Psihologii și specialiștii in 
probleme de circulație au sta
bilit că femeile conduc mult 
mai atent și sint mult mai 
prudente la volan decît băr
bații.

O înfîmplare demRă 
de baronul Munchausen
Joachim Hansa din

Mozambic a salvat re-
cent viața fratelui său
Lucio.

Lucio a fost atacat pe
neașteptate de un leu. 
Joachim, deși nefnar- 
mat, a apucat leul de 
labele dinapoi. Surprins, 
leul a abandonat prima 
victimă și s-a năpustit 
asupra lui Joachim, ca
re și-a înfipt instictiv 
mîinile coama leu-

iui. Pomenindu-se la 
cîțiva centimetri de bo
lul fiarei furioase, fără 
să stea mult pe gînduri, 
Joachim a mușcat leul 
de nas. Stupefiat de în- 
drăxneala atacatorului, 
regele animalelor a ră
mas o clipă locului. Pî
nă să-și vină în fire, 
Lucio, care făcuse rost 
de o armă, a tras în el 
ucigîndu-1.

„Limbaj" comun
Fotograful Ettore Segni din Roma 

este un om cu o foarte strictă spe
cialitate : el nu fotografiază decît 
cîini. Nu este ușor să convingi 
patrupedul să stea liniștit si să pri
vească spre obiectivul aparatului

La început, Segni a încercat să-și 
ademenească „cllenții" cu un os 
sau o bucată de cîrnat, dar fără 
prea mult succes.

In cele din urmă, după observații 
îndelungate, ingeniosul fotograf a 
găsit un limbaj comun: el latră de 
două ori răspicat, după care pri
vește clinele fix, drept în ochi. Se 
pare Că noua metodă nu dă greș 
— potaia stă cuminte și se lasă fo
tografiată.

Talerul cu două fețe
rfm tribuna
stadionului Jiul

Те-am văzut, arătîn- 
du-ți cînd o față cina 
alta, la meciul amical de 
fotbal Jiul Petrila — Gaz 
metan Mediaș. Ți-ai o- 
cupat tacticos locul in 
tribună Înconjurat de un 
grup gălăgios de amici. 
Ai lost spiritual și spi
ritele matale ascuțite 
s-au bucurat de un mo
re auditoriu pe stadion.

La începutul meciului, 
cînd Martinovici a fost 
lansat In două curse, și 
a luat un start de ra
chetă, ai privit ln jur 
satisfăcut și al zis: „Ve
deți ce bine merg băie
ții f, la toamnă ii vedem 
ln A". Pe urmă a 
zut" și primul gol, mar
cat de Libardi. Ai izbuc
nit cît te ținea gura: 
„Fraților, la toamnă si
gur Jucăm ln A Bu
curia matale nu 
margini, mai, mai 
iei zborul pe 
a-i îmbrățișa 
că tor ii de la 
urmat citeva 
re jucătorii 
poarta goală 
ratat 
carului de a majora sco
rul. La primele două 
te-ат văzut puțin în
cruntat, la a treia fază 
iără gol ai murmurat în
cet : „fazanii f" iar cind 
s-a ratat și al 4-lea gol 
te-ai dezlănțuit cu toa
tă furia.

„Huoo", s-a auzit din 
tribună vocea matale de 
bas. Iar cind Mediașul 
a egalat, printr-o fru
moasă execuție tehnică, 
te-a zguduit un rîs is
teric.

„Bravo Mediaș I, invă- 
(ați-i fotbal pe „fazanii" 
ăștia".

Cum a făcut, cum nu, 
Ivănescu a greșit și ia- 
tă-1 pe Ion Vasile păcă
lit : 2—1 pentru Mediaș. 
Ai rămas la început cu 
gura larg deschisă ca un 
asfixiat; erai ca un peș
te pe uscat. Dar cind ți-a 
revenit graiul, să te 
nenicule; ai început 
debitezi tot telul de 
vective și epitete la 
dresa lui Ivănescu.

După acel 3—1 care a 
urmat, pe Libardi ai ui
tat cum îl mai cheamă 
numindu-1 „ĂLA" din 
Italia sau de la „Mila
no". Pe Sandu l-ai apos
trofat cu voce tare : „La-

„cd-

avea 
sd-fl 

gazon spre 
pe toți /и- 

Jiul.
faze in ca- 
Jiului, 
in față; au 

ocazii... cit roata

Au

cu

ta 
sa 

in-
a-

fotbal, bâă !—“■ 
cînd Crăciun a 
dintr-o pasă

să-te de 
La 3—2, 
marcat, 
ideală primită de la Sto
ker, ai 
schimbi 
talerului 
braî).

„Vedeți că poale „le
pra" dacă vrea t—“. De 
data asta „lepra" era 
spus drăgălaș, alintător. 
La 3—3 ai declarat zgo
motos : „Ce mai, se ve
de că are stofă Ivănes- 
cu ăsta

La 4—3 pentru Jiul ai 
afirmat cu glas tare, așa 
ca să te audă toată tri
buna : „V-am spus eu că 
fvdnescu e mare Jucă
tor ?

In tot acest timp sui
ta din Jur era cțjfuzorul 
matale. Abia așteaptau 
cei ciflva „prieten?1 sd 
dai matale tonul, ca ei 
să-l poată amplifica ur
li nd cit a ținea gura.

Cui ai ajutat matale, 
așa-zis susținător al e- 
chipei, cu acea crasă in
constanță in păreri a- 
supra Jucătorilor l Sau 
crezi cd „spiritele" pe 
care le-ai debitat au a- 
vut menirea de a încu
raja echipa înainte de 
meciul cu Rapidul ? 
Te-nșeli amarnic.

Ai procedat ca și cind 
nu ți-ai fi dat seama 
echipa Jiul susține 
meci de antrenament 
cd ln ultimul timp a 
cut șl jocuri bune, 
randamentul echipei, pre
cum și forma ei va tre
bui să atingă nivelul 
maxim Ia reluarea cam
pionatului. Jocul cu Gaz 
metan a fost, mai bine 
zis, un antrenament util 
pentru a vedea lacunele 
ce exista ta ora actuală 
in echip' țși a 
înlătura.

Vrei л ia/ufi 
văr echini in 
grele z

Ti-am da un 
mii acasă, sau 
la meci cel puțin ultă-ți 
ironiile.
epitetele 
învechit 
scos.

Început să 
placa... și fața 
(a se citi o-

că 
un
Șl 

fă- 
iat

le putea

intr-ade- 
momente

slat. Ră- 
dacă vii

observațiile я 
in raftul aceia 
de unde le-ar

Uo grup de susținător, 
ai echipei Jiul

pt confotmilale 
BARA TITUS



a elevilor
Aatftzi elevii din ța

ra BMstră iși încep 
vacanța de primăvară. 
Timp de două săptă- 
wini, ei vor avea pri
lejul să participe la ac
tivități atractive și re
confortante, organizate 
de Ministerul Invăță- 
mîntulni și Uniunea Ti
neretului Comunist.

La casele pionieri
lor se vor desfășura 
seri de basme, carna
valuri pionierești, spec
tacole de păpuși și de

tineret, filme de de
sene animate și artis
tice. Pe lingă excursi
ile și drumețiile de 
scurtă durată, vizite In 
mari întreprinderi in
dustriale și coopera
tive agricole de pro
ducție, inițiate de școli, 
vacanța mai rezervă 
șl alte surprize plăcu
te. Intre 16 șl 17 mar
tie, la Brașov va avea 
loc faza finală a cam
pionatelor republicane 
școlare de schi la care

se vor întrece 200 de 
finaliștl selecționați din 
toate școlile. De ase
menea, între 25 și 
martie, alțl 300 de 
levi vor lua parte 
orașul Constanța 
faza finală a campiona
telor școlare de gim
nastică.

Alte întreceri sporti
ve școlărești de nivel 
republican vor mai fi 
organizate în orașele 
Cluj și Craiova.

(Agerpres)

26 
e- 
în 
la

Dupâ prima decada
/Urmare din pag. l-a)

tuație mai nefavorabilă se prezintă 
minele Uricani, Lonea, și Lupeni. 
Rămîne deci:

nea, cît și pentru alte exploatări, 
unde nu se urmărește decît depăși
rea planului, 
lății.

în detrimentul call-

illtiarele 
tărkioe

de- 
din 
ba- 
d.e-

Intr-adevăr, situația pe primă 
cadă încheiată de Biroul C.T.C. 
C.C.V.J. indică următoarele : pe 
zin norma admisă de cenușă s-a
pășit cu 0,9 puncte. Cu excepția 
minei Petrila, nici o exploatare nu 
s-a încadrat în baremul de cenușă 
admis. Excelează cu producția de 
Slabă calitate mai ales minele Uri
cani, Lonea și Lupeni care au li
vrat preparațiilor o producție cu 
conținutul de cenușă depășit cu 3,5; 
1X respediv 1,5 puncte. Depășirea 
normei interne de cenușe continuă 
să provină de la sortul de peste 
80 mm, ceea ce denotă că alegerea 
șistului vizibil în abataje nu a de
venit încă o preocupare de 
ordin. Imputăm acest neajuns 
ales minei Lonea care avea
condițiile de a extrage o producție 
de calitate corespunzătoare. Even
tual „tone mal puține, dar cărbune 
fără șist!“. Acesta e dezideratul 
la ordinea zilei pentru mina Lo-

De la direcția de investiții a com
binatului, tov Boca Octavian, in
giner principal — dispecer, ne-a co
municat de asemenea o veste îm
bucurătoare. Pe combinat, planul de 
investiții a fost depășit în prima 
decadă cu 32,3 ml. Cele mai însem
nate depășiri le-au înregistrat co
lectivele sectoarelor de investiții de 
la minele Lonea — plus 20 ml, Pa- 
roșeni — plus 16 ml, Dîlja — plus 
11,7 ml și Petrila cu un plus 
9,5 ml. Sînt în schimb rămase 
urmă minele Uricani cu 29 ml 
Vulcan cu 11 ml.

Se impune deci, tovarăși de
Uricani și Vulcan, necesitatea unor 
măsuri eficiente pentru folosirea ju
dicioasă a efectivelor, a utilajelor 
din dotare, urmărirea cu 0 atenție 
sporită și a activității de investiții. 
E vorba doar de viitoarele fronturi 
de cărbune, asigurarea cărora va 
hotărî realizarea sarcinilor de creș
tere a producției în următorii ani ai 
cincinalului.

de 
în
Și

la

prim 
mai 

toate

La U.R.U.M.P

învățătura are priză în rîndtri muncitorilor

în preajma recensămîntului 
populației și locuințelor

(Urmare din pag. l-a)

In Uzina de reparat utilaj mi
nier din Petroșani un număr de a- 
proape 100 muncitori urmează cursu
rile serale ale școlilor de cultură 
generală. Pentru crearea de condi
ții optime seraliștilor, uzina le-a a- 
cordat posibilitatea să lucreze nu
mai în schimbul I, le-a pus la dis
poziție biblioteca uzinei și totodată 
face un permanent control al pre
zenței lor la cursuri și a pregăti
rii cu conștiinciozitate la fiecare 
materie

In afară de elevii seraliști de la 
școlile de cultură generală se pre
gătesc pentru a deveni maiștri

(cursuri de zi) tovarășii: Hebedean 
Ioan, Steiner Iosif, Ștefan Vasile 
care pînă mai ieri erau muncitori 
fruntași în întrecerea socialistă din 
uzina noastră, iar azi sînt fruntași 
la învățătură.

In cadrul cursurilor serale ale 
Institutului de mine din Petroșani, 
uzina noastră are muncitori care 
studiază pentru a deveni ingineri. 
Din aceștia amintim pe Tur Ivănița, 
Mureșan Ioan, Pasternak Iosif, Ma
nca Gheorghe, Tașcău Constantin.

gădui o caracterizare mai cuprinză
toare a procesului migrației interne 
a populației.

In recensămînturile anterioare s-a 
înregistrat virsta în ani împliniți, 
adică virsta avută la ultima ani
versare. La prezentul recehsămînt 
se va înregistra data nașterii (anul, 
luna, ziua) pentru a permite deter- 

• minarea mai precisă a vîrstei și 
apoi o grupare mai exactă a popu
lației după vîrstă.

Pentru cunoașterea nivelului 
instruire și al științei de carte 
vor înregistra date suplimentare 
privire la școala absolvită, 
întrerupte etc. De mare importantă 
este răspunsul privitor la locul de 
muncă care va îngădui cunoașterea 
populației active și a populației care 

-are ocupație neaducătoare de veni
turi.

Se vor înregistra distinct mem
brii gospodăriei prezenți, precum și 
cei temporar absenți, plecați în alte 
localități, acest sistem permitînd 
înregistrarea integrală a populației.

Cu privire la locuințe, care con
stituie obiect nou al recensămîn
tului, se vor înregistra clădirile de 
locuit si clădirile cu altă destina
ție în care se află locuințe, clădi
rile ocupate de unităti de locuit în 
comun (hotel, internat) etc.

In formularele de recensămînr 
pentru înregistrarea clădirilor, în 
afara datelor generale (scopul în 
care este folosită clădirea, tipul clă 
dirii de locuit etc.), se înregistrea
ză și cîteva caracteristici princi
pale cum sînt : materialul din care 
6Înt construi ti pereții exteriori și 
înveiitoarea acoperișului, numărul 
nivelelor și al etajelor, suprafața 
construită desfășurată, gradul de 
uzură al clădirilor de locuit, racor
durile și instalațiile ș.a.

De asemenea, se înregistrează 
aspecte legate de modul de folo
sință a locuințelor care trebuie să 
asigure informații privind condițiile 
de locuit ale gospodăriilor și popu
lației, precum și alte aspecte cu 
privire la confort. Iată deci Cîteva 1 
elemente în plus față de recensă- 
mîntul populației din 1956.

Cum se va face înregistra
rea în formularele de recen- 
sămfnt ?

— Completarea formularelor de 
recensămînt se face de către re- 
cenzori la domiciliu și în prezenta 
persoanelor recenzate, care vor fi 
solicitate să răspundă la întrebă
rile puse de aceștia. Se are în ve-

de
se 
cu 

școlile

13 martie
PROGRAMUL 1: 6,00 BULETIN

DE ȘTIRI. Sport; 6,05 Concert de 
dimineață; 7,00 RADIOJURNAL. Bu
letin
tractive 
reață a 
Marioara 
portativ;

Formații de muzică 
TEATRU RADIOFONIC 
COPII : 

9,50

Ioan BERTOTI
tehnolog, U.R.U.M.P.

UNDE
(Urmare din pag. l-a)

României" între echipele 
Jiul Petrila — Rapid Bu
curești.

ф Sala Teatrului de 
stat, ora 19 — spectaco
lul cu piesa „Simple co
incidențe".

LONEA
• Arena sportivă, ora 

9 — întîlnire de rugbi 
din cadrul categoriei A 
dintre echipele Știința 
Petroșani — Dinamo Bu
curești. De la ora 11 
meci amical de fotbal 
între Parîngul Lonea — 
Metalul Sadu.

• Sala clubului, ora 
10 — matineu pentru e- 
levl cu spectacolul „In 
casa asta a dormit 
zeu" 
lași spectacol va fi pre
zentat și Ia ora 18.

un
(Amphitrion). Ace-

ANINOASA
• Clubul muncitoresc, i 

ora 8,30 — concurs de 
tenis de masă.

și 
în 

de către 
asigură 
inștruc- 

calitatea

meteo-rutier; 7,15 Piese diș- 
de estradă; 7,30 O cîntă- 
meleaguriler năsăudene .- 
Precup; 7,45 Zîmbete pe 
8,00 SUMARUL PRESEI; 

ușoară,- 
PEN-

„O iarnă printre ghe- 
Jocuri populare,-

dere libera declarație a fiecărei per
soane capabile să răspundă la în
trebările formulate.

Precizăm că, după completarea 
formularelor de recensămînt, recen- 
zorul trebuie să citească datele îh- 
scrise în formulare persoanelor 
recenzate pentru a se convinge că 
înregistrarea s-a făcut corect 
fără omisiuni. înscrierea dalelor 
formularele de recensămînt 
persoane special instruite 
interpretarea uniformă a 
hunilor, operativitatea și 
lucrărilor.

In ce constă sprijinul ce tre
buie să-l acorde populația per
sonalului recenzant ?

—■ De lă Început arătăm că popu
lația a dăt dovadă, cU prilejul altor 
recensămîntufi, de o înaltă con
știință cetățenească. Nu ne îndoim 
că și la actualul recensămînt vom 
avea sprijinul necesar.

Fiecare cetățean al Văii Jiului 
poate ajuta acțiunea de recensămînt 
în primul rînd prin a fi prezenți 
la domiciliu în perioada dintre 15-22 
martie, cînd se face operația de 
înregistrare, sau prin a se prezenta 
la comisia de recensămînt pentru a 
furniza datele necesare în Situația 
cînd pleacă din localitate. Totodată, 
fiecare gospodărie poate fi pregătită 
cu răspunsurile exacte cu privire la 
membrii familiei cunoscînd locul 
nașterii, anul stabilirii în localitate, 
data nașterii, starea civilă, anul că
sătoriei, numărul copiilor născuți vii 
(pentru femei), cetățenia, naționali
tatea, limba maternă, felul școlii 
absolvite, școala pe care o urmează 

’sau pe care a întrerupt-o, denumi
rea unității in care lucrează, sec
torul social-economic, ocupația, iar 
pentru 
patie 
pensie,

Este
rui cetățean să ajute ca înregistra
rea să se fabă la timp, cu dale 
corecte, cu convingerea fermă că 
rezultatele recensămîntului popu
lației și locuințelor — prin datele 
care le furnizează — servesc mă
surilor luate de partid și guvern 
pentru dezvoltarea continuă a eco
nomiei naționale și ridicarea nive
lului de tiai al populației.

Prin măsurile de popularizare a 
acțiunilor întreprinse de comisiile 
orășenești și comunale, cu sprijinul 
organelor și organizațiilor de partid, 
ne exprimăm 
censămîntul 
lor din anul 
în cele mai

persoane 
sursa de 
etc).
o datorie

care nu 
existență

patriotică

ln Editura politică a apărut:

au ocu-
(bursă,

a fiecă-

convingerea că re- 
populatiei și locuințe- 
1966 se va desfășura 
bune condițiuni.

Dezfoltarea нцаііікііііі mtlilltte 'li Raiâala
Volumul reunește un ntimăr de 

studii elaborate,
tutului de filozofie 
Republicii Socialiste 
cercetători științifici 
dactice universitare.

sub egida Insti- 
al Academiei 
România, de 
și oadre di-

MERGEM M1INE ?
ф Arena de popice, 

ora 9 — întreceri între 
grupele sportive din ca
drul sectoarelor I și 
ѴІП.

• Clubul muncitoresc, 
ora 10 — program de 
muzică ușoară în cinstea 
minerilor fruntași. Iși dă 
concursul orchestra de 
muzică ușoară „Diaman
tele negre" din Petro
șani.

• Stadionul sportiv, 
ora 10,45 — meci amical 
de fotbal între Minerul 
Aninoasa — Victoria Tg. 
Jiu.

VULCAN
ф Stadionul Vulcan, 

ora 10,45 — med de fot
bal între echipele Mine
rul Vulcan și Energia 
Paroșeni.

LUPENI
• Terenul 6 August, 

ora 9—12 — meci de

handbal contînd 
Clipa orașului

pentru 
Lupeni.

Lupeni, 
meci de 
echipele

• Stadionul 
ora 9—15 — 
fotbal între 
Constructorul Lupeni — 
Minerul Uricani și Mi
nerul II — Știiiița 
troșani (pentru Cupa 
glunii Hunedoara).

• Sala clubului, 
10 — concert de muzică 
ușoară interpretat de 
orchestra sindicatului 
I.C.T. Paroșenl.

In răsadnițele 
serei I.C.O.
Lonea
gătite 
mii 
tru infrumuseța-

din 
pre- 

de 
pen-

Autorii tratează aspecte impor
tante ale dezvoltării vieții so
ciale în tara noastră privind : creș
terea rolului P.C.R. în conducerea 
economiei, legalitatea socialistă, e- 
voluția funcției cultural-educative 
a statului, formarea conștiinței so
cialiste a țărănimii cooperatiste, 
probleme actuale ale conștiinței es
tetice socialiste, noua Constituție 
și dezvoltarea ideii patriotice etc.

8,13
8.30 
TRU 
țari;
10,00 TRANSMITEM PENTRU SATE;
10.40 Muzică ușoară; 11,Q0 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,05 Melodii 
populare ia cererea ascultătorilor;
11.30 Discuri inedite — muzică 
ușoară; 12,00 DE TOATE PENTRU 
TOȚI,- 13,60 RADIOJURNAL. Bu
letin meteorologic; 13,13 Mic dicțio
nar de muzică ușoară; 14,15 „Fru- 
moasă-i primăvara" — emisiune de 
muzică populară; 14,50 Varietăți mu- 
zioale; 15,50 Muzică ușoară; 16,16 
Recital Maria Callas ; arii din opere;
16.40 Din repertoriul Angelei Mol
dovan și al violonistului Nicu Stă- 
nescu,- 17,00 Canțoneta veșnic tî- 
nără; 17,20 Cîntece și jocuri popu
lare; 17,40 Muzică ușoară româ
nească; 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,03 Radio atlas; 18,15 Noutăți du
minicale; 18,35 Oaspetele emisiunii 
noastre : Ladislau Konya; 19,66 Mu
zică populară la cererea ascultăto
rilor; 19,55 Melodia zilei: „Che
marea" de Eugen Teger; 20,00 
RADIOJURNAL. Sport, 20,15 Teatru 
radiofonic „Aici centrala, vă dăm 
numărul",- 21,08 Vă invităm la dans; 
22,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu- 
Ietih meteorologic,- 22,25 Cîntă, dan
sează, tinerețe,- 
ȘTIRI.

PROGRAMUL 
și fantezii; 6,30 
6,35 Cîntec, joc și voie bună; 7,00 
Dansuri de estradă; 7,30 
JURNAL. Sport. Buletin 
tier,- 7,50 O melodie — 
de Boby Darin și trei 
Remo Germani, Lucki 1 
Dean Martin,- 8,00 Clubul voioșiei;
8.30 Muzică ușoară; 8,45 „Cîntec
mîndru-n țară auzi" — emisiune de 
cîntece și jocuri; 9,10 Din discurile 
orchestrei Werner Mailer; 10,35 Din 
cîntecele populare îndrăgite de as
cultători; 11,00 Transmisiunea con
certului orchestrei simfonice â Fi
larmonicii de stat „George Enesctt", 
Dirijor Mircea Cristescu. In pauză : 
Actualitatea cinematografică; 13,18 
Concert de prînz,- 14,00 RADIOJUR
NAL. Snort. Buletin meteorologic; 
14,10 Cîntă Anca Agemolu; 14,30 
SATIRA ȘI UMORUL; 16,06 
Emisiune de cîntece și jo
curi ; 16,30 ȘTIINȚĂ, TEHNICĂ,
FANTEZIE; 17,15 Trio Armonia, Gi- 
că Petrescu, Doina Badea și Aida 
Moga interpretează melodii de H. 
Mălineanu,- 17,30 ÎNTÎMPLĂRILE 
NEOBIȘNUITE ALE LUI GRUIA 
GROZOVANU; 18,00 GEORGE CÂ- 
LINESCU ȘI MUZICA,- 19,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 19,03 Invitatl-Vă 
partenerele — începe dansul; 19,45 
SEARĂ DE POEZIE: GEORGE 
COSBUC; 20,00 Melodii populare,-
20.30 Ritmurile dumneavoastră pre
ferate,- 21,00 RADIOJURNAL. Sport; 
23,00 BULETIN DE ȘTIRI; 23,10 
Noppte bună, dragi melodii;
BULETIN DE ȘTIRI.

23,52 BULETIN UE

II : 6,00 Uverturi
BULETIN DE ȘTIRI,-

) RADIO- 
meteo-rti- 
Sărutări" 

interpret! : 
Blondo și

sînt 
zeci 

floride

oarcurilor.

mun- 
seară 
pen-

• Sala Clubului 
citoresc, ora 19 — 
cuitural-distractivă , 

'tru oamenii muncii din 
localitate.

URICANI
• Arena sportivă, ora 

10,45 — meci de fotbal 
între două selecționate 
locale.

• Sala clubului mun
citoresc, ora 19 — seară 
distractivă pentru tineret

Z



STEAGUL RO$8

Vizita delegației guvernamentale române 
ULIU.

CAIRO >1. — Corespondentul A- 
yegas, C. Oprică, transmite: La 
Сак» continuă lucrările primei se- 
rtnaă a Comisiei mixte economice

DHogafîa guvernamentală româ- 
nă. cuu4ui~i de Gheorghe Rădu- 
loen. vicepreședinte al Consiliului 
de Mmrștii. a făcut o vizită lui 
Maabpha Khalil, vicepreședinte în- 
AcMat cu industria, minele și e-

Rnjor Almășan, ministrul minelor, 
m^peună cu alți membri ai dele
gației guvernamentale române, au

vizitat lucrările barajului înalt de 
la Assuan, precum și hidrocentra
la în funcțiune de la vechiul ba
raj, uzinele de îngrășăminte chi
mice de la Assuan. A fost vizi
tată, de asemenea, întreprinderea 
de extracție a minereului de sul
fat din regiunea Mării Roșii, unde 
delegația s-a întîlnit cu specia
liști români care lucrează aici in 
cadrul asistenței tehnice pe care Ro
mânia o acordă R.A.U. la dezvolta
rea industriei miniere din această 
regiune.

PREZENȚE ROMANEȘTI
GENEVA 11. Corespondentul 

Agerpres, H. Liman, transmi
te: In Palatul expozițiilor din 
Geneva s-a deschis cel de-al 
34-lea salon internațional auto. 
Participă 1 178 de expozanți 
din 22 de țări. România, care 
participă pentru prima oară, 
prezintă tractoare modei U-450, 
U-<50 și U-651, precum și ca
mioane de tip Bucegi și Car- 
P-U Standul românesc a sus
citat chiar de la deschidere un 
viu interes.

La inaugurare au participat 
președintele Confederației el
vețiene Hans Schaffner, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Genevei, Andre Ruffieux. 
președintele Comitetului 
organizare Roger Perrot, 
prezentanți ai autorităților 
cale, membri ai corpului 
plomatic, ziariști.

Salonul internațional 
va fi deschis pînă Ia 20 
tie.

de 
re- 
lo- 
di-

auto 
mar-

■ Thant cere prelungirea 
■andatatai forțelor 0. N. U. 
In Cipru

NEW YORK 11 (Agerpres). — 
Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a adresat un raport Consiliu
lui de Securitate cerînd prelungi
rea cu șase luni, de la 26 martie, 
a mandatului forțelor Națiunilor 
Unite în Cipru. In cursul ultimelor 
trei luni, se arată într-un raport, 
situația din Cipru a fost relativ 
calmă, dar absența forțelor O.N.U. 
ar putea duce la încordarea ei.

0 declarație a M.A.E. 
al R. D. Vietnam

Minis- 
R. D. 
decla

HANOI 11 (Agerpres). — 
tecul Afacerilor Externe al 
Vietnam a dat publicității' o 
rație în care condamnă folosirea
avioanelor „B-52" în bombarda
mentele din Vietnamul de sud. A- 
ceste avioane au bombardat re
presiv numeroase centre populate 
dens, făcînd numeroase victime în 
rîndurile populației pașnice. Se re
levă, totodată, că de la 18 iunie 
1965 și pînă la sfîrșitul lui februa
rie 1966 bombardierele americane 
„B-52" au efectuat 185 misiuni de 
bombardament în Vietnamul de 
sud și că se intenționează intensi
ficarea acestor raiduri. In declara
ție se arată că folosirea avioane
lor „B-52", a substanțelor chimi
ce și a gazelor toxice are drept 
scop intimidarea poporului din Viet
namul de sud.

Ministerul Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam cere guvernului
S. UA să înceteze folosirea bom
bardierelor strategice „B-52" în 
raidurile deasupra Vietnamului de 
sud, precum și raidurile aeriene și 
toate actele de război împotriva 
R- D. Vietnam.

BUQAPESTA 11 (Agerpres). — 
Agenția M.T.I. anunță că la 10 mar
tie a avut loc o ședință a guver
nului revoluționar muncitoresc-ță- 
răiiesc ungar. In cadrul ședinței a 
fost prezentat și aprobat raportul 
delegației guvernamentale care a 
făcut 0 vizită în R.A.U., Etiopia, 
Tanzania, Kuweit, India și Cipru 
și au fost adoptate hotărîri în le
gătură cu sarcinile care rezultă din 
îndeplinirea acordurilor semnate cu 
diferite țări.

Pe baza propunerii comune a mi
nistrului agriculturii și a secreta
rului general al Consiliului Central 
al Sindicatelor din R. P. Ungară, 
în interesul îmbunătățirii asigură
rilor sociale ale membrilor coo
perativelor agricole de producție, 
guvernul a hotărît dezvoltarea, în
cepînd de la 1 iulie 1966, a siste
mului asigurărilor sociale ale coo
peratorilor.

Guvernul a discutat, de aseme
nea, și a adoptat propunerea pre
ședintelui Comitetului de Stat pen
tru stabilirea preturilor în legă
tură cu noul tarif al transporturi
lor 
de 
rea 
lui

BONN 11 (Agerpres). — Can
celarul Erhard a răspuns la. me
sajul pe care i l-a adresat pre
ședintele de Gaulle, în legătură cu 
poziția Franței față de N.A.T.O. Du
pă cum a anu-nțat joi Karl Gunt
her von Hase, secretar de stat 
pentru informații al Republicii Fe
derale Germane în scrisoarea de 
răspuns se subliniază că Germa
nia occidentală „nu poate renun
ța la principiul integrării în Alian
ța Atlantică", 
că guvernul i 
vernele S.U.A.

Von Hase a arătat 
său va informa gu- 

. și Angliei asupra

conținutului mesajelor schimbate 
între Paris și Bonn. Fără a da alte 
amănunte, el s-a limitat să declare 
că în mesajul adresat cancelarului 
Erhard președintele de Gaulle in
sistă asupra faptului că integra
rea nu mai corespunde situației ac
tuale. Guvernul de Ia Bonn, a adău
gat von Hase, are contacte strîn- 
se cu aliații săi pentru a examina 
problema ridicată de inițiativa fran
ceză, „într-un spirit care rezultă 
din faptul că Franța a subliniat do
rința de a rămîne în Alianța atlau- 
tică".

SIDAV

Situația din cele trei provincii 
a fost normalizată ?

locale, oare va intra în vigoare 
la 1 iulie, precum și propune- 
comunâ a ministrului Comerțu- 
ititerior și a președintelui Co

mitetului de Stat pentru stabilirea 
prețurilor în 
rea, începînd 
prețurilor cu 
bustibil.

legătură cu majora- 
de la 1 aprilie, a 
amănuntul ia com-

Sesiunea Consiliului ministerial

KHARTUM 11 (Agerpres). — A- 
dunarea constituantă a Sudanului 
a examinat joi situația din cele 

. trei provincii meridionale, unde 
după cum se știe, au loc lupte în
tre trupele guvernamentale 
surgenți. Potrivit agenției 
reprezentanții opoziției și 
membri ai guvernului au 
politica Cabinetului
Mohamed Ahmed Mahgoub privind 
restabilirea situației în cele trei 
provincii. Răspunzînd criticilor a- 
duse politicii guvernului, prernie- 

a declarat că si- 
trei provincii ar fi

și în- 
Reuter, 

cîțiva 
criticat

premierului

al С. E. C. O.
LUXEMBURG 11 (A- 

gerpres). — La Luxem
burg a avut loc sesiu
nea Consiliului minis
terial al Comunității 
europene a cărbune
lui și oțelului 'C.E.C.O.), 
care a dezbătut criza 
cărbunelui din statele 
membre ale acestei or
ganizații vest-eUropene. 
Consiliul a hotărît în
ființarea unui comitet 
ad-hoc format din re
prezentanți ai guverne
lor statelor membre, cu 
sarcina de a analiza

posibilitățile de rezol
vare. a crizei. Comite
tul va studia în primul 
rînd măsurile privind 
politica de subvențio
nare a producției șt 
desfacerii cărbtthelul. 
In cadrul sesiunii mi
nistrul vest-german al 
economiei, Schmucker, 
a prezentat situația 
gravă din Germania oc
cidentală arătîhd că din 
cele 10 milioane tone: 
de cărbune excedentar 
prevăzute pentru anul 
1966 9 milioane revin

Germaniei occidentale. 
El a precizat că dificul
tățile în- industria ex
tractivă a cărbunelui 
din statele membre sînt 
atît de mari „incit e- 
X1SI3 pericolul că ’ Pia
ța comună a cărbune
lui să sară în aer".

Delegația belgiană a 
subliniat că situația in
dustriei extractive de 
cărbune din Belgia es
te agravată și mai mult 
de concurența Ger
maniei occidentale și 
Olandei.

mi Mahgoub 
tuația în cele

GUATEMALA

Situalia după alegeri iibHbbS
CIUDAD DE GUATEMALA 11 (A- 

gerpres). — Partidul revoluționar 
din Guatemala a anunțat că, în 
baza rezultatelor alegerilor desfășu
rate la 6 martie, candidatul aces
tui partid, Julio Cesar Mendez 
Montenegro, a obținut majoritatea 
absolută necesară pentru a fi ales 
președinte al țării. La sediul central 
al partidului s-a comunicat că du
pă despuierea scrutinului în cele 
23 de districte electorale din Gua
temala, Montenegro a obținut 
268 960 voturi, colonelul Juan de 
Dios Aguilar, candidat al partidu
lui democratic instituțional, a în
trunit 151 465 voturi, iar colonelul 
Miguel Angel Ponciano, candidat 
al partidului Mișcarea 
națională, a obținut 
turi.

Aceste rezultate nu
confirmate

Astfel, situația din Guatemala

să răfflîoă [onîBză
pă alegeri continuă să rămînă confu
ză. In cercurile observatorilor din 
Ciudad de Guatemala se mențio
nează că există posibilitatea con
testării rezultatelor alegerilor în 
căzui în care acestea s-ar dovedi 
prea favorabile lui Montenegro, 
singurul candidat civil apreciat ca 
promovînd o politică „moderată de 
stinge'.

de eliberare
109 100 vo-

au fost însă 
de Consiliul electoral.

du-

• MOSCOVA. — De 
16 zile continuă zbo
rul clinilor Veteriok și 
Ugoliok la bordul labo
ratorului cosmic „Cos- 
moș-110". Oamenii de 
știință urmăresc compor
tarea animalelor cu a- 
jutorul aparatelor de 
televiziune, iar prin ca
nale telemetrice obțin 
informații amănunțite 
despre starea lor.

ea să fie reglementată în 
In continuare, premierul 
a anunțat din nou că 
său va organiza alegeri 

trei provincii și că cen- 
înregistrare a alegătorilor

fost normalizată. El a precizat însă 
că „o soluție politică permanentă 
a sudului nu a fost realizată, ur- 
mînd ca 
viitor".
sudanez 
guvernul 
în cele 
trele de
vor fi deschise în cursul lunii a- 
prilie.

După cum se știe alegerile din 
cele trei provincii meridionale au 
fost aminate datorită luptelor des
fășurate între insurgenți și forțele 
guvernului central.

Opoziție tot mai puternică față de teza
americană privind O.

propu-
Cartei 

în pre- 
de Fa

diferitelor țări latino-ame- 
Agenția France Presse re- 
că nouă țări (Argentina, 

Columbia, Brazilia, Mexic,

CIUDAD DE PANAMA 11 (A- 
gerpres). — In Comisia specială în
sărcinată cu elaborarea de 
neri privind modificarea 
O.S.A,, care își desfășoară 
zent lucrările la Ciudad
мша, Statele Unite se lovesc de 
o opoziție tot mai puternică din 
partea 
ricane. 
lâtează 
Chile,
Peru, Venezuela, Uruguay și Sal
vador), s-au pronunțat pînă acum 
împotriva propunerii S.U.A. de lăr
gire a împuternicirilor Consiliului 
O.S.A. Potrivit acestor propuneri, 
Consiliul O.S.A. aî urma să dis
pună de puteri mult mai largi ca 
pînă acum în ce privește „regle
mentarea litigiilor" dintre statele

5. A
emisferei occidentale. France Pres
se arată că numai Ecuadorul 
Guatemala ar putea eventual 
sprijine punctul de vedere 
S.U.A. în timp ce alte țări, 
și-au exprimat deja punctul
vedere, ca Haiti, își mențin o pe- 
ziție neutră.

Atacurile cele mai vehemente 
la adresa propunerii S.U.A. au 
fost declanșate de delegația brazi
liană care s-a
derate exprimate de Uruguay 
poziției ferme a Mexicului.

Delegatul Columbiei. care 
luat cuvîntul în ședința de joi 
declarat că „este inadmisibil
Consiliul O.SA. să aibă facultatea 
de a interveni în diferendele din
tre diferitele țări".

Și 
să 
al 

care 
de

unit criticilor mo
și

a
a

ca

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
muncă dintre mineri și 
companiile miniere.

Diyă fapte săpfămîni

Bomba „H“ nu a putut fi găsită
PALOMARES 11 (Agerpres). — 

Iuti-o declarație făcută la Palo
mares cu prilejul unei conferințe 
de presă, amiralul american, Wil
liam Guest, a precizat că deși au 
trecut șapte săptămîni de la acci
dentul bombardierului american 
„B-52", bomba ,.H" nu a putut fi 

ită. Guest a relevat că autori- 
щае americane nu sînt nici astăzi

sigure dacă bomba nucleară a 
zut pe pămînt sau în apă. 
rindul său, generalul de aviație, 
Delmar Wilson, a recunoscut că de
tonatoarele celor două bombe „H", 
recuperate la Palomares, au explo
dat în momentul cînd bombele au 
atins pămîntuL plutoniu radioac
tiv răspîndindu-se pe e mare su
prafață.

*

că- 
La

• SANTIAGO 
CHILE, 
interne 
do Leighton, a anunțat 
că guvernul va lua mă
suri represive împotriva 
minerilor din industria 
de cupru a țării, care se 
află în grevă. El a res
pins propunerea făcută 
de un grup de deputați 
din partea Frontului de 
acțiune populară în sen
sul adoptării de către 
guvern a Unei atitudini 
care să permită soluțio
narea conflictului de

DE 
— Ministrul de 
chilian, Bernar-

• PARIS. — Genera 
Iul de Gaulle l-a primit 
joi la palatul Elysee pe 
fostul cancelar vest-ger
man 
care 
tr-o 
Deși 
derii 
blicității nici un comu
nicat, observatorii poli
tici relevă că in timpul 
întrevederii au fost dis
cutate unele aspecte ale 
relațiilor franco-vest-ger- 
mane, precum și concep
țiile franceze față de 
N.A.T.O.

Konrad Adenauer, 
se află la Paris in- 
vizită particulară, 

la sfîrșitul întreve- 
nu a fost dat pu-

pri- 
Su

gu- 
au

timpul vizitei de o săp- 
tămînă în capitala Tur
ciei, membrii delegației 
urmează să aibă o serie 
de întrevederi cu 
mul ministru turc, 
leyman Demirel, și 
alți reprezentanți ai 
vernului turc. Surse
torizate, citate de Agen
ția Associated Press, in
formează că obiectul a- 
cestor întrevederi îl vor 
constitui o serie de as
pecte ale problemei ci
priote și, îndeosebi, si
tuația comunității turce 
din insulă.

RHBlAGFlA ȘI ADMINIS1 RAȚIA i Petroșani. str. Republicii

• ANKARA. — Joi 
seara a sosit la Ankara 
o delegație a comunită
ții tnrce din Cipru. In

• BONN. — După în
cheierea vizitei la Bonn 
a lui Chalfont, ministrul 
britanic pentru proble
mele dezarmării, cercu
rile bine informate an 
relatat că, în convorbi-

rile care au avut loc, 
Kai-Uwe von Hassel, mi
nistrul vest-german al a- 
părării, și alți membri 
ai cabinetului vest-ger
man au reînnoit insisten
tele ca Republica Fe
derală Germană să dis
pună direct de arme 
atomice, în cadrul unei 

atomice multila- 
Terale.

„ • WASHINGTON. — 
Senatul american a apro
bat joi proiectul de le
ge propns de Adminis
trație prin care se cer 
credite suplimentare de 
415 000 000 dolari pentru 
a fi folosite „ajutorului" 
economic pentru Vietna
mul de sud și alte re
giuni din Asia și Ame
rica Latină, unde .J* 
manifestă tulburări". In 
favoarea proiectului au 
votat 82 de senatori, iar 
împotrivă doi senatori
— Wayne Morse și Er
nest Grnening.
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