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de importanța deosebită 
acțiuni, oamenii muncii 
Jiului acordă tot spriji-

Cu planul
trimestrial

îndeplinit
Muncitorii din bazinul fo

restier al Văii Jiului au anun
țat ieri îndeplinirea planului 
la producția globală pe primul 
trimestru din anul acesta.

Pînă la sfirșitul trimestrului 
ei vor produce peste plan 
3 000 m c bușteni de fag pen
tru gater, 600 m c bușteni ră- 
șinoase, 500 m c bușteni pen
tru derulaj și aproape 1000 
m c cherestea fag și rășinoase.

Ca urmare a înzestrării par
chetelor forestiere cu utilaje 
și mașini de mare productivi
tate indicele de 
masei lemnoase a 
cu peste 2 Ia sută 
cina planificată.

utilizare a 
îost depășit 
față de sar-

MAGAZIN
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Cu prilejul împlinirii a 25 
de ani de la moartea eminen
tului diplomat român N. Titu- 
lescu — Dezvelirea 
comemorative în 
Cap d'Ail (Franța).

unei plăci 
localitatea

(Pag. 4-a)

Preocupări
An de . an orașelor 

din Valea Jitilui li se 
adaugă noi construcții 
economice și social-cul- 
tura.le. Viața oamenilor 
devine mereu mai fru
moasă, demnă de zilele 
pe care le trăim. Fiind 
martorii și în același 
timp beneficiarii măre
țelor transformări în
noitoare care au loc, 
mii de cetățeni pun u- 
mărul pentru ca ora
șele și satele în care 
locuiesc să fie mereu 
mai frumoase și mai 
bine gospodărite.

Succesele dobândite 
în anii precedenți prin 
participarea entuziastă 
a oamenilor muncii la 
acțiunile de înfrumuse
țare a orașelor, oglin
desc posibilitățile mari 
existente și care tre
buie cu pricepere fo
losite și în acest an.

A venit primăvara ; 
au venit zilele însorite. 
Ele sînt pentru bunul 
gospodar îndemn la 
multe treburi de sezon. 
Acum se plantează de-a 
lungul străzilor și în 
parcuri arbori și ar-

Un an de la încetarea din viață 
a lui Gheorghe 6heorghiu-Dej

Solemnitatea depunerii de coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, 

pentru socialism

O companie de onoare a pre
zentat onorul. Au fost depuse co
roane de flori din partea Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri, din 
partea Consiliului Central al Sin
dicatelor, Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
Consiliului U.A.S.R., Consiliului Na
țional al femeilor, a oamenilor mun
cii din orașul București. Un grup 
de pionieri au depus jerbe de flori.

Conducătorii partidului și statu
lui, întreaga asistență au păștrat 
un moment de reculegere în fața 
criptei lui Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, după care a avut loc defilarea 
companiei de onoare.

amiază, cu prilejul im
an de la încetarea din 
Gheorghe Gheorghiu-

Vineri la 
plinirii unui 
viață a lui 
Dej, fiu devotat al clasei munci
toare din România, al poporului ro
mân, a avut loc solemnitatea de
punerii de coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

La solemnitate, au luat parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr- 
lădeanu, Emil Bodnăraș, Constantin 
Drăgan, Alexandru Drăghici, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Rădules- 
cu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, 
Iosif Banc, Petre Bliajovici, Dumi
tru Coiiu, Florian Dănălache, Ianoș 
Fazekaș, Petre Lupu, Ilie 
Vasile Vîlcu, Mihai Dalea, 
Mănescu, Vasile Patilineț, 
Trofin, Gheorghe Gaston 
Roman Moldovan, membri 
al P.C.R., ai Consiliului de
ai guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori ai for
țelor noastre armate, oameni de ști
ință, artă și cultură.

Erau de față membri ai familiei 
lui Gh. G3ieorghiu-Dej.

Verdeț, 
Manea 
Virgil 

Marin, 
ai C.C. 
Stat și

★
Cu prilejul comemorării unui an 

de la încetarea din viață a lui 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ministerul 
Poștelor și Telecomunicațiilor a 
pus în circulație o emisiune de 
mărci poștale. Emisiunea este for
mată dmtr-o marcă în valoare de 
55 de bani și o colită în valoare 
de 5 lei. Pe ele se află imprimat 
portretul lui Gheorghe Gheorghiu-

buști ornamentali, .în
cep lucrările de pie
truire și canalizare a 
străzilor, de amenajare 
a zonelor verzi, a so- 
lariilor, parcurilor și 
locurilor de distracție 
pentru cei mic! In bu
getele sfaturilor popu
lare, pentru astfel de 
lucrări există prevederi 
financiare. Alături de 
aceste mijloace, un rol 
deosebit de însemnat 
în munca pentru în
frumusețarea orașelor 
îl au masele de cetă
țeni. An de an ele și-au 
spus cu entuziasm cu- 
vîntul. An de an ele 
au pus cu tragere de 
inimă umărul la trea
bă. Fără îndoială că și 
în acest an participarea 
va fi unanimă.

Este necesar însă ca, 
fără întârziere, sfatu
rile populare, sub în
drumarea organelor de 
partid, să stabilească 
obiectivele principale 
ale acțiunilor gospodă
rești, să facă cunoscu
te aceste obiective de- 
putaților și apoi, cu 
sprijinul lor, să între-

prindă acțiuni de mo
bilizare a maselor la 
înfăptuirea lor. Un spri
jin puternic pot și tre
buie să-l dea în aceas
tă direcție organizațiile 
U.T.C. și comisiile de 
femei.

Acțiunea de antrena
re a maselor la munca 
de înfrumusețare a lo
calităților noastre din 
Valea Jiului are, pe 
lingă scopul ei econo
mic și un puternic ca
racter educativ. Educa
rea oamenilor muncii 
în spiritul păstrării și 
îngrijirii bunului ob
ștesc, se cuvine să stea 
în centrul atenției sfa
turilor populare.

Condiții materiale pri
elnice există : 
entuziasm 
oamenilor 
asemenea.
din plin aceste condi
ții. O dată cu primele 
zile ale primăverii, să 
începem lucrul! Să pu
nem cu toții umărul ca 
să avem orașe cît mai 
frumoase, cît mai bine 
gospodărite.

interes, 
din partea 
muncii, de 
Să folosim

(Agerpres)

Reparații de bună calitate
mecanice 
sînt adu- 
mină, lo- 
pompe de

compresoare,

In secția de reparații 
de la U.R.U.M. Petroșani 
se locomotive Diesel de 
comotive cu acumulatori, 
mină, ventilatoare,
precum și alte utilaje miniere de
fecte. Pentru repararea utilajelor la 
timp și de bună calitate conduce
rea secției a format echipe ai că
ror membri s-au specializat pe gru
puri de utilaje. Toate echipele care 
lucrează în această secție la repa
rat utilaje miniere se străduiesc să 
execute comenzile la timp și să dea 
lucrări de bună calitate dar rezul
tatele cele mai bune, în acest an, 
ie-au realizat echipele conduse de 
Fecaș Petru. Tefeles Gheorghe,

Steiner Iosif și Hegheduș Arpad, 
care au obținut depășiri de plan 
între 20-30 Ia sută.

Rău este că în unele exploatări mi
niere nu trimit la timp utilajele de
fecte, ci doar atunci cînd au o 
uzură avansată și astfel se lungește 
termenul de imobilitate al lor. Așa 
de exemplu s-a primit de la E. M. 
Vulcan, Lonea, Uricani și Lupeni 
locomotive uzate în ultimul grad, 
care numai datorită interesului de
pus de echipa 
parații de acest 
date producției.

specializată în re
lei au putut fi re-

loan BERTOTI
tehnolog

Exaefîtatea datelor — 
o problemă 

de mare importantă
In aceste zile, în toate localită

țile Văii Jiului, ca de altfel în 
întreaga țară, se desfășoară recen- 
sămîntul 
Conștienți 
a acestei 
din Valea
nul recenzorilor punîndu-le la dis
poziție datele solicitate. După pri
mele trei zile de muncă pe teren s-a 
constatat că în activitatea lor, unii 
recenzori au întîmpinat greutăți 
din cauza răspunsurilor incomplete 
primite la diferite 
rința de a veni 
în sprijinul cetățe
nilor spre a putea 
da răspunsuri e- 
xacte, ziarul nos
tru a solicitat un 
scurt interviu to
varășului Mischie 
loan, membru al Comisiei de 
censămînt a orașului Petroșani.

In activitatea de pînă acum, re- 
cenzorii au întîmpinat unele greu
tăți în ceea ce privește completa
rea rubricii în care sînt incluse stu
diile. Nu intenționez să vorbesc 
despre importanța gradului de pre
gătire școlară ci de necesitatea 
xactității acestor date prin care 
stabilește nivelul de instruire 
al științei de carte al populației
cum trebuie înregistrate la rubri
ca respectivă. La completarea aces
tei rubrici de mare importanță este 
precizarea exactă a „Felului școlii 
absolvite", adică a școlii de cel 
mai înalt grad pe care a absolvit-o 
persoana respectivă. Pentru o mai 
bună înțelegere a acestei probleme, 
aș vrea să dau un exemplu. Dacă 
una din persoanele recenzate a ab-

întrebări. In do-

solvit o școală medie de cultură 
generală, iar alta o școală medie 
tehnică, este inexact și greșit să 
se treacă la ambii tovarăși doar că 
au absolvit o școală medie. Școala 
medie tehnică are deja un profil 
profesional bine definit și deci se 
va trece cu exactitate profilul ei. 
Spre exemplu : o școală medie teh
nică minieră nu are același profil 
cu o școală medie 
strucții, agricultură 
fii. De asemenea, 
dacă persoana

tehnică de con- 
sau cu alt pro
se înregistrează 
cauză

nu o

Recensămî ritul 
populației, clădirilor 

fi locuințelor

urmează 
școală 

celei 
ca ab- 
a în-

re-

,e-
se
Și 
și

în < 
sau 
superioară 
înregistrate 
solvită sau 
trerupt studiile.

Deficiențe s-au 
semnalat și Ia în

registrarea ocupației de bază. Unii 
tovarăși spun doar atît: sînt miner. 
Acest lucru nu-i suficient. E nece
sar să se arate unde lucrează, ce 
funcție îndeplinește, munca presta
tă efectiv. Exemplu : miner în a- 
bataj, la înaintare, la întreținere 
etc. înregistrarea cu grijă a locului 
de muncă are o mare importanță 
pentru . încadrarea întregii popu
lații active în ramuri ale econo
miei naționale din care fac parte.

Doresc, în încheiere, 
ror oamenilor muncii 
Jiului ce sînt ocupați 
un apel călduros ca în 
să fie Ia domiciliu pentru a putea 
acorda tot sprijinul recenzorilor 
spre a-și încheia în bune condi- 
țiuni sarcina de mare răspundere 
ce le-a fost încredințată.

să fac tutu- 
din Valea 

în producție 
timpul liber

LA PETRILA

LA PETROȘANI

• In parc, ora 
program prezentat 
fanfara clubului sindi
catelor din localitate.

• Stadionul Jiu! în
treceri de handbal în 
cadru] Cupei școlii 
sportive Petroșani, edi
ția a Vil-a. Ora 9,30
— Minerul Anînoasa
— S.S.E. Petroșani (bă
ieți); ora 10,30 — S.S.E. 
Tg. Jiu — S.S.E. nr. 2 
București (categoria B); 
ora 11,30 Autorapid 
Craiova — S.S.E. Pe
troșani (fete); ora 15
— Autorapid Craiova
— S.S.E. Tg. Jiu (fețe); 
ora 17 — Știința Pe
troșani — S.S.E. Petro
șani (categoria 
ieți). ■

— (baschet) anul 11 cu 
anul V electromecani
că; ora £0,15 — anul 
III,E cu anul IV E; (vo
lei) ora 11 — anul II 
mine cu anul V mine,- 
ora 11,30 — 
mine cu anul

• Arena, sportivă, ora 
11 — Cupa regiunii Hu
nedoara la fotbal: Ști
ința Petroșani — Con
structorul Hunedoara.

B, bă-

înitre- 
și vo-

anul III 
IV mine.

• Sala de șah a du
biului sindicatelor, ora 
9—12, etapa orășeneas
că a spartachiadei de 
iarnă la șah.

• Teatrul de stat, ora 
10 — matineu pentru 
elevi cu piesa „Simple 
coincidente" de Paul 
Everac, iar la ora 20 
— spectacol.

• Terenul Elevul, ora 
9—12, întreceri de hand
bal în cadrul campiona
tului asociației sportive 
Elevul.

• După-amiază, în 
parc, concert prezentat 
de fanfara clubului.

LA LONEA

• Sala clubului mun
citoresc, ora 11 — con
cert de muzică populară 
prezentat de formația 
clubului.

• Sala I.M.P. 
ceri de baschet 
lei în oadrul etapei pe 
facultăți a campionatu
lui universitar. Ora 9,30

• Sala C.C.V.J., ora 
10 — Expunere pentru 
elevii de la Grupul 
școlar .minier despre 
„Conducerea de către 
partid a organizațiilor 
U.T.C.”. Expunerea va 
fi urmată de un pro
gram artistic dat de e- 
levii Școlii populare de

• Arena sportivă, ora 
14,30 — meciul de fot
bal dintre echipele de 
juniori din localitate, iar 
la ora 16, meci amical 
între echipele Parîngul 
Lonea — Minerul Ani- 
noasa.

LA ANINOASA

• Duminică cuiltural- 
sportivă — cu întreceri 
la fotbal, șah, tenis, de 
masă, în cadrul câmpio-

Se face toaleta de primăvară a 
pomilor și arborilor ornamentali.

(Continuare in pag. 3-a)

Un schimb din brigada minerului Lițcan Gheorghe, de 
fotoreporterului înainte de a intra în mină,



•2 STEAGUL ROȘU

МОТЕ Я COMENTARII
^Ingeniozitate"

In blocul I din cartie
rul 7 Noiembrie al ora
șului Petrila locuiește 
un om ingenios care se 
numește Frunză Gheor- 
ghe. 1 nlt-o bună zi ce 
i s-a năzărit omului. 
Să-și Iacă siesta ca ni
meni altul. Si cum era 
iarnă pe atunci (lucru
rile s-au petrecut in lu
na ianuarie) s-a gindit 
omul să facă din ușa 
spălătoriei — pat. $i 
spre stupefacția coloca
tarilor săi, Frunză Gheor- 
ghe a scos ușa din țî-

jini și și-a așternut pa
tul.

Intr-o veche zicătoare 
din popor se spune : „Ci
ne cum iși așterne, așa 
doarme", „Eroul" nostru 
așternîndu-și patul... pe 
ușa unei dependințe fo
losite in comun, cu si
guranță nu va putea 
dormi liniștit pentru, că 
conducerea respec
tiv, administrația de clă
diri din cartierul 7 No
iembrie, sesizată de co
mitetul de locatari, nu-1 
va lăsa.

Obiceiuri vechi în bloc nou
Blocul D 13 din ora

șul Vulcan a fost dat 
in folosință doar cu trei 
luni In urmă. In apar- 
Tamentele lui noi, fru
moase, unii locatari au 
adus insă obiceiuri vechi 
și apucături urile.

Pe scara a doua a blo
cului, de la etajul unu 
și pină sus nu arde nici 
un bec. Pe semne loca
tarii care nu contribuie 
Ia menținerea curățeniei 
în casa scării s-au gin
dit că întunericul va a- 
coperi lipsa spiritului lor 
gospodăresc.

Tot pe această scară 
locuiește familia Islai. 
Copiii din această fami
lie au predilecție pentru 
jaz. Și cum familia Islai 
nu posedă instrumentele 
muzicale necesare, micii 
diletanți transformă par
chetul în tobă, calorife
rul in... baterie, iar con
ductele în... trompete. 
Și... gata jazul 1

Auditorii, printre care 
se găsește mereu cite 
unui care, Jucrînd in 
schimbul III, șe trezește 
din somn In această 
„muzică", le adresează 
soților Islai cuvinte nu 
prea „măgulitoare" la a- 
dresa odraslelor, dar a- 
ceștia, neavînd „ureche 
muzicală" nici nu se sin
chisesc de „progresele" 
ce le lac copiii lor de 
la o zi la alta dormite 
să aibă urechi pentru 
cele spuse de vecini...

In toată această po
veste este interesant un 
lucru. Deși blocul are 
un comitet de locatari 
și un responsabil de sca
ră, nimeni nu ș-a gin
dit să Iacă ceva pentru 
respectarea normelor de 
conviețuire între loca
tari, să impună grija 
pentru spațiile folosite 
in comun și pentru li
niștea veciniilor.

M. LUPENEANU

Drumuri alăturate, din otel, asfalt și apă.
Foto: N. MOLDOVBANU

Turbină hidraulică unicală
Constructorii de turbine din Har

kov au construit o turbină hidrau
lică unlcailă cu palete reversibile, 
destinată hidrocentralei de la Sa
ratov, de pe Volga. Diametrul ro
tii ei este de 10,3 m. Roți de tur
bină atît de uriașe nu au mai fost 
utilizate pînă in prezent în nici o 
tară din lume. Roata gigantică a 
fost executată și montată de către

uzina constructoare de mașini din 
Leningrad.

In fiecare secundă trec prin tur
bină 705 mc de apă, Puterea ei es
te de 59 300 kw.

Spre deosebire de turbinele obiș
nuite, noua turbină funcționează 
cu o dublă reglare. Aceasta permite 
să se mențină un coeficient util 
înalt, independent de schimbările 
survenite în regimul de muncă.

Densitatea meteoriților în spațiul cosmic
Cu ajutorul satelitului american 

„Pegasus" s-au făcut măsurători 
privind densitatea meteoriților în 
spațiul cosmic. Satelitul respectiv 
a fost prevăzut cu aripi, avtod o

suprafață de 214 m p, grosimea a- 
cestora variind între 1,6 și 16 mm. 
In prima săptămînă de zbor, ari
pile satelitului „Pegasus" au fost 
străpunse de 19 meteoriți.

MOZAIC
Chirurg sau bijutier ?

TÎNĂRUL Californian Randy Gar
rison. în vîrstă de 15 ani, se plîn- 
gea de cîteva luni de dureri în 
stomac și abdomen. Cortsultînd un 
chirurg, acesta a diagnosticat o 
criză de apendicită și l-a sfătuit să 
se opereze.

După operație, chirurgul a predat 
părinților băiatului un lanț de ceaș 
din aur, în lungime de 15 cm pe 
care îl găsise în cavitatea abdomi
nală a bolnavului.

Poezie ia comandă
ORICE locuitor al Vienei poate 

asculta versurile poeților săi favo-

plicațiile buletinului — a oferit 
treptat noutăți însemnate/ Cu 
ajutorul aparatelor specifice 
de cercetare, speologii au sta
bilit date și ipoteze științifice 
referitoare la evoluția faunei 
și climatului patriei noastre. 
Au fost găsite aici schelete a- 
oarținînd epocii cuaternare: 
vulpe polară, ren și altele, ca
re trăiesc acum numai în ți
nuturile nordice. La Peștera 
de Ia Polovraci, cercetările au 
relevat ruinele unei cetăți da- 
aice,- la celebra Peșteră a Mu
ierii, din cealaltă localitate, 
ele au scos Ia suprafață si
lexuri paleolitice, bucăți de ce

ITINERAR SPEOLOGIC

Ag. 246
PARIS. — Se pare că medicul 

francez dr. Laborit a obținut un 
nou succes cu Ag, 246, un medi
cament care după primele încercări 
pe om dă lot speranței că se va 
reuși suprimarea oricăror dureri.

Trebuie menționat că Ag. 246 po
sedă, de asemenea, proprietăți an- 
ticonvulsivante care fac șă poată fi, 
probabil folosit în tratamentul epi
lepsiei. Proprietățile vasomotorii 
ale noului medicament permit să 
se întrevadă viitorul său în trata
rea hipertensiunii șl a diferitelor 
tulburări vasomotorii.

...,,De pe tavane întuneca
te / Tăcute lacrimi cad me
reu / Și parcă tot sporesc din 
greu / Din mari izvoare de
părtate / Șuvițe tainice de 
apă...".

Cu nostalgia inspirată de a- 
ceste versuri ale lui Panait 
Cerna, am pășit pragul Insti
tutului de speologie „Emil Ra- 
coviță". Aici am avut, de la 
Început o surpriză: într-unul 
din birouri am zărit, proaspăt 
cartografiată, prima hartă a 
peșterilor din România, întoc
mită de un grup de specialiști 
condus de prof. dr. Traian Or- 
ghidau, directorul institutului. 
Am privit cu 
atenție punctele 
colorate, linii
le creionate, di
ferite alte însem
ne ce marcau
existența celor 985 de grote 
din Carpații Meridionali și O- 
rientalâ. Munții Apuseni, pla
toul Transilvaniei și regiunea 
Dobrogea.

In convorbirea cu prof. dr. 
Margareta Dumitrescu, șef de 
secție la același institut, am 
aflat că fiecare din aceste ve
ritabile „bijuterii ale, naturii", 
menționate pe hartă, au con
stituit pe rînd adevărate la
boratoare de cercetări. Pen
tru lumea reliefului pe ca
re n-o ghicim atunci cind vi
zităm o peșteră ca simpli tu
riști, alpiniștii subterani au al
cătuit un fel de buletine știin
țifice care concentrează prin
cipalele date. Iată „Peștera li
liecilor". Situată la 40 km de 
Medgidia, ea este numită ast
fel pentru marele număr de 
Mliecl care trăiesc în interio
rul ei. Altă grotă dobrogeană, 
„La Adam", deși nu a, părut 
prea interesantă la primele 
investigații — menționează ex

ramică neolitică, resturi de la 
două schelete fosile marcind o 
formă de trecere de la „Homo 
primigenius" la „Homo sa
piens fosșffis". Observațiile 
speologilor au dus la conclu
zii interesante și în ce pri
vește schimbările cantitative 
și calitative în fauna peșteri
lor. La fiecare 2—3 ani, de 
pildă, unele specii se împuți
nează sau ajung la dispariție 
completă, in timp c« locul lor 
este luat de altele noi. Geu- 
zele acestui fapt se datoresc 
evoluției relațiilor interspeci- 
fice între animalele caverni- 
cole, influenței climatului de 
la suprafață asupra celui din 
peșteră, trecerii unor specii în 
crăpăturile fine ale masivelor 
calcaroase și migrării de aici 
a altor viețuitoare spre inte
rior. Fenomenul remarcat de 
speologii români este inedit și 
pe plan internațional.

Călătorind, mai departe, pe 
aceeași hartă întîlnești pește

rile de la Cioșaru și Pojarul 
Poliței, veștile turiștilor prin 
minunatele încrustații de car
bonat de calciu, stalactite, 
ciorchini de flori de piatră al
bă, ochiuri de apă cristalBnă. 
Importanța pe care ele o pre
zintă este demonstrată și de 
faptul că au fost declarate 
monumente ale naturii. Con
form planului de cercetare al 
anului 1966, ele vor deveni, în 
curînd, adevărate șantiere, 
specialiștii urmărind să stabi
lească noi date privind gas
teropodele care trăiesc în in
terior.

Explorările speologice ale 
anului în curs 
mai prevăd, 
printre altele, 
continuarea stu
diului geomorfo 
logic și hidro

logic al regiunii carstice Hu
nedoara, identificarea peșteri
lor din Valea Cernei, obține- 
rea unor amănunte în legătu
ră cu fauna cavernicolă a Car- 
paților Meridionali, analiza 
geomorfologică, hidrologică și 
microclimatică a grotelor din 
munții Pădurea Graiului.

încheind acest scurt itinerar 
speologic trebuie să amintim 
că cercetătorii de specialitate 
stat sprijiniți în munca lor și 
de colaboratori voluntari. Sînt 
multi muncitori și studenți ca
re, alături de speologi, parti
cipă cu pasiune și competență 
la cercetarea peșterilor. In a- 
cest fel, una cîte una, cele 985 
de bijuterii ale naturii Româ
niei îșl scot la iveală tainele 
și frumusețile lor...

ADINA constantinescu 
redactor la Agerpres

Această marcă poștală, emisă în 
Grecia, constituie o ilustrare a teo
remei lui Pitagora : numărind pătră
țelele din interiorul pătratelor de 
pe laturile triunghiului, oricine se 
poate convinge că pătratul ipote
nuzei este egal cu suma pătratelor 
catetelor.

riți la telefon, formînd numărul 
17-80.

De la 1 noiembrie 1985, servi
ciul orășenesc al comunicațiilor 
transmite telefonic, la cererea abo- 
naților, versuri de poeți austrieci, 
înregistrate pe bandă de magneto
fon. Fiecare solicitant poate ascul
ta în felul acesta versuri timp de 
trei minute.

Prob* artistic*
la examenul de maturitate

La Hamburg (R.F.G.), examenul 
de maturitate cuprinde pe lingă pro
bele teoretice și probe artisțice- 
șportive — recitări, canto, desen și 
sport. Această reformă a fost in
trodusă în urmă cu 15 ani

La examenul de maturitate din 
1965, elevii unui liceu au prezen
tat un spectacol de păpuși creat în 
întregime de ei (textul, muzica, 
costumele, decorurile). Spectacolul 
s-a bucurat de mult succes, fiind 
apreciat de un numeros public și, 
în special, de către comisia de pro
fesori, care a acordat elevilor no
te foarte bune.

Ar

LA STAȚIA de televiziune, si
tuată pe malul lacului Tahoe (Ca
lifornia), s-au pus în funcțiune 
două noi canale: pe unul se tran
smit numai buletine meteorologice, 
meteo-rutiere și informații asupra 
calității pistelor de schi, iar pe ce
lălalt noutăți medicale.

Procedeu nou care permite 
descoperirea diabetului
BONN — In regiunea vest-ger- 

mană Tubingen se experimentează 
un procedeu nou care permite des- 

t coperirea diabetului. 11 000 de per-

nui medic, putînd fi vorba d« dia
bet.

La originea acestei experiențe se 
află o anchetă efectuată de clinica

aritați pe urii deoriaU

ti
ANEC DOTE

j • LA UN DINEU o- 
terit de regina Victoria 
In cinstea lui Liliuka- 
lani, rege al Insulelor 
Hawai, acesta a decla
rat cu mtndrie gazdei 
sale că stat puțin rude 
de singe.

— Adevărat î — а еж-
clamat regina Victoria. 
Și cum ne Înrudim?

— Foarte simplu, mo-
j esteta, i-a răspuns Li- 
liatatenL Bunicul mu

pe căpitanull-a mîncat 
div., Cook.

У • UN
'scrie unui 
coolic să nu 
decît lapte, 
timp, medicul îl 
neste și îl întreabă г

— Ei, cum vă simțiți 
acum ?

— Ceva mei bine,

PleMEDIC , 
pacient al

ma!
După

bea 
un 

întîl-

doctore. Dor abia acum 
am tațeles de ce plîng 
pogani atft de mult.

soane, bărbați și femei in vîrstă 
de peste 40 de ani, au primit prin 
curierul poștal o bandă tratată chi
mic învelită în celofan și însoțită 
de o notă prin care li se cere să 
facă o analiză a urinei. Dacă ban
da șe colorează în bleu în mai pu
țin de 1 minut, persoana respec
tivă este sfătuită să se adreseze u-

universitară din Tubingen, conform 
căreia dintr-un număr de 10 900 
persoane examinate, 130 sufereau 
de diabet fără să știe. Banda reve
latoare, fabricată de un laborator 
farmaceutic din Darmstadt, a fost 
expediată la Tubingen cu scrisoare 
expres, căci eficacitatea ei este li
mitată numai la citeva zile.

Viteza iepurelui
S-a cronometrat viteza iepurelui — de 2,2 ori mai reped* declt_ 

din Bărăgan. Acesta aleargă 100 de recordmanul Jocuruar Olimpice d* 
metri în mai puțin de trei secunde la Tokio.



Adunarea generală 
importantă școală 

de educare a tinerilor

Din viața 
organizațiilor U. T. C.

(Urmare din pag. 1-a) 

natului asociației sporti
ve Minorul.

LA VULCAN

• Arena de popice 
Minerul, ora 9—13 com
petiția „8 Mai". Partici
pă echipele Minerul 
Vulcan, Parîngul Lonea, 
Utilajul Petroșani, Mine
rul Aninoasa și Minerul 
Uricani.

• ln parc, ora 17, con
cert prezentat de fanfară.

• Clubul muncitoresc, 
ora 19, seară distractivă 
pentru tineret cu pre

zentarea te«n«i „TLnere- 
ța, educație, răspun
dere".

LA LUPENI

• Ora 9,30-12 — hand
bal, semifinalele campio
natului orășenesc.

UNPE MERGEM?
• Ora 9,30, crosul „Să 

întâmpinăm cel de-al IV- 
lea Congres al U.T.C.".

• Ora 10 —- concurs 
de biciclete și motoci
clete.

• Duminica cuitural- 
sportivă se va încheia 
cu o seară distractivă 
a ținerilor evidential în 
întrecerea socialistă.

LA UIUCANI

• Sala clubului mun
citoresc, Ora 10 — dimi

neață de basme pentru 
elevii claselor I—IV.

• Arena sportivă, ora 
11 — meci de fotbal în
tre selecționatele tineri
lor și vîrstnicilor din lo
calitate.

• Ora 12 — concurs 
de aruncare a greuttțiL

Alte activlUți 
cultural-educative

Petroșani, ora 9 — 
Drumeție la Maleia cu 
clasele I—VIII de la 
Școala generală nr. 3.

Lupeni — ora 9 — 
concurs de orientare tu
ristică organizai de Case 
pionierilor.

Aninoasa ora 9 —- ex
cursie la Dîlja pu elevii 
șcOlii din localitate.

La toate cinematogra
fele din localitățile Văii 
Jiului — matinee pentru 
elevi.

ln viata organizațiilor de bază 
U.T.C. un rol important îl au adu
nările generale. Acestea constituie o 
important! școală de educare co
munistă a tinerilor.

Cu intenția de a reliefa unele 
aspecte privind pregătirea și des
fășurarea adunărilor generale ale 
organizațiilor de bază U.T.C., nc-am 
adresat tovarășului Țibea Aurel, in
structor al Comi
tetului regional 
U.T.C. pentru Va
lea Jiului, cu cî- 
teva întrebări.

— Ce condiții
trebuie să întrunească după păre
rea dumneavoastră, o adunare ge
nerală ca ea să-și atingă scopul 
propus ?

— Există multe aspecte care pot 
indica buna pregătire a adunărilor 
generale U.T.C,: Ordinea de zi, 
conținutul dării de seamă ori al re
feratului prezentat. Firește, fiecare 
aspect în parte contribuie la buna 
desfășurare a adunării generale. 
Există însă un element important 
care indică dacă adunarea gene
rală tratează problema cea mai im
portantă din munca și viata uteciș- 
tilor dintr-un colectiv. Ea ce anume 
mă refer ? Ea cuvîntul pe care-1 iau 
uteciștii în cadrul adunărilor ge
nerale, la contribuția pe care o 
aduc în vederea discutării și rezol
vării cu simț de răspundere și ma
turitate a acelor probleme ce au o 
mare însemnătate pentru viața și 
munca fiecărui utecist în parte.

— Ilustrați vă rog, acest fapt cu 
cîteva exemple.

— Aș putea da numeroase exem
ple. Dar mă opresc asupra adună
rilor generale ce au avut loc re
cent în cadrul organizațiilor U.T.C. 
de la preparatia Coroești, T.R.C.H 
Vulcan șl sectorul XI Petrila. Mo
dul în care s-ац . desfășurat aces
te adunări • generale prezintă cîteva 
caracteristici ce merită a fi men
ționate, Prima remarcă este aceea 
Că după ce secretarii acestor orga
nizații de bază au terminat de 
citit referatele, aproape toți ute
ciștii aflați la adunările respective, 
au cerut cuvîntul, fără să mai aș
tepte să fie invitați.

— Ce anume a determinat do
rința tinerilor de a lua cuvîntul?

— Conținutul, problemele ridicate. 
Iată ce a trezit interesul uteciștilor, 
Concret. S-a urmărit ca referatele 
prezentate să trateze cîteva aspec
te esențiale privind munca și viața 
unui număr mare de uteciști. De 
altfel în timpul expunerii referate
lor, participanții au aflat cine sint 
fruntașii în întrecerea socialistă și 
cine sînt cei care aduc prejudicii 
procesului de producție. Deci aproa

pe fiecare tînăr a fost apreciat in
tr-un fel sau altul în cadrul refe
ratelor.

— Aceasta înseamnă că referatele 
au ridicat multe aspecte ale activi
tății tinerilor î

— Nu, referatele n-au încercat să 
cuprindă decît cîteva dintre proble
mele de actualitate pentru colecti
vele respective Birourile acestor or

ganizații de bază 
au înțeles just că 
a realiza un refe
rat bun, nu în
seamnă a cuprinde 
un cit mai ma

re număr de probleme, ci a ridica 
doar cîteva, dintre cele mai esen
țiale.

— Care au fost problemele a- 
bordate ?

— De exemplu, organizația de ba
ză de la preparația Coroești a pus 
în discuția ultimei adunări gene
rale problema participării tuturor 
tinerilor la acțiunile întreprinse de 
către organizație. „Respectarea le
gislației muncii de către fiecare 
utecist" a constituit tema referatu
lui organizației de bază U.T.C. de 
la T.R.C.H, iar materialul intitulat 
„Conduita uteclstului în societate" 
a constituit subiectul adunării ge
nerale de la sectorul XI E. M. Pe
trila. Dacă majoritatea adunărilor 
generale abordează astfel de pro
bleme, trebuie spus că mai sînt și 
organizații de bază U.T.C care nu 
știu să folosească adunările genera
le ca tribune de educare comunis
tă a tinerilor,

— Vreți să concretizați ?
—’ Mă voi rezuma la un singur 

caz. De pildă le sectorul I de la E.M. 
Lonea, biroul organzației de bază 
U.T.C., în adunarea generală din 
luna februarie, a prezentat în loc 
de un referat pe o temă concretă, 
un material care cuprindea la ge
neral toate laturile activității or
ganizației. Cum era și normal la 
discuții, cu toate insistențele, s-au 
înscris doar 3 tovarăși. A fost o 
adunare generală formală, ’lipsită 
de conținut.

— Ce anume recomandați pentru 
îmbunătățirea conținutului adunări
lor generale U.T.C.

— Ar fi foarte util ca ziua secre
tarilor organizațiilor de bază U.T.C. 
să se organizeze lunar, comitetele 
U.T.C. să pună un accent mai 
mare pe generalizarea experienței 
pozitive a acelor organizații care 
au obținut rezultate, bune în pre
gătirea și desfășurarea adunărilor 
generale. Socotesc că în acest fel 
multe organizații U.T.C. și-ar putea 
îmbunătății activitatea.

Interviu luat 
de G. ZOLD

ln litlniiiirn Cea mai tînără secție
celii St-al V-lea [Mim 
ni iiimeiu

In perioada octombrie 1965 — 
martie 1966 s-au desfășurat adună
rile generale și conferințele sin
dicale de dări de seamă și ale
geri. In prezent, mișcarea sindicală 
din țara noastră numără peste 
4 060 000 de membri, 11 646 sindi
cate, 2 846 organizații pe secții și 
112 925 grupe sindicale. A crescut 
numărul consiliilor local® de la 
166 la 202, prin crearea de consilii 
noi In 35 de orașe.

In comitetele sindicatelor, comi
tetele de secții și în birourile gru
pelor au fost aleși peste 633 000 
de membri. O dată cu alegerea or
ganelor sindicale au fost aleși de
legații la conferințele uniunilor pe 
ramuri de producție și la Congre
sul al V-lea al sindicatelor.

Prezidiul Consiliului Central al 
Sindicatelor apreciază că alegerile 
sindicale s-au desfășurat Ia un ni
vel ridicat, constituind un prilej 
de îmbunătățire a activității gru
pelor, organizațiilor sindicale pe 
secții, sindicatelor și consiliilor lo
cale, de întărire organizatorică a 
acestora, de antrenare a membri
lor de sindicat la dezbaterea unor 
probleme sociala și de producție 
importante.

(Agerpres)

ANUNȚ

0. (. I. PME ІИПШ РЕТВДІП 
Angajează șefi de magazine 
pentru magazinele din Petroșani și Vulcan

Informații mai amănunțite se pot lua de la ser
viciul personal al O.C.L.-ului, str. Republicii nr. 102, 
etaj li, camera 27.

Conducerea minei Lu
peni a luat nu de mult 
o măsură binevenită : 
afiliere secției de re
parat vagonete la sec
torul electromecanic, 
ln urma acestei măsuri 
secția respectivă a fost 
întărită cu lăcătuși bi
ne pregătiți profesio
nal, cum sînt Petric 
Petru, Moldovan Ioan 
II și alții oare, prin

priceperea și hărnicia 
lor aduc o contribuție 
substanțială la repune
rea in circuit a vago- 
netelor defecte.

Cea mai tinără sec
ție a sectorului electro
mecanic este sprijinită 
în rezolvarea proble
melor sale de maiștrii 
Papuc Stan și Oravetz 
Petru și chiar de șeful 
sectorului, Costache Ti

£°Iâ*L= JIUL PETRILA - 
VICTORIA TG. JIU 4-1 (2-0)

A mai rămas puțin timp pînă la 
începerea returului campionatului 
categoriei В de fotbal. Echipa Jiul, 
fruntașa seriei a Ц-a, își continuă 
cu intensitate crescîndă pregătirile 
pentru a atinge o formă cît mai 
bună la reluarea acestei competi
ții fotbalistice. Jocurile disputate 
pînă în prezent și în special întîl- 
nirea cu Rapid au constituit pri
lejuri de verificare a potențialului 
echipei.

Joi, componenții echipei Jiul au 
susținut cel de-al zecelea joc de 
verificare din acest început de se
zon fotbalistic. El au întîlnit pe 
stadionul din Petrila formația de 
categoria C, Victoria Tg. Jiu.

Partida a plăcut prin dinamis
mul ei, dar nivelul tehnic a fost 
modest. S-au trimis multe mingi 
la adversar și... s-au ratat multe 
ocazii din poziții deosebit de fa
vorabile- De subliniat că antreno

tus. Considerăm că afi
lierea secției la secto
rul electromecanic va 
determina îmbunătăți
rea aprovizionării cu 
rulmenți, inele, capace 
de ungere și alte pie
se de schimb necesare 
și ca atare va asigura 
repararea la timp a 
vagonetelor defecte.

MORARII IOAN 
maistru electromecanic

rul Eugen Mlădiu a folosit între
gul lot al Jiului din care s-au re
marcat, prin jocul bun practicat, 
Pop, Martinovici și Crăciun.

Jiul a avut inițiativa majorita
tea timpului, cîștigînd pe merit 
prin punctele înscrise de Boldan, 
Casandra, Sandu și Libardi. Referi
tor la acesta din urmă se poate 
spune că manifestă încă carențe în 
jocul său, care nemulțumește pe 
înflăcărații supoTteri ai echipei. Д- 
vem totuși convingerea că el se 
va strădui să lichideze cu această 
„eclipsă" de moment din pregăti
rea lui fotbalistică, devenind din 
nou același jucător eficace al Jiu
lui.

Despre formația din Tg. Jiu nu 
sînt prea multe de spus. Cu in
dividualitățile pe care le are echipa 
ca, de pildă, Crăciuneac, Pleian, 
Dașcu, Băloi, spectatorii se aștep
tau la mai mult. Or, oaspeții au 
arătat serioase l-ipsuri în pregăti
rea fizică și tehnică. Singurul care 
a corespuns a fost extrema stingă 
Crăciuneac care de altfel a și în
scris golul de onoare pentru echi
pa sa.

Iată jucătorii folosiți în această 
partidă : JIUL: Zamfir, Gram, Ser
bau, Pop, Cazan, Farcaș, Frank, 
Stoker, Crăciun, Ivănescu, Marti
novici, Libardi, Boldan, Peronescu, 
Casandra și Sandu. VICTORIA: 
Diaconescu, Niculescu, Lupulescu, 
Stănescu, Drăgan, Marinescu, Gra
ma, Baloi, Păunescu, Macri, Dașcu, 
Pleian și Crăciuneac.

CONSTANTIN MATEESCU

MODUL DE FOLOSIRE A MĂȘTII DE AUTOSALVARE



4 STEAGUL ROȘU

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la moartea
eminentului diplomat român N. Titulescu

unei plăci comemorative 
în localitatea Cap d’Ail (Franța)

ei a trăit

fost dez-
Republicii

NISA 18. — Corespondentul A- 
gerpres, AL Gheorghiu, transmite: 
Ca prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la moartea eminentului diplo
mat român N. Titulescu a fost 
dezvelită o placă comemorativă în 
localitatea Cap d'Ail lângă Nisa, la 
vita „Primavera", unde 
nMiniii аці ai vieții sale.

Placa comemorativă a 
velită de ambasadorul
Socialiste România la Paris, dr. Vic
tor Dimrtriu.

Primarul Gastaldy, care a luat 
cuvântul, a subliniat că Titulescu, 
mare om de stat și diplomat al Ro
mâniei, a ’fost un dârz apărător al 
colaborării între popoare, care a 
desfășurat o intensă activitate pen
tru dezvoltarea relațiilor de prie
tenie franco-române. „Acest mare 
diplomat va rămâne printre noi, iar

Miting de protest împotriva 
masacrului de la mina El Salvador
CHILE

18 (Ager

om 
al

ro
că

această placă comemorativă va a- 
minti tuturor oaspeților și turiști
lor francezi și străini de trecerea 
pe la Cap d’Ail, unde a trăit între 
anii 1939 și 1941, a unui mare 
de stat român, mare prieten 
Franței, Nicolae Titulescu".

In cuvîntul său, ambasadorul 
mân Victor Dimitriu a subliniat
Titulescu a slujit cu talent și pa
siune interesele permanente ale po
porului său, suveranitatea, inde
pendența națională, egalitatea în 
drepturi, neamestecul în afacerile 
interne ale statelor. El a relevat 
totodată marea importanță pe care 
a acordat-o Titulescu în politica sa 
relațiilor franco-române. Ambasa
dorul român și-a exprimat convin
gerea că placa comemorativă va 
perpetua amintirea lui Titulescu, 
memoria unei lupte lucide, tenace 
pentru pace și progres.

Prefectul ad-interim Fourneret, 
luînd cuvântul în numele guvernu
lui francez și al prefectului depar
tamentului Alpii Maritimi, a spus 
printre altele : „România este o 
țară care este mare prin istorie, 
prin inima și prin spiritul ei". El 
a relevat că această ceremonie im
presionantă a amintirii demonstrea
ză veridicitatea sentimentelor pen
tru acest mare om de stat român 
din epoca atât de dificilă dintre 
cele două războaie mondiale, a unui 
om care a fost un mare slujitor al 
păcii.

După dezvelirea plăcii cu efigia 
lui Titulescu, asistența a păstrat 
un moment de reculegere.

Ceremonia a fost filmată de o- 
peratorii televiziunii franceze.

SANTIAGO DE CHILE 
preș). — După cum anunță agen
țiile de presă, jumătate din numă
rul minerilor care lucrează în mi
nele de cupru aparținînd societății 
nord-americane „Andes Mining 
Company", filială a societății „A- 
naconda", își mențin refuzul lor de 
a se înapoia la lucru.

In capitala țării a avut loc un 
miting de protest împotriva eveni
mentelor tragice petrecute la mina 
El Salvador, unde au fost ucise 9 
persoane iar alte 
rănite. La miting, 
numeroși delegați
la mina Б1 Teniente, 
vă de 74 de zile. In fața valului 
de acțiuni de protest din întreaga 
țară, Camera Deputățiilor a Consi
liului Național a hotărît formarea 
unei comisii speciale însărcinate cu

cercetarea evenimentelor sîngeroa- 
se petrecute la mina El Salvador.

Referindu-se la aceste evenimen
te, senatorul Jaime Barros a decla
rat că „masacrele săvârșite sânt 
fără precedent în istoria clasei 
muncitoare din Chile".

au
ai

au fost grav 
luat cuvîntul 
minerilor de 
aflați în gre-

Couve de Murville despre acțiunile
Franței în legătură cu N. A. T. 0.

Guvernul R. S. Cehoslovace sprijină 
admiterea R. D. G în O. N. U.

(Agerpres).NEW YORK 18
Reprezentantul permanent al Re- 
puhlicii Socialiste Cehoslovace la 
OJQ.U. a înmânat președintelui Con
siliului de Securitate o scrisoare 
în care se arată că guvernul R.S. 
Cehoslovace sprijină cu hotărâre 
declarația Republicii Democrate 
Germane cu privire la admiterea ei

în O.N.U. Guvernul Cehoslovaciei 
consideră că Consiliului de Securi
tate îi revine sarcina de a discuta 
această cerere și de a recomanda 
celei de-a 21-a sesiuni a Adunării 
Generale să admită Republica De
mocrată Germană în rândul mem
brilor Organizației Națiunilor U- 
nite.

• DELHI. Exportul Indiei în Uniunea Sovietică a cres
cut de la 480 000 001) rupii-în 1963, Ia 890000 000 în 1965, a 
declarat în Parlament, M. Shah ministrul comerțului al Indiei. 
Comerțul cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste, 
a.sublimat el, se face pe baza schimburilor reciproce de 
mărfuri.

• ROMA. In Italia iarna nu și-a spus încă ultimul cu- 
vînt. La Roma de cîteva zile vântul de nord „Tramontana" 
a făcut ca termometrul să scadă pînă la 4 grade sub zero. 
Chiar și în Sicilia, unde acum 14 zile termometrul înre
gistra 25 de grade la umbră, iar turiștii s-au, încumetat să 
facă primele băi în mare, temperatura s-a răcit brusc. In 
munții Siciliei au căzut mari cantități de zăpadă, iar unele 
sate au fost chiar izolate.

ф MOSCOVA. Agenția TASS anunță că la Moscova 
a sosit W. Jancks, directorul general adjunct al Organiza
ției Internaționale a Muncii (O.I.M.). W. Jancks va discuta 
cu reprezentanții unor instituții și organizații sovietice pro
bleme legate de participarea U.R.S.S. la activitatea O.LM.

• MOSCOVA. La 18 martie, Son Satin, vicepreședinte 
al Consiliului de miniștri al Cambodgiei, care face o vizită 
în Uniunea Sovietică, a fost primit de A. Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

• RIO DE JANEIRO. Aproximativ 8 000 de profesori 
de la gimnaziile particulare din statul Minas Gerais (Brazi
lia) au declarat o grevă generală în sprijinul cererilor de 
sporire a salariilor.

• TOKIO. Locuitorii cartierului Kitaku din Tokio au 
hotărît să inițieze o serie de acțiuni împotriva hotărîrii au
torităților militare americane de a construi pe teritoriul 
acestui cartier un spital destinat răniților americani s-ositi 
din Vietnamul de sud. Acesta ar fi al cincilea spital con
struit în acest scop pe teritoriul Japoniei.

• CARACAS. In Venezuela a sosit o misiune militară 
americană, condusă de generalul E. Tackon, care va discuta 
cu oficialitățile militare venezueliene măsurile ce vor fi 
întreprinse pentru înăbușirea mișcării de partizani din țară. 
Misiunea este alcătuită din specialiști ai forțelor militare 
aeriene, flotei maritime militare și forțelor terestre ale Sta
telor Unite.

PARIS 18 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Franței, 
Maurice Couve de Murville, a co
mentat, intr-un interviu televizat 
transmis joi seara, ultimele acțiuni 
ale țării sale în legătură cu 
N.A.T.O. Subliniind că trebuie să 
se facă o distincție între Alianța 
atlantică și organismul propriu-zis 
al N.A.T.O., el a reamintit că gu
vernul francez a anunțat oficial că 
nu are intenția să denunțe alianța 
în cursul următorilor trei ani și 
consideră că ea trebuie să conti
nue. In ce privește organizația 
atlantică care implică un comanda
ment internațional sau integrat și 
prezenta în țările vest-europene a

instalații militareunor forțe și
străine — a continuat Couve de 
Murville — ea impune tot felul de 
obligații „care sânt, într-o foarte 
largă măsură, anacronice". Incon
venientele ei sînt mai mari decît 
avantajele — a spus ministrul de 
externe francez ■— care a adău
gat că aceste inconveniente „fac 
pe francezi să-și piardă sentimentul 
răspunderii față de problemele de 
apărare... ceea ce nu este departe 
de pierderea independenței".

Couve de Murville a afirmat că 
hotărîrile luate de Franța în pro
blemele N.A.T.O. „corespund inte
reselor națiunii".

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Un raport dat publicității joi Ia 
Washington arată că de la 1 ia
nuarie 1961 un număr de 2 559 de 
militari americani au fost uciși, ier 
12 706 au fost răniți în luptele din 
Vietnam. Raportul subliniază că 
cea mai mare parte a pierderilor 
americane — peste 2 000 morți și 
10 000 răniți — a fost înregistra
tă începînd din vara anului trecut, 
cînd președintele Johnson a ordo
nat escaladarea războiului din Viet
nam. Potrivit datelor publicate, în 
cursul săptămânii trecute 100 de 
militari au fost uciși și 808 au fost 
răniți în cursul luptelor. „Recor
dul" săptămânal al pierderilor a 
fost atins în noiembrie 1965 cu 
240 morți. De la începutul acestui 
an, 939 de militari americani an 
fost uciși și 5 072 au fost răniți, 
ceea ce reprezintă 36 la sntă din 
totalul pierderilor de anul trecut.

Observatorii din Washington sub
liniază că pierderile americane în 
Vietnam sînt direct proporționale 
cu intensificarea amestecului S-U-A 
în această țară. Dacă în iulie anul 
trecut în Vietnamul de sud erau 
dizlocați 80 000 de militari ameri
cani, în prezent numărul lor a a- 
juns la aproximativ 215 000.

Țifei dincolo de cercul polar
TIUMEN 17 (Ager

pres). — Pentru prima 
oară în Uniunea Sovie
tică a fost descoperit ți
ței dincolo de cercul 
polar — în Peninsula 
Tazovski. Specialiștii 
consideră că această 
descoperire are o im
portanță extrem de 
mare, întrucât a fost 
confirmată presupune
rea că subsolul litora
lului Oceanului înghe
țat de Nord conține 
mari bogății. Deși a- 
ceastă parte a Siberiei 
este pustie și foarte

îndepărtată de centrele 
industriale ale țării, i 
se acordă o importan
ță foarte mare, deoa
rece de aici este foar
te avantajoasă aprovi
zionarea cu combust1- 
bil a părții de nord a 
Uralului și a regiunii 
industriale Norilsk.

In Peninsula Tazov
ski a fost descoperit, 
de asemenea, unul din 
cele mai bogate zăcă
minte de gaze din Si
beria, aie cărui rezer
ve se cifrează la sute

de miliarde de tone. 
Printr-o conductă lun
gă de 600 km, gazele 
ajung pînă la gurile 
Eniseiuluî, la Norilsk, 
unde se află un mare 
centru al metalurgiei 
neferoase.

Pînă acum mari ză
căminte de țiței au fost 
descoperite în special 
de-a lungul cursului 
mijlociu al fluviului 
ObL Se prevede ca în 
1970 In Siberia să se 
extragă 20—25 milioa
ne tone țiței.

Joseph Luns; Realizarea unității politice 
a celor șase „pare sortită eșecului"«

AMSTERDAM 18 (Agerpres). — 
Ministrul de externe olandez, Jo
seph Luns, a făcut o declarație la 
întoarcerea sa din capitala Angliei, 
unde a participat la lucrările Con
siliului ministerial al Uniunii Eu-
ropei occidentale. El și-a exprimat 
părerea că „una dintre consecin
țele poziției adoptate de Franța fa
ță de N.A.T.O. ar fi sporirea rolu
lui Germaniei occidentale în sînul 
Pactului atlantic".

O altă consecință a poziției Fran
ței față ‘ de Alianța atlantică — a 
adăugat ministrul de externe olan
dez — este faptul că realizarea u- 
nității politice a celor șase țări 
membre ale Comunității Economi
ce Europene „pare sortită eșecu
lui". Luns a anunțat, de aseme
nea, că la 29 martie va face o vi-

zită la Paris, unde va conferi cu 
subsecretarul de stat american, 
George Ball, asupra dificultăților 
ivite în cadrul N.A.T.O., ca urma
re a recentelor hotărîri ale Fran
ței.

...Și avioane
HANOI 18 (Agerpres). — Aviația 

americană întâmpină o ripostă tot 
mai hotărîtă din partea forțelor 
armate vietnameze, în cursul rai
durilor aeriene pe care le între
prinde asupra R. D. Vietnam. In 
ultimele trei zile, forțele armate 
vietnameze au doborât încă trei 
avioane de război americane din
tre cele mai moderne. Cu aceasta, 
numărul avioanelor americane do
borî te în R. D. Vietnam pînă la 
17 martie se ridică la 912.

SUA» Rezoluția Conferinței 
naționale inter-religioase

WASHINGTON 18 (Agerpres). — 
Participanțiâ la „Conferința națio
nală inter-religioasă" care și-a în
cheiat joi lucrările la Washington 
au adoptat, în unanimitate, o re
zoluție cu privire la Vietnam, pro
blemă în care, după cum relatează 
agenția U.P.I., guvernul S.U.A. „a 
fost supus unor critici puternice". 
Rezoluția cere administrației John
son să înceteze imediat bombarda

mentele atât asupra Vietnamului de 
sud cît și asupra R. D. Vietnam, 
să decreteze o încetare a focului 
pe o durată nelimitată, și să evite 
orice escaladare a războiului. Do
cumentul cere totodată ca guver
nul S.U.A. „să accepte reprezen
tarea directă a Frontului național 
de eliberare din Vietnamul de sud 
ca și a tuturor părților interesate" 
la orice tratative destinate să pu
nă capăt războiului din Vietnam.

Unele amănunte în legătură cu întreruperea 
zborului navei 99Gemînî*84e

HOUSTON 18 (Agerpres). — Ad
ministrația națională pentru proble
mele aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (N.A.S.A.) a comuni
cat presei textul, înregistrat pe 
bandă de magnetofon, al convorbi
rii dintre echipajul navei cosmice 
„Gemini-8" și centrul de control 
de la Houston, după care a inter
venit ordinul de încetare a zboru
lui. Din acest text, apreciat de a- 
geuția France Presse drept „dra
matic", reiese că o rachetă de ma
nevră ș-a blocat și cabina spațială 
a început să se rotească cu o vi
teză extrem de mare în jurul axu
lui propriu. Cosmonauții au comu
nicat exasperați că toate încercă

rile lor de a opri această rotire 
nu dau rezultate, comenzile fiind 
blocate. Ei au anunțat că nava se 
rotește „violent" și „sălbatic" și 
nu poate fi stăpînită.

Directorul programului „Gemini- 
8", dr. William Schneider, a de
clarat ziariștilor că, deocamdată, nu 
se poate ști ce a stat la originea 
dificultăților navei „Gemini-8". „Noi 
nu știm — a adăugat el — dacă 
aceasta este imputabil rachetei 
„Agena" sau lui „Gemini-8", sau 
la amîndouă deopotrivă, existînd 
nenumărate cauze posibile". „înre
gistrările — transmite agenția France 
Presse — au permis să se conchidă 
că „Gemini-8" devenise „nebună"

și a scăpat oricărui control, iar ni
velul carburantului în motoarele- 
rachetă a ajuns ia zero spre sfâr
șitul zborului".

„La Houston — transmite agen
ția — N.A.S.A. refuză acum să dea 
cea mai mică indicație privind e- 
ventualitatea unei amânări a lansă
rii navei „Gemini-9" prevăzută 
pentru luna mai".

Vineri, la ora 8,50 (ora locală), 
cosmonauții Neil Armstrong și Da
vid Scott, care au pilotat navă „Ge
mini-8" au sosit la Naha (Okina
wa). De aici, ei urmează să plece 
la Cape Kennedy la bordul nnui 
avion militar de transport.
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