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Obiectiv: Fire
de mătase
de calitate

Brigada pe care o conduce co
munista Stuller Alexandrina, din 
subsecția bobinaj a Viscozei Lu
peni, se află în întrecere cu cele 
conduse de Berchez Maria și Bor- 
bely Rozalia. Disputa are ca obiec
tiv bobinarea a cît mai multe fire 
de mătase care să satisfacă exigen
tele controlului de calitate. între
cerea socialistă care se desfășoară 
între cele trei brigăzi descoperă 
noi 'rezerve interne. Așa de exem
plu, membrele brigăzii conduse de 
Stuller A. și-au făcut un obicei din 
preluarea lucrului pe îndelete și 
cu toată atenția, iar muncitoarele 
de la transport, din a asigura can
titatea de bobine necesară pentru 
reluarea producției din primele mi
nute ale schimbului. Și ca rezul
tat, de la începutul anului, brigada 
Stuller e în fruntea întrecerii so
cialiste, dînd cea mai mare 
ducție de fire de bună
Ea' a întrecut-o pe cea condusă 
BorbeJy cu 2 795 kg fire, iar 
cei a lui- Berchez cu 4 752 kg.

pro- 
calitate. 

de 
pe

In ziua de 14 martie a. c. a a- 
vut loc Plenara Consiliului Central 
al Sindicatelor, la care au partici
pat membrii și membrii supleanți 
ai Consiliului Central al Sindica
telor, membri -ai Comisiei Cen
trale de Cenzori, președinții con
siliilor regionale ale sindicatelor, 
șefii și adj’uncții șefilor de secții 
și alți activiști ai C.C.S., redac
torii șefi ai publicațiilor sindicale, 
reprezentanți ăi presei centrale.

La primul punct al ordinei de zi, 
Plenara a ascultat informările Pre
zidiului C.C.S. asupra desfășurării 
alegerilor sindicale și a delegaților 
la cel de-al V-lea Congres al sin
dicatelor, precum și concluziile pri
vind rezultatele obținute în între
cerea socialistă pe anul 1965 și 
angajamentele luate pe anul 1966, 
ou primă etapă la 8 Mai, în 
celei de-a 45-a aniversări

/crearea Partidului Comunist
La punctul al doilea al

de zi. Plenara a hotărât convocarea 
la data de 16 mai 1966 a celui de-al

cinstea 
de la 

Român, 
ordinei

•S( BARTHA EMA
maistruI
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In ziua aceea, mei 
unui. dintrâ muncitori 
гиг se grăbea sâ mear
gă • acasă. Toți doreau 
să fie prezenți Ia con
sfătuirea de producție 
a gsupei sindicale nr. 

. 11, să-și spună părerea 
asupra muncii desfă
șurate.

Din referatul prezen ‘ 
tat de maistrul Pîrvu 
Șerban, de ta secția 
uscătorie a preparațîei 
Petfjia 
schimbul său nu și-a 
r erecta t angajamentul 
luijf în întrecerea so
cialistă.

Cei înscriși la cu
vânt aiu arătat că acti
vitatea de producție 
nesatisfăcătoare se da
tora unor deficiente în 
organizarea oamenilor 
și producției.

Inginerul Crîsnic Au
rel, șeful sectorului 
prelucrare, maistrul Ka
proș Augustin, șefii de 
schimb Popa Petru și 
Ceauș Aurel, mecanicii 
de presă Olaru loan și 
Cepei Adam și-au ex
primat părerea că 
schimbul condus de 
maislrul Pîrvu poate și 
trebuie să muncească 
mai bine, poate lichi
da rămînerea în urmă 
și realiza angajamen-

Consfătuirea de pro
ducție s-a încheiat cu 
botărirea unanimă de 
a da 
lunii 
1 000 
bună

...La început, munci
torii din celelalte 
schimburi nu știau ce 
s-a întâmplat cu tova

piuă le sfîrșituJ 
februarie peste 

tone brichete de 
calitate.

reieșea că D'm carnetul

corespondentului

rășii lor de muncă, dar 
observau hotărîrea și 
conștiinciozitatea cu 
care se străduiau să 
dea viață angajamentu
lui. Zilele au trecui 
repede, iar pe graficul 
întrecerii socialiste zi 
de zi se evidențiau 
succese tot mai mari. 
Schimbul condus de 
maistrul Kaproș Augus
tin de la brichetaj își 
depășea ritmic planul 
la. toți indicatorii, iar. 
cel condus de 
Șerban îi urma 
piui.

La începutul 
luni, membrii

Pîrvu 
exem-

acestei 
grupei 

sindicale nr. 11 de la 
□reparația Petrita s-au

o- 
de

îrtthiriif din nou în 
bușmiita consfătuire 
producție.

Gu acest prilej s-a 
făcut bilanțul realizări
lor obținute pe luna 
februarie.

Din .situația prezen
tată a rezultat că, spre 
deosebire de ianuarie, 
în luna trecută schim
burile conduse de 
maiștrii Kaproș Augus
tin și Pîrvu Șerba» s-au 
situat pe primele locuri 
în întrecerea socialis
tă, dînd peste plan 
1215 tone brichete din 
totalul celor 2 200 tone 
cît reprezintă depăși
rea întregii secții. In 
plus calitatea brichete
lor a fost îmbunătăți
tă cu 0,2 puncte. La 
obținerea acestui suc
ces au contribuit bri- 
chetarii Ionică Gheor- 
ghe, Silion Constantin, 
Busuioc Stelian, lăncii 

Rîndăteanu 
Țelegredeanu .

Samoilă,
Marin, r _______
Stefan, Wegh Maria, 
Adam Rudolf, Biro A- 
lexandru, Florea Maria,
Saghi Alexandru, To
rida Aurel precum și e- 
chipele de lăcătuși con
duse de Kiss Liviu, 
Szed'lacsek Eugen, Bo- 
țan Elisei, Lorincz Hen
rich.

BERCEA IOAN

Central

din
cu

activitate ai Con- 
al Sindicatelor pe 
trecut de la Con- 
al Sindicatelor și

V-Iea Congres al Sindicatelor 
Republica Socialistă România 
următoarea ordine de zi:

1. Raportul de 
silfului Central 
perioada care a 
greșul al IV-Iea
sarcinile ce revin sindicatelor din 
Republica Socialistă România din 
hotărîrâle celui de-aJ IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român, 
raportor tovarășul Constantin Dră- 
gan, președintele C.C.S.

2. Raportul Comisiei Centrale de 
Cenzori a Consiliului Central al 
Sindicatelor, raportor tovarășul An
ton Emilian, președintele Comisiei.

3. Raportul asupra modificării >r 
la Statutul Sindicatelor, raportor 
tovarășul Ion
C.C.S.

4. Alegerea 
al Sindicatelor
trale de Cenzori.

De asemenea. Plenara a stabilit 
măsurile în vederea pregătirii ce
lui de-al V-Iea Congres ai sindi
catelor dan țara noastră.

, ■’ (Agerpres)

Cotot, secretar al

Consiliului Central 
și a Comisiei Gen-
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Expoziție turistica ro 
mâneascâ la Viena

Situația din Indonezia
Campania electora* 
lă din Anglia
0 nouă întrunire a reprezen
tanților țărilor membre ale 
N.A.T.O.
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RECENSĂMÎNTUL
întrebări 

?i 
răspunsuri

ÎN SPRIJINUL RIDICĂRII 
NIVELULUI DE TRAI
AL POPULAȚIEI

fundamentarea măsurilor de 
nivelului de trai al 

un redactor al

Pentru a informa cititorii despre 
utilitatea datelor noului recensă- 
mînt al populației și locuințelor 
în
ridicare a 
oamenilor muncii, 

Agerpres a soli
citat unele preci
zări tovarășului 
MIHAI ANASTA-
SESCU, director 
general-adjunct în 
Direcția centrală 
de statistică.

mai importante ale 
trai. De aceea, statul 
o atenție din ce în 
construcțiilor de 
tățirii condițiilor 
nuarea acestei

— Cum vor 
contribui date
le recensământu
lui la o mai bu
nă cunoaștere a 
nivelului de trai 
al populației ?

— îmbunătăți
rea permanentă 
a condițiilor de 
viață ale oameni
lor muncii de la 
orașe și sate con
stituie una din preocupările centrale 
ale statului nostru. Fundamentarea 
cît mai științifică a măsurilor ce se 
întreprind în acest domeniu recla
mă cunoașterea 
de trai actual, a 
plexe și variate 
posibilităților de 
Așa, de pildă, datele recensămîntu- 
lui vor servi la calculul unor indi
catori importanți ai nivelului de 
trai, ca cel al veniturilor reale pe 
un locuitor, consumul mediu de 
produse alimentare și nealimenta
re etc. Pentru planificarea judi
cioasă de mărfuri de larg consum 
și a dirijării lor către consumatori 
prin rețeaua comercială este nece
sară cunoașterea cît mai exactă a 
numărului locuitorilor pe sexe, gru
pe de vîrstă, ocupații, atit pe țară 
cît și pe regiuni, raioane, locali
tăți. De răspunsurile exacte ale tu
turor celor recenzați depinde afla
rea cu precizie a tuturor acestor 
date. Rezultatele recensămintului 
vor avea, de asemenea, o largă u- 
tilizâre in planificarea măsurilor ce 
vor fi luate pe linia invățămîntului, 
a pregătirii cadrelor, a ocrotirii să
nătății, a organizării rețelei 
dico-sanitare, a 
și prevederilor 
alte domenii.

exactă a nivelului 
necesităților com- 
ale populației și a 
satisfacere a lor.

me- 
asigurărilor sociale 
sociale și în multe

1

nivelului de 
nostru acordă 
ce mai mare 

locuințe, îmbună-
de locuit. Conti- 
acțiuni implică o 
cunoaștere apro
fundată a fondu
lui de locuințe e- 
xistent, a princi
palelor caracte
ristici ale aces
tuia, a condițiilor 
de locuit actuale 
ale populației. In 
acest scop, cu o- 
cazia recensămîn- 
tului se vor înre
gistra o serie de 
caracteristici ate 
clădirilor și locu
ințelor ca: tipul 
clădirii, anul con
strucției, materia
lul utilizat, numii- 
nil etajelor, gra
dul de uzură, nu
mărul și suprafa- 

locuit, dependmțe-ța camerelor de
le, modul de alimentare cu apă, de 
încălzire, de iluminat, precum și 
numărul de persoane care ocupă 
aceste locuințe.

— După 
o dată cu 
/а/iei se 
sămintul 
nificație 
cuinfelor 
nivelului

cum este cunoscut, 
recensămlntul popu- 

va efectua și recen- 
locuințelor. Ce sem- 
are înregistrarea lo- 
pentru cunoașterea 
de (rai ?

— Condițiile de 
lației, după cum 
constituie una din

locuit ale popu- 
bine este știut, 

laturile cele

— Sintem informați că în 
cadrul lucrărilor de recensă- 
mint se va efectua și o cerce
tare selectivă a condițiilor de 
locuit și bunurilor de folosin
ță îndelungată. Ce obiective 
urmărește această cercetare ?

— In primul rînd vreau -să > men
ționez că această cercetare șe va 
efectua la un număr relativ restrîns 
de locuințe — adică circa 2 la sută 
din total. Ea ne va furniza unele 
date suplimentare asupra unor as
pecte de detaliu ale gradului de 
confort al locuințelor, ale condiți
ilor de locuit. In аГ doilea rînd șe 
vor obține o serie de date privind 
înzestrarea gospodăriilor cu unele 
bunuri de folosință îndelungată car 
aparate de radio, televizoare, frigi
dere, mașini de spălat rufe, aspira
toare de praf, mobilă, autoturisme, 
motociclete și altele. In gospodări
ile cuprinse în cercetarea selectivă 
se va înregistra numărul de bunuri 
din fiecare categorie aflate în fo
losință și anul procurării fiecăruia 
din ele. Pe baza datelor se va pu
tea determina nu numai înzestra
rea gospodăriilor cu aceste bunuri, 
ci și necesitățile populației — pe 
categorii sociale, pe regiuni, ra
ioane etc. In felul acesta se va 
putea face o planificare judicioasă 
a producției și desfacerii acestor 
bunuri, a dirijării lor în rețeaua co
mercială și implicit o satisfacere cît 
mai corespunzătoare a cerințelor 
populației.

PROBLEME DE CIRCULAȚIE AUTO

Executarea corectă 
a depășirilor 

semnalizărilorȘl
Sporirea considerabilă 
traficului auto necesi

tă dirijarea minuțioasă a 
circulației pe drumurile 
publice precum și per
fecționarea pregătirii 
profesionale a conducă
torilor auto, în pas cu ni
velul tehnic avansat pe 
care îl au autovehicu
lele moderne de trans
port. O dată cu perfec
ționarea profesională, un 
accent deosebit se cere 
puș pe întărirea răspun

Frezorul COS- 
MA ȘTEFAN se 
numără printre 
muncitorii evi- 

I dențiați ai sec
ției de întreține
re de la prepa- 
rația Lupeni.

Iată-1 efectuind 
O revizie.

derii șoferilor față de 
respectarea întocmai а 
regulilor de circulație 
pe drumurile publice.

Printre
manevre 
pe care 
șoferul în timpul circu
lației, o importanță deo
sebită trebuie 
depășirii unu: 
cui. Aceasta 
pare simplă. Insa, ea ne
cesită o atenție deose
bită, o respectare rigu
roasă a unor reguli im
puse de însăși executa
rea acestei 
Astfel, depășirea 
buîe executată 
sau oricând, căci 
menea cazuri se 
depășire ilegală, 
zultatul va fi totdeauna 
un accident. Iată un e- 
xemplu. In ziua de 6 
martie a. c. șoferul Moi
can Florea de ta gara
jul D.R.T.A. Petroșani

numeroasele 
și operațiuni 
’e efectuează

acordată 
alt veh:- 
manevră

manevre, 
nu tre- 
oriunde 
în ase- 
face o 
iar re-

cu mașina pe 
Petroșani — Li- 
Intr-un punct a 
vireze pe stîn- 

deci de-a curmezi
șul drumului. El a făcut 
semnal, însă nu a urmă
rit prin oglinda retrovi
zoare dacă are condi
țiile asigurate pentru vi
raj; tocmai în acel mo
ment, șoferul Didia Con
stantin de la garajul 
I.C.O. Petroșani s-a an
gajat cu camionul lui în 
depășirea mașinii lui 

■ Moican ! Rezultatul: Am
bele mașini au ajuns în 
șanțul șoselei, pe stin
gă, iar faptul că acci
dentul nu s-a soldat cu 
victime se datorește 
doar întâmplării. Se im
pune dec: respectarea 
cu strictețe a unor re
guli, tocmai pentru fap
tul că depășirea mașinii 
din față se face cu o vi
teză mai mare decât cea

circula 
șoseaua 
vezeni. 
vrut să 
ga,

cu oare circulă aceasta.’ 
înainte de a executa o 
depășire, e bine să . ne 
convingem dacă configu
rația drumului respectiv 
ne permite sau nu să 
executăm această ma
nevră, nu circulăm în" 
curbă, în locuri fără vi
zibilitate, iar după ce în 
prealabil ne-am asigurat 
din fată și din spate, 
vom semnaliza intenția 
noastră de a depăși. Ne 
vom angaja în depășire 
numai după ce ne-am' 
convins că conducătorul 
vehiculului ce mmează 
a fi depășit a înțeles 
intenția noastră. In tim
pul depășirii, va trebui 
să acordăm o mare a- 
tentie distantei laterale 
față de vehiculul depă
șit, iar reîncadrarea pe 
partea dreaptă a drumu
lui sau, străzii, o vom 
face la' distanta regle
mentară și numai după 
ce ne-am convins că 
depășirea s-a executat

PI. maj. R. TIMOFI 
serviciul

Miliția

(Continuare

circulației 
Petroșani

în pag. 3-a)
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F О T А L
»E MINUTE BE JOC

JW a terminat la egalitate cu Rapid București
A

9te*ooal din Petroșani s-a dove- 
* limniniti neîncăpător pentru 
■■■teal mare de spectatori veniți 
ai amste Ia partida din cadrul 
jCkipri României" dintre Jiul Petrila 
fi Rm»d București. Meciul a nece
sitat prelungiri deoarece la sfîrșitul 
celor 90 de minute de joc rezulta
tei era egal: 1-1. După consuma
rea prelungirilor, rezultatul rămî- 
nînd același, conform prevederilor 
regulamentului Cupei, echipa Rapid

— jucînd în deplasare — s-a cali
ficat pentru optimile de finală ale 
acestei competiții.

întîlnirea dintre cele două forma
ții a plăcut publicului spectator, ea 
desfășurîndu*se într-un ritm rapid, 
cu multe faze spectaculoase la am
bele porți. Fără să se lase intimi
dați de „cartea de vizită" a adver
sarului, fotbaliștii de la Jiul au 
practicat un joc bun, au dat do
vadă de o voință și o putere de

In medul dintre Jiul și Rapid, punctul forte al ambelor echipe1 a 
fost apărarea. Fotografia noastră redă o fază periculoasă de la poarta 
•dripei Jiul care a fost lămurită cu calm și siguranță de Pop.

Juniorii Ле la Minerul Lupeni 
în plină pregătire

Stadionul asociației 
sportive Minerul Lu- 
peni cunoaște în fie
care zi o deosebită a- 
nimație. De ta orele 
9—12 și după-amieză 
de la orele 15—18 ti
nerii fotbaliști muncesc 
cu hărnicie, sub îndru
marea antrenorului Szfi- 
ke, pentru însușirea 
tainelor acestui sport, 
care a cucerit lumea.

După un control me
dical riguroe procesul 
de instruire a început 
ta 20 ianuarie 1966. In 
prima perioadă s-au ți
nut lecții de pregătire 
fizică generală, s-au e- 
xecutat exerciții pentru 
întărirea aparatului res
pirator. Juniorii au par
curs zeci de kilometri 
sub formă de marșuri 
și crosuri pe dealurile 
din împrejurimi. Au 
primit o aplicație frec
ventă exercițiile cu 
haltere și mingile me
dicinale. Abia după lec
ția a 7-a juniorii au 
trecut 1a exerciții teh
nice cu mingea. In a- 
ceasrtă perioadă ponde
rea antrenamentelor a 
fost pusă pe factorii 
fizici.

Doar în partea a 
doua a perioadei pre
gătitoare exercițiile 
tehnice primesc o pon
dere tot mai mare și 
de ta dezvoltarea fizi
că generală se trece la 
exercițiile fizice speci-

fice. In. etapa aceasta 
se creează rezistenta, 
forța și îndetnînarea 
specifică fotbalului, se 
lucrează mult cu balo
nul, se învață și se re
petă procedeele tehni
ce de bază ale fotbalu
lui, se pune un accent 
deosebit pe jucarea ba
lonului 
cioare, 
variată 
mingii 
capul.

Un număr de 6 
cători a» un program 
special. Ei execută e- 
xerciții pentru dezvol
tarea elasticității, vite- 
zii și a curajului. Din 
programul lor nu lip
sesc exercițiile de a- 
crobație și cele tehni
ce cu balonul.

O dată cu începerea 
perioadei precompeti- 
ționale, 2 jnartie 1966, 
factorul tactic primeș
te o pondere mai ma
re. Au avut loc lecții 
cu diferite teme ca: 
„Principiile de bază ata 
sistemului cu 4 fun
dași", „Sarcinile pe 
posturi în sistemul 
4—2—4" etc.

Cele învățate ta șe
dințele teoretice și an
trenamente sânt puse 
în aplicare cu ocazia 
meciurilor amicale de 
verificare. Astfel junio
rii au susținut meciuri 
de verificare ou echi
pele de seniori Con-

cu ambele pi
șe învață gama 

a 
Și

de lovire 
cu piciorul

ju-

structorul, Preparatorul 
și Minerul П, toate din 
Lupeni, și care acti
vează în campionatul 
orășenesc.

Vreau să precizez de 
la început — ne-a re
latat antrenorul junio
rilor — că scopul nos
tru este de a crește 
jucători de fotbal pre
gătiți din toate punc
tele de vedere. Rezul
tatele de pe teren și 
clasamentele sînt sco
puri secundare pentru 
not Principalul este ca 
juniorii pregătiți să sa
tisfacă cerințele fotba
lului, șă fie nu numai 
jucători talentațl din 
care să recomandăm e- 
lemente pentru prima 
garnitură ci și exemple 
în muncă 
sportivă.

In ziua 
tie 1966 
cepe returul campiona
tului de juniori, echi
pa formată din jucă
torii ; Purice, Faur, Bă- 
dău, Pușcaș, Gfeșpar, 
Epure, (portari), dimin- 
ga, Nemeș, Silvester, 
Hristea, Bușoi, 
lean (fundași), 
Haas, Cactria 
cași), Răcoșan, 
Gavfilă, Paljui,

și conduită

de 27 mar
dind va în-

Arde-
Pop, 

(mijlo- 
Nivelt, 
Gross, 

Mogoș, Stoica, Cioflica 
și Wilhelm să fie bine 
pregătiți ta toate capi
tolele.

A. STEFANESCU

Rezultate din Cupa României

IN N

Iu cadrul 16-imilor „Cupei Ro
mâniei" la fotbal, desfășurate du
minică, au fost înregistrate citeva 
surprize. Astfel AS. Aiud a reușit 
șă elimine cu 3—1 (1—0) pe Știința 
Craiova, Rapid Ploponi a dis
pus cu 1—0 de o altă echipă din 
prima categorie, Dtnamo Pitești, 
iar Cimentul Medgidia a învins cu 
3—1 pe Știința Timișoara. Iată ce- 
lrteltr rezultate înregistrate: Dina
mo Bacău — CSJhLS. lași 0—1; 
Vagcmal Arad — Dtnano Bacnuști

1—2; Minerul Bata Mare — Petro
lul Ploiești 2—2; C.S.M. Sibiu — 
U.T. Arad 0—2; Forests Fălticeni— 
Panii Constanta 0—3; Metalurgis
tul București — Steagul Roșu Bra
șov 1—2; Frgctexport Focșani — 
Siderurgistuâ Galați 6—4; Dunărea 
Calafat — Știința Cluj 0—4; Ști
ința Tg. Mureș — Crișul Oradea 
1—3; Clujeana Cluj — Progresul 
București 3—-1 ; Petretui Moinești 
— Sade Ocna Mureș 0—1.

(Agcspcas)

luptă exemplară, fiind chiar la un 
pas de obținerea unei victorii de 
prestigiu. Cel mai bun comparti
ment a fost apărarea în care au 
excelat Ivănescu și Pop. Aprecieri 
bune merită și cei doi fundași late
rali, respectiv, Șerban și Farkaș, ul
timul descurcîndu-se ieri destul de 
bine în noul post. De asemenea, 
mijlocașii Crăciun și Stoker 
muncit mult și cu folos, iar 
atac Martinovici și Peronescu 
dat un randament superior. 1 
jiuliștii vor juca la fel de bine 
în returul care se apropie, sîntem 
convinși că ei își vor păstra locul 
fruntaș în seria în care activează.

Echipa Rapid s-a comportat 
acest meci pe măsura 
lor sale. Bucureștenii 
frumos, și-on etalat 
tehnice superioare pe 
seda însă s-au dovedit deficitari 
în fazele de finalizare. Si la ei 
compartimentul cel mai bun a fost 
apărarea în care s-au detașat Grea- 
vu și Lupescu.

Revenind la joc, se poate spune 
că primul sfert de oră a aparținut 
în întregime gazdelor care au a- 
tacaț continuu poarta apărată de 
Andrei. In minutul 5, Peronescu șu- 
tează în bară pentru ca tot el să 
deschidă scorul în minutul 10, la o 
combinație cu Martinovici și Li- 
bardi. Feroviarii egalează în minu
tul 17 prin Georgescu care a fruc
tificat o centrare a lui Ion Ionescu.

Pînă la sfîrșitul celor 120 de mi
nute de joc mai sînt de semnalat 
ocaziile deosebit de favorabile ra
tate de către Libardi, Sandu, Geor
gescu și Codreanu, precum și in
tervențiile 
celor doi 
Andrei.

Arbitrul 
a condus

JIUL : (Antrenor Eugen Mladin) r 
Ion Vasile, Serbau, Ivănescu, Pop, 
Farkaș. Stoker, Crăciun (Foca), 
Martinovici, Libardi, Peronescu, 
Sandu,

RAPID: (Antrenor Valentin Stă- 
nescu): Andrei, Lupescu, Molroc, 
C. Dan, Greavu, Dinu, Jamaîschi, 
Codreanu, Georgescu, Ion Ionescu, 
Oblemenco (Neagu).

au 
din 

i au 
Dacă 

și

în 
posibilîtăți- 

au combinat 
cunoștințele 

care le po-

de ultimul moment ale 
portari Ion Vasile și

Cornel Nițescu din Sibiu 
următoarele formații:

*

In deschiderea meciului Jiul — 
Rapid a avut loc întîlnirea dintre 
juniorii Jiului și echipa Preparato
rul din Petrila. Partida a luat sfîr- 
șit cu uq rezultat de egalitate: 1-1.

D. CRIȘAN 
C. MATEESCU

Aruncare de la tușă și un 
fnspectaculos duel aerian 

lupta pentru balon.

Zilele trecute, sala 
sporturilor din. Lupeni 
a găzduit întrecerile 
finale ale campionatu
lui individual de box 
al legiunii noestre. Re
dăm mai jos rezulta
tele înregistrate în fi
nale, învingătorii cuce
rind titlul de campioni 
la categoriile respecti
ve. Categoria hîrtie : 
Coiciu — Hunedoara, 
bate ta puncte pe Ba- 
sarab — Hunedoara; 
categoria muscă: Ca
fenea — Hunedoara, 
câștigă fără adversar;

categoria cocoș: Liță
— Hunedoara, învinge 
prin abandon în repri
za a Il-a pe Dobrea — 
Brad; categoria pană: 
Smiguleț — Lupeni, în
vinge prin abandon în 
repriza a II-a pe Gran- 
cea — Hunedciare; ca
tegoria semiușoară: 
Lupu — Lupeni, învin
ge prin abandon pe 
Parasca — Cugir; ca
tegoria ușoară : Galan
— Cugir, învinge prin 
abandon în repriza a 
Il-a pe Dragotă — Lu
peni; categoria semi-

mijlocie: Nițu — Gu* 
gir, bate ta puncte pe 
Zebnski — Brad; cate
goria mijlocie mică: 
Ciurea — Cugir, în
vinge prin K.O. fn re
priza I-a pe Vlad — 
Lupeni; categoria mij
locie: Leoveanu — Hu
nedoara, învinge prin 
abandon în repriza a 
П-a pe Nytas — Lu
peni; categoria semi
grea : Sărăcin — 
peni, învinge prin 
bandon ia repriza 
pe Roșu — Bind.

Lu-
a-

I-a
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Echipa studenților 
în două jocuri de verificare

In 
tului

vederea returului campiona- 
repu-bdican la volei, catego

ria A, seria I>I-a, 
lor din Petroșani 
bâtă și duminică 
verificare avînd 
chipa 
Turzii 
serie.

Din
s-a putut observa că în jocul e-

echipa studenți- 
a susținut sîm- 
două jocuri de 

ca parteneră e-
Induslria sîrrnei din Cîtnpia 

care activează în aceeași

cele două partide susținute.

chipei studenților există unele 
rențe care nu pot fi etemnate decât 
printr-o muncă susținută.

De aceea, în perioada oare a 
mai rămas pînă ta începerea re
turului, antrenorul echipei prof. 
Ceacu Ierpnim, trebuie să acorde 
toată atenția îmbunătățirii jocului 
echipei.

oa-

S. BÂLOi 
tehhacwn и.С£Д,

Pentru a patra oară consecutiv
Echipa de hochei pe gheafa a UJRJSJS. 
campioană mondială

Pentru a patra oară consecutiv, 
echipa de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. a cîștigat campionatul mon
dial. In 
ținut la 
chipei 
sovietici
oritate evidentă, obțmînd victoria

ultimul joc, decisiv, sus- 
Ljubliana în compania e- 
Cehoslovaciai, hocheiștii 
au demonstrat o superi-

cu categoricul scor de 7—1
2—1, 1—0).

Clasament : 1. U.R.S.S. 13 puncte, 
campioană mondială și europeană; 
2. Cehoslovacia 12 puncte; 1 Ca- . 
nada 10 puncte; 4. Suedia 7 puncte; 8 
5. R.D. Germană 6 puncte; 6. S.VA. *■ 
4 puncte; 7. Finlanda 4 puncte; A 
Polonia zero puncte. (Agwpres)

—‘. Șfiinfa Petroșani — 
Dinamo București 5-5 (0-0)

In prima etapă a campionatului 
republican de rugbi pe anul in 
curs, echipa studenților din Petro
șani a primit vizita campioanei re
publicane, formația Dinamo Bucu
rești.

După un joc pasionant și atractiv, 
meciul a luat sfirșit cu un rezultat 
de egalitate (5-5) care reflectă în 
mod just situația de pe teren.

Studenții încep cam timid partida 
însă cu timpul reușesc să echili
breze jocul și chiar să atace la 
mînă. Dinamoviștii își revin și au 
o perioadă în care sînt pe punctul 
de a înscrie dar balonul le joacă 
festa și iese afară din teren sub 
privirile lui Rahtoppl, Nica și fun
dașul Ionescu care, căzut la pă- 
mînt, aștepta deschiderea scorului. 
Dinamoviștii mai beneficiază de o 
lovitură de pedeapsă prin Nica, care 
rămîne fără rezultat.

După pauză studenții intră deciși 
pe teren și încurajați frenetic de 
galerie reușesc să domine cea mai 
mare parte din repriză beneficiind 
de o linie de treisferturi 
Dragoș și Humeniuc

fee 
ad- 
re-

mai buni de pe teren. Gaodele 
un joc foarte bun „sufocindu-și" 
verșarii. De altfel, în această 
priză, după o fază de o rară fru
musețe creată de Dulce, cinci, to
tuși, nu au reușit să înscrie, stu
denții forțează jocul și deschid sco
rul după un atac al treisferturiler 
adverse stopat 1a timp de Dragoș. 
Săbău „smulge" mingea lui Rgbto- 
pol din brațe șl înscrie la cț&trul 
terenului o încercare pe care Ure
che o transformă. Era minutul 77 
și meciul părea jucat dar mingea 
repusă la centru ajunge 1a Rahto- 
pol care după o cursă frumoasă 
recentrează balonul pe grămadă un
de Fugigi prinde și înscrie e în
cercare, transformată de Nica.

In acest meci, în care am 
la lucru echipa noastre în 
campionilor, am remarcat că 
ficiem de un „cincisprezece" 
gen, cu jucători valoroși si
pregătiți pentru faza actuală a cam
pionatului. In jocul de duminică s-au 
remarcat Dragoș, Hwneniuc, Pap și 
Dulce de la gazde, Iordăchescu, Tu
tu ianu și Rahtopol de la oaspeți.

Bun arbitrajul 
prestat de Tudo- 
rache Florentin 
di.n București.

Ar fi de dorit 
ca echipa să se 
comporte bine $1 
în următoarele 
două întflniri de 
ta lașa și Bucu
rești cu CS.M.S. 
și, respectiv, Gri- 
vița Riașle. Aș
teptăm, de ase
menea, să vedeai 
un meal ta fel 
de frumos din 
partea studenților 
în etapa din 3 
aprilie etnd vom 
primi pe teren 
propriu replice 
formației Parol

văzut 
față 

bene- 
omo- 
bine
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Trei ani de-a rindul, brigada de frontaliști care are în frunte pe minerul Petre Constantin, de Ia sectorul V al minei Lupeni, ș-a numărat 
mereu în rîndul celor fruntașe. In primele două luni din acest an ortacii lui Constantin au raportat o depășire a sarcinilor de 1 850 tone căr
bune și realizarea unui randament cu 0.64 tone pe post mai înalt decît cel planificat. In fotografie: un schimb din brigadă sfătuindu-se înain
te de a pleca în subteran.

limit si litffli рнів
Redacțiile Editurii didactice și pe

dagogice pregătesc 200 de titluri de 
manuale și lucrări de specialitate 
necesare înivățămiintuilui superior în 
viitorul an școlar. Printre acestea 
se află noi studii de energetică, 
electrotehnică, electronică, biologie, 
chimie matematică, istoria litera
turii române, cursuri pentru învă
țarea limbilor franceză, engleză, ru
să, germană4 și spaniolă, lucrări des
pre mașini frigorifice, turbine hi
draulice și echipament hidroener
getic, evidența contabilă etc.

Cursurile și manualele utilizate 
în facultățile și institutele din țara 
noastră se bucură de o bună apte-

ІНІІШМІ fflflln
ciere peste hotare, exprimată în 
numeroasele solicitări de lucrări de 
acest gen pentru a fi traduse de 
către diferite edituri străine. După 
ce a văzut lumina tiparului în Sta
tele Unite, cursul universitar „Teo
ria probabilității și aplicații", apar- 
tinînd cunoscutului matematician 
Octav Onicescu, a fost cerut pen
tru traducere și de o editură lon
doneză, iar-cursul de chimie or
ganică, elaborat de academicianul 
G. D. Nenițescu — elogiat mai în- 
tîi la Moscova — va apare și sub 
auspiciile unei edituri poloneze.

(Agerpres)

Conferiflfc-fulger 
pe tema calități* cărbunelui

In nonă cu câteva zile, la mina 
Petrila, în scopul îmbunătățirii căr
bunelui extras, din inițiativa corni- 
tetokii de partid al exploatării, a 
fost organizat un ciclu de confe- 
rinle-fulger despre cărbune și ca
litatea acestuia.

Conferințele au p durată de 10— 
15 minute și se presantă în fata 
muncitorilor, artificierilor și maiștri
lor înaintea intrării acestora în mi
nă, în toate trei schimburile. Ciclul 
este format din 4 expuneri: ori

Executarea corectă a depășirilor 
și semnalizărilor

(Urmare din pag. 1-a)

fără nici un pericol pentru vehi
culul depășit. Asemenea reguli — 
obligatorii — nu sînt înțelese însă 
de șoferi ca Dan Francisc de la ga
rajul I.F. Petroșani, care în ziua de 
2 martie a. c. a executat o depă
șire fără să semnaleze intenția de 
a depăși mașina din față, iar șofe
rul Gigei Ion de la autobaza 
DJt.TA., coloana Vulcan, în ziua 
de 7 martie a efectuat o depășire 
în intersecție nedirijată, fără să 
se asigure !

★

Prin înzestrarea autovehiculelor 
de transport cu echipament modern 
de semnalizare, s-a dat conducăto
rilor auto un ajutor prețios, prin 
oare pot avertiza pe ceilalți șoferi 
cît și pe pietoni de intențiile lor 
de a executa diferite manevre cu 
autovehiculul. Manevre ca: viraje 
la stînga, depășiri, opriri, este ab
solut necesar să fie semnalizate 
din timp de către șoferul respec
tiv. Trebuie acordată o deosebită 
importantă acestor semnalizări, ele 
contribuind la securitatea circula
ției pe drumurile publice, precum 
și la o desfășurare în condiții bune 
a acestei circulații. In timpul nop
ții, se impune din partea conducă
torilor auto o atenție mai mare în 
ceea ce privește folosirea echipa
mentului de semnalizare și ilumi

ginea cărbunelui; ce este și la ce 
se folosește cocsul; medicamente, 
alimente, vopsele, parfumuri și ex
plozibile din cărbune; calitatea 
cărbunelui în lumina Directivelor 
cehii de-al IX4ea Congres al P.C.R.

Textele conferințelor au fost e- 
laborate — și sînt prezentate — 
de către șeful laboratorului-recep- 
ție C.T.C. de la Petrila, tov. Kele- 
men Tiberiu, și sînt urmărite cu 
viu interes de către participanți.

nat al autovehiculului. Este greșită 
practica unor conducători auto ca
re, știind că autovehiculul lor dis
pune de lumini puternice, le fo
losesc în mod abuziv, obligînd 
prin aceasta pe ceilalți conducă
tori auto să piardă controlul vehi
culului respectiv și, datorită lumi
nilor puternice, să jplae |p șanț sau 
să producă accidente T'

O folosire necorespunzătoare a 
semnalizării, nerespectarea reguli
lor referitoare la aceasta, sau neto- 
loșirea mijloacelor de semnalizare 
în totalitate, ăînt cauzele multor 
acoidenite. Așa, de pildă, numai în 
ziua de 8 martie a. c. șoferii Că- 
lugăru Aurel și Novac Ioan de la 
garajul D.R.T.A. Petroșani oa și șo
ferul Kovacs Iuliu de la Teatrul 
de stat Petroșani, au fost văzuți 
că nu semnalizau cu semnalizatoa
rele sau chiar сц brațul — inten
ția de a vira la ștînga, creînd ast
fel pericole de accidente pentru 
mașinile sau pietonii care circulau 
pe porțiunea respectivă de șosea I

Fiecare conducător auto trebuie 
să fie conștient de marea răspun
dere pe care o poartă atunci cînd 
se află la volan sau Ia ghidonul 
motocicletei și să-și dea pe deplin 
seama că de comportarea lui co
rectă depinde viața cetățenilor pe 
care-i transportă sau îi întîlnește 
în drum și integritatea materialelor 
ce i-au fost încredințate spre a Ie 
transporta.

M • T Â 

OBSTACOLE 

In gang
Un grup de cetățeni din Pe

troșani, strada Republicii iu. 
53, s-au adresat ziarului lntr-o 
problemă in care nu au găsit 
înțelegerea celor competent! 
a lua măsuri de îndreptare a 
stării de lucruri semnalate.

Locatarii Dușa Ștefan, Alexa 
Nicolae, Dușa Miron iși au 
trecerea spre locuințe printr-un 
gang, cu poarta la stradă. La 
același număr de imobil se 
află și un centru de pline, cu 
magazie de mină care are o 
ușă spre gang. i

De aici provine tot necazul. 
Cînd aprovizionează unitatea 
respectivă cu produse de pani
ficație, mașinile I.P.P.P. intră 
în gang, blocînd complet tre
cerea locatarilor pe cite o ord 
și mai bine, cît durează ope
rația de descărcare. După a- 
ceastă operație, care se tace 
de multe ori în ore tlrzii din 
noapte, mașina Întoarce fn 
curte trezindu-i pe locatarii 
care eventual ‘nu s-au trezit 
la auzul zgomotelor produse 
de aruncarea coșurilor metali
ce încărcate cu pline pe du
șumeaua magaziei. Urmează a- 
pol încărcarea (citiți arunca
rea) coșurilor goale în mașină, 
care se face desigur tot cu zgo
mote. Și cum de multe ori la 
aceste operații iși dau „con
cursul'' persoane străine de 
eentrul de pline, coșurile a- 
runcate la întîmplare rămîn In 
gang, care nu e luminat, ori 
în curte plrtă la un nou trans
port, din care cauză, nu o dată 
s-a întimplat ca locatarii să se 
Împiedice și chiar să cadă din 
cauza acestor obstacole.

Locatarii nemulțumiți de a- 
ceastă stare de lucruri au a- 
dresat conducerii O.C.L. Ali
mentara o reclamație, venind 
cu propunerea ca, atît pentru 
liniștea lor, сГ șî pentru asi
gurarea descărcării produselor 
de panificație în condiții de 
igiena mal bune, mașina să nu 
intre in gang. Nerăspunztnd ia 
sesizarea locatarilor sus amin
tiți, conducerea O.C.L. Alimen
tara pare că aprobă tacit pro
cedeul actual de lucru. Or, fn 
calitate de beneficiar, ar tre
bui să intervină categoric, pen
tru ca aprovizionarea unității 
respective in orele de noapte 
să nu conturbe liniștea loca
tarilor, fie folosindu-se intra
rea din față, fie cea din gang, 
în așa tel însă, tncît coșurile 
să nu mai ajungă prin noroaie 
și murdării, pentru ca apoi să 
servească din nou la transpor
tul produselor de panificație. 
Acest lucru se cere cu atît mai 
mult, cu cît piinea este un 
produs care nu se spală I

Măsurile se cer a fi luate 
cît mai grabnic.

MARGARETA MICA

Trustul minier „Ойима" — Craiova
Angajează de urgență

pentru Exploatarea minieră Horăffi gi Exploata
rea minieră Leorda, din bazinul minier Valea 
Motruhii muncitori calificați în meseriile de:

miner 
ajutori mineri 
electricieni de mină 
lăcătuși de mina

Se asigura, imediat locuință cores'* 
punz&toare iu blocurile exploatărilor, 
în funcție de numărul membrilor fa« 
miliei.

Doritorii se pat adresa direct Exploatării miniere Horăști 
cu sediul în Horăsti. raionul Strehaia. regiunea Oltenia și 
Exploatării miniere Leorda cu sediul în comuna PloșUna, 
raionul Strebaia. regiunea Oltenia.

I

PROGRAM RADIO
te

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Program de cînte- 
ce și jocuri; 5,40 Miniaturi de es
tradă; 6,00 RADIOJURNAL. Sport; 
6,10 Jocuri populare; 6,22 Crescen
do pentru orchestră de Krauss Pe
ter Bruchmann; 6,30 Anunțuri și 
muzică; 6,45 Melodii populare; 7,00 
RADIOJURNAL. Sport; 7,15 „Acor
deonul vesel" — muzică ușoară; 
7,30 Cîntece și jocuri populare,- 
7,45 Salut voios de pionier,- 8;00 
SUMARUL PRESEI; 8,08 Muzică de 
eșțradă; 8,20 Cîntă orchestra de 
muzică populară a Cooperativei a- 
gricole de producție din Bolintinul 
din Deal, regiunea București; 8,30 
La microfon, melodia preferată; 9,30 
Sfatul medicului: Prevenirea boli
lor contagioase care apar mai 
frecvent primăvara; 9,35 Muzică din 
opera „Pelleas și Melisande" de 
Debussy; 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,05 Ce să vedem 1 Ce să citim 1 
Ce să ascultăm?; 10,15 Program 
de cîntece populare; 10,30 Emisiu-

D E
martle

ne muzicală pentru copii; 11,00 
Variațiuni simfonice; 11,29 Seiec- 
tiuni din opereta „Anny“ de Ir
ving Berlin,- 11,45 Melodiile ecranu
lui; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 12,10 
Album de muzică ușoară; 12,40 So
liști de muzică populară din dife
rite regiuni ale tării; 13,00 Tineri 
interpret! de muzică ușoară; 13,20 
Limba noeistră; 13,30 Din cîntecele 
și dansurile popoarelor,- 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 14,08 Piese co- 
rale de Ion Dănielescu,-, 14,20 Cîn
tece de dragoste și jocuri popu
lare; 14,50 Muzică instrumentală; 
15,00 Ginită Michel Halliday și Mi
na; 15,20 Caleidoscop muzical; 15,45 
Două instrumente: mandolină și 
cobză și un interpret: Grigore Kia- 
zin; 16,00 RADIOJURNAL. Sport 
16,20 Soliști de muzică ușoară; 16,50 
Melodii populare; 17,20 COLEGI DE 
LICEU: „Zile de vacanță"; 17,45 
Piese concertante de estradă; 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI,- 18,03 IN JU
RUL GLOBULUI,- 18,13 „Cîntecel pe 

strună zis" — muzică populară,- 
18,30 TRIBUNA RADIO; 18,40 Vă 
prezentăm orchestra dirijată de 
Gunter Golash; 18,50 „Am îndrăgit 
o melodie" — muzică ușoară ro
mânească; 19,20 Sport; 19,30 Varie
tăți muzicale; 20,00 RADIOGAZE- 
TA DE SEARĂ,- 20,30 Melodii de 
Eugen Teger,- 20,45 Noapte bună, 
copii; 20,55 Cîntă Viorica Flintașu 
— muzică populară; 21,15 MITURI 
ȘI LEGENDE; 21,45 Interpreta se
rii : Dorina Drăghici; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport, 22,20 Festival in
ternațional de jazz „Fraga 1965"; 
22,42 Recital Dietrich Fischer Diăs- 
kau; 22,55 Muzică ușoară pentru 
toate vîrstela, 23,52 BULETIN Pfc 
ȘTIRI.

(inematoorrafc
18 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Tom Jones; REPUBLICA: Ultimul 
miliardar; LONEA: Oamem ăi dra
pele,- UVEZENI; Unde-i generalitl,- 
IȘCRONI: Brațul nedrept al legii



SKAGQb ROȘB

Filași ronânesc 
JDerâică Ia ora 6“ 
granit la festivalul 
tia Argentina

fîHîilie inisliti 
iiiâiuiiă la lina

MAI BEL PLATA 14 (Ager- 
pog. — Sîmbătă a luat slirșit 

internațional al iil- 
aadrn de ia Mar del Plata (Ar- 
дсавймц Marele premiu al fes- 
tk^nhzi a lost decernat lilmu- 
hd cehoslovac „Trăiască Repu- 
ЬВсяР („In spatele marelui 
zSf) al regizorului Karel 
Kadryna, pe un scenariu de 
Jan Prohaska.

Premiul special al juriului a 
fost acordat filmului românesc 

‘ „Duminică la ora 6", al regi
zorului Lucian Pintilie, pe un 
scenariu de Ion Mihăileanu, 
In colaborare cu regizorul. 

. Imaginea filmului este realiza
tă de Sergiu Huzum. Filmul ro
mânesc, în care rolurile prin- 
cipale sînt interpretate de Iri
na Petrescu și de Dan Nuțu, a 
fost primit cu căldură de către 
participanți la actuala ediție 
a festivalului de la Mar del 
Piața.

VIENA 14. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite: 
Duminică s-a deschis la Viena a 
83-a ediție a Târgului de primăva
ră la care expun 2 900 firme aus
triece și 2 332 de firme din 29 de 
state.

Republica Socialistă România pre
zintă o expoziție turistică organi
zată de O.N.T.-Carpați care înfăți
șează aspecte din țara noastră, 
printre care litoralul românesc al 
Mării Negfe, Poiana Brașov, Mî- 
năstirile din nordul Moldovei. Ex
poziția care cuprinde, de 
nea, standuri cu obiecte 
populară românească, s-a 
din prima zi de o mare 
de vizitatori.

In ciuda timpului nefavorabil — 
iarna încercînd să se facă din nou 
simțită — Tîrgul de la Viena a fost 
vizitat în ziua deschiderii sale de 
168 000 de persoane.

PARIS 14. Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite :

La Paris a avut loc o plenară a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Francez, la care s-au dis
cutat probleme ideologice și cul
turale. Pe baza unui raport pre
zentat de Louis Aragon a fost a- 
doptată în unanimitate o rezoluție 
asupra problemelor ideologice și 
culturale. De. asemenea, la plenară 
au fost adoptate două hotărîri. Pri-

ma se referă la sprijinirea fără re
zerve de către Partidul Comunist 
Francez a revendicărilor oamenilor 
muncii în ce privește sporirea sa
lariilor, îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de trai, iar cea de-a 
doua la intensificarea eforturilor 
P.C. Francez în vederea ajungerii 
la o înțelegere între toate partidele 
de stingă pe baza unui program 
comun pentru a se obține majori
tatea în alegerile parlamentare.
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SITUAȚIA DIN INDONEZIA

Preluarea puterii politice 
de către generalul Suharto

ф Trupe și unitâfi paramilitare pe 
Djakartei

ф Interzicerea Partidului Comunist și 
organizații obștești

DJAKARTA 14 (Agerpres). — A- 
депШІе de presă anunță că pre- 
ședâmele Sukarno a predat sîmbă
tă generalului Suharto, comandant 
al trupelor de uscat, puterea po- 
litică din Indonezia. Sukarno bi 
menține postul de președinte al 
Indoneziei. Postul de radio Dja
karta-a transmis un discurs al ge
neralului Suharto, în care acesta 
declară că „a primit însărcinarea 
din partea președintelui Sukarno 
să ia toate măsurile necesare pen- 
tru menținerea ordine! și securi
tății".

Sîmbătă, străzile capitalei Indo
neziei au fost parcurse de uni
tăți ale diviziei „Siliwangi", de alte 
trupe ale armatei, precum și .de 
unități paramilitare ale studenților 
din gruparea K.A.M.I., care fusese 
interzisă de președintele Sukarno.

La scurt timp după preluarea pu-

terii politice de către

Consfătuire economică
TOKIO 14 (Agerpres). — La To

kio s-a deschis la 14 martie prima 
consfătuire economică sovieto-japo
neză, care va discuta probleme pri
vind dezvoltarea în 
colaborării 
științifice, 
comerțului

Membrii

continuare a 
economice și tehnico- 

precum și extinderea 
între cele două țări, 
delegației economice so-

SffIA * Criza de
BRUXELLES 14 (Agerpres). — 

Criza de guvern din Belgia a in
trat sîmbătă înr-o fază nouă. După 
hoigi și complicate tratative. Paul 
Vander Boeynants, însărcinat cu for
marea tmui nou guvern, a reușit să 
obțină acordul liberalilor de a parti
cipa împreună cu Partidul social- 
creștin la o eventuală coaliție gu- 

Conducerea „Parti- 
și progresului" (li- 
află la dreapta eși- 
belgian, a votat în

vernamentală. 
dnlui libertății 
bexal), care se 
cheruhii politic
unanimitate pentru participarea la 
govern, punînd însă o serie de 
condiții importante.

Printre acestea sînt citate reduce
rea cheltuielilor bugetare pentru

Campania electorală din Anglia

CAIRO 14 (Agerpres). — Primul 
ministru al Sudanului, Mohammed 
Ahmed Mahgoub, sosit la Cairo 
pentru a participa la reuniunea șe
filor de state arabe, a făcut presei 
o declarație în care a arătat că gu
vernul său se pronunță împotriva 
participării Sudanului la orice gru
pări sau pacte militare. Totodată, 
el a dezmințit afirmațiile apărute 
în unele publicații, potrivit cărora 
Sudanul ar intenționa să restabi
lească relațiile diplomatice cu Ma
rea Britanie.

aseme- 
de artă 
bucurat 
afluență

străzile

a unor

Comunist din Indonezia și a 
organizații obștești, printre 

Consiliul Central al Sindica- 
din întreaga Indonezie

generalul 
Suharto, postul de radio Djakarta 
a difuzat un decret emis de acesta 
„în numele președintelui Sukarno", 
privind interzicerea oficială a Parti
dului 
unor 
care 
telor
(S.O.B.S.I.), organizația de tineret 
„Pemuda Rakjat" și organizația de 
femei „Cerwani".

După cum anunță agenția France 
Presse, au fost arestate 21 de per
sonalități, ocupînd importante func
ții guvernamentale, printre care 
comandantul suprem al armatei ae
rului, vicemareșalul Herlambang 
Asmara Hadi, președintele Parti
dului „Partindo", colonelul Mo
hammed Sjafei, ministrul securită
ții, Tjoe Tat, ministru de stat 
lingă președinție.

sovieto-japoneză

i

Pe

de
Nesterov, președintele Pre- 

Ca- 
fost 
mi- 
mi-

vietice la consfătuire, condusă 
M. V.
zidiulul Consiliului Unional al 
merei de Comerț a U.R.S.S., au 
primiți de Eisaku Sațo, primul 
nistru al Japoniei, Takeo Miki,
nistrul comerțului exterior și in
dustriei și Etsusaburo Shiina, mi
nistrul afacerilor externe.

LONDRA 14 (Agerpres). — Cam
pania electorală din Anglia con
tinuă cu intensitate. Primul minis
tru britanic, Harold Wilson, a ros
tit o nouă cuvîntare la Edinburgh, 
reafirmînd poziția Angliei față de 
problema dezarmării și respingînd, 
totodată, ideea creării unei 
nucleare vest-europene.

Luînd cuvîntul în cadrul 
miting electoral, care a avut
Nottingham, secretarul general al 
Partidului Comunist din Anglia, 
John Gollan, a declarat că progra
mul Partidului conservator este po-

pentru apărarea drepturilor 
în special, a dreptului la

sondaje întreprinse în rîn-

forțe

unui 
loc la

PE SCURT
o CAPE KENNEDY. Lansarea 

navei cosmice americane „Gemini- 
8", avind la bord pe cosmonauții 
Nell Armstrong și Dave Scott, ca
re urma să aibă loc marți la ora 
16,40 G.M.T., a fost amînată pentru 
miercuri la aceeași oră. Potrivit 
unui comunicat al N.A.S.A., .amâ
narea lansării navei „Gemini-8" a 
fost determinată de înregistrarea 
unor defecțiuni tehnice atît la ra
cheta purtătoare de tip „AtlâS" cit 
și la cabina spațială propriu-zisă.

trivnic intereselor clasei muncitoa
re din Marea Briitanie și luptei a- 
cesteia 
sale și, 
grevă.

Două
durile opiniei publice britanice in
dică faptul că laburiștii continuă 
să aibă șanse de ■ a cîș- 
tiga victoria în alegerile ce urmea
ză să aibă loc la sfârșitul acestei 
luni. In afară de rezultatele son
dajului dat publicității de Institu
tul Gallup, care, după cum se știe, 
a indicat că laburiștii dețin în mo
mentul de față un avans de 10,5 
la sută față de conservatori, se 
mai citează și un alt sondaj al o- 
piniei publice, potrivit căruia a- 
vantajul laburiștilor față de con
servatori este de 7,7 la sută.

Nici un rezultat 
în căutarea 
proiectilului 
nuclear pierdut

MADRID 14 (Agerpres). — Cer- 
cetările pentru recuperarea proiec
tilului. nuclear pierdut în cursul 
prăbușirii pe teritoriul Spaniei a 
bombardierului american „B-52” 
continuă de aproape opt ipl mai 
fără vreun rezultat concret, h ul
timele zile, cele trei submarine ce 
care sînt dotate unitățile militare 
americane trimise pentru cercetări 
în zona catastrofei au răscolit fără* 
rezultat fundul oceanului pe o în
tindere de 125 mile.

parisj o nouă întrunire a reprezentanților 
țărilor membre ale N A. T. 0

• NEW YORK. Poliția din ora
șul Bogalușa (Louisiana) a arestat 
un alb, Thomas Bennett, sub acu
zația de a fi încercat să-l asasine
ze pe căpitanul negru Donald Sims. 
Bennett a tras patru focuri de re
volver asupra lui Sims în timp ce 
acesta telefona de la o stație de 
benzină. Sims a fost transportat la 
spiței.

ф-ROMA După zilele frumoase 
de început de primăvară, un val 
de frig , s-a, abâtut asupra Italiei. 
Zăpada a acoperit vîrful Vezuviu- 
lui și a nins în vecinătatea orașu
lui Neapole. De asemenea, s-au 
semnalat ninsori și temperaturi scă
zute în zonale Friuli, Venezia-Giu
lia, Umbria și Foggia.

• PNQM PENH. La Pnom Penh 
a fost deschisă o expoziție indus
trială a R. D. Germane. La festi
vitatea de deschidere au participat 
dr. Grete Wittkowski, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., prințul Norodom Kantol, 
priim-ministru al Cambodgiei, pre
cum și alte personalități politice 
cambodgiene.

guvern într-o fază nouă
sprijinirea școlilor catolice,'anumite 
schimbări în sistemul de organiza
re al poliției și modificări în pro
gramul guvernamental privind con
flictul lingvistic între valoni și fla
manzi.

In cursul zilei de luni, Comite
tul național al partidului social- 
creștin s-a întrunit pentru a lua în 
discuție condițiile puse de liberali. 
Potrivit relatărilor agenției France 
Presse, datorită obiecțiilor ridicate 
de aripa democrat-creștlnă a parti
dului sodal-creștin ședința s-a În
cheiat fără nici un rezultat In fa
ța situației care s-a creat, discu
țiile vor fi reluate din non marii, 
de data aceasta in Comitetul ge-

neral al Partidului social-creștin.
Potrivit aprecierilor observatori

lor politici din capitala Belgiei, în 
cazul cînd Boeynants nu va obține 
adeziunea conducerii partidului so- 
cial-creștin Ia acordul negociat de 
el cu liberalii, impasul va deveni 
complet.1 In acest caz nu ar mai 
exista decît^două posibilități: fie 
formarea unui guvern de tehnicieni, 
în afara parlamentului, fie organi
zarea imediată a unor noi alegeri. 
Ambele posibilități nu sînt în mă
sură să satisfacă partidele politice, 
care, afirmă acești observatori, vor 
căuta să ш compromită șansele 
formării unui nou guvern.
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permanenți ai 
țări membre ale N.A.T.O. 

informațiilor transmise de 
de presă, scopul acestei 

este de a pune la punct

PARIS 14 (Agerpres). — Luni 
după-amiază s-au reunit din nou la 
Paris, la sediul delegației belgie
ne, reprezentanții 
Qșlor 14 
Potrivit 
agențiile 
întîlniri
proiectul de răspuns comun pe ca
re partenerii Franței din blocul 
Atlanticului de nord urmează să-l 
adreseze guvernului francez.

Observatorii politici consideră că 
unele țări membre ale N.A.T.O., 
cum ar fi spre exemplu Norvegia, 
nu par înclinate să accepte decla
rația comună prezentată de guver
nul englez. Agenția France Presse, 
citînd surse ale Ministerului Afa-

cerilor Externe al Norvegiei, rela
tează că reprezentantul permanent 
ăl acestei țâri pe lângă NAT.O. 
Georg Kristiansen, a fost împuter
nicit . să. facă cunoscut celorlalți 
parteneri din NAT.O. că „Norve
gia nu dorește să-și dea avizul Ia 
o formulă care ar critica în mod 
deschis punctul de vedere expus 
de generalul de Gaudde față de a- 
Hanța atlantică". Aceeași agenție 
menționează că „guvernul norve
gian este de părere ,că o oarecare 
revizuire a tratatului de constitui
re al N.A.T.O. este inevitabilă și 
chiar de dorit..., întrucît Norvegia 
nu dorește să se angajeze să cjidl 
mină membru al NA.T.O. dup. 
1969".

Dupâ tulburările 
din Bengalul de vest

CALCUTTA 14 (Agerpres). — 
Guvernul Bengalului de vest a a- 
nunțat hotărîrea de a numi o co
misie însărcinată cu studierea cau
zelor ce au provocat tulburările în 
acest stat. După cum a declarat în
tr-o conferință de presă primul mi
nistru al- Bengalului de vest; P. 
Sen, comisia va fi alcătuită din 
trei persoane și va fi condusă de 
unul din foștii judecători ai Tri
bunalului Suprem al Indiei.

Pe de altă parte, Indira Gandhi, 
primul ministru al Indiei, și-a con
sacrat ziua de duminică unor con
vorbiri cu liderii opoziției, încer- 
cînd să prevină înrăutățirea situa
ției 
gal 
tru

22 de

cum s-a mai a- 
aceetor demon- 
incidente în ur- 
persoane și-au

transmite agenția 
India, în unele car-

A

la Calcutta și îin întregul Ben- 
de vest, unde în ultimele pa- 
zile au avut loc puternice de-

monstrații de protest față de poli
tica guvernului indian în domeniul 
alimentației. După 
nunțat, în cursul 
strații s-au produs 
ma cărora
pierdut viața.

După cum 
Press Trust of 
tiere ale Calcuttei au avut loc du
minică noi demonstrații. In cursul 
acestora s-au produs ciocniri cu 
poliția. Au fost arestate peste 300 
de persoane.

Tot duminică, pentru a marca 
„Ziua martirilor", în memoria de
monstranților uciși în ultimele zile 
la Calcutta, pe străzile orașului a 
avut loc o procesiune la care au 
participat cca. 100 000 de persoane.

10*a bază aeriană americană
SAIGON 14 (Agerpres). — Agen

ția France Presse anunță din Saigon 
că la 14 martie a intrat în funcțiu
ne cea de-a 10-a bază aeriană a- 
mericană din. Vietnamul 
Bombardierele cu 
lat pentru prima 
neața de pe pista 
tă la Phan Rang, 
est de Saigon.

Numai cu un an în urmă, 
niază agenția France Presse,

de 
reacție au 
oară luni 
noii baze, 
la 250 km

sud. 
decc- 
dimi- 
situa- 
nord-

suWi- 
în

Vietnamul de sud nu existau decît 
patru baze aeriene americane, res
pectiv la Da Nang, Natang, Bien Hoa 
și Saigon. In ultimele luni au fost 
construite celelalte șase, eșalonate 
de-a lungul coastei sud-vietname- 
ze, la 100 km distantă unele de 
altele. Sînt în curs de construire 
ake două baze аетіеке americane, 
la Catngho, în delta ftaviuhă Me
kong și la Tuy Hoa, la 350 km nord 
de Saigon.
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