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Bilanf îmbucurător 
la producfie și investiții
• 8 950 tone cărbune plus 

pe combinat
• Toate exploatările (mai 

puțin Dîlja) raportează 
depășiri.

• Minerii loneni au trimis 
preparațîei Petrila cea 
de-a 7000-a tonă pes
te prevederi.

ф 102 metri liniari plus 
la investiții.

• Corigenți ia calitate.

ritmicitatea: 
rămase sub

de investiții a 
cifre 
indi- 

depă- 
li-

Pentru a patra oară consecutiv, 
la sfîrșit de decadă, MINERII DIN 
LONEA au cinstea să ocupe primul 
loc în întrecerea dintre exploată
rile carbonifere ale bazinului. Ur- 
matea acestei perseverente: înce
pând de ieri, trimit la ziuă pri
mele tone de cărbune peste cele 
7 000 tone extrase mai mult decît 
prevedea planul anual la zi. Un salt 
demn de admirat l-a făcut colec
tivul exploatării din extremitatea 
vestică a bazinului, MINA URICANI, 
care ocupă locul II în clașament.ii 
vor ajunge oare pe cei din Lonea 
pînă la sfîrșitul lunii ? Proaspeții 
deținători ai diplomei de eviden
tial pe ramură, MINERII ANINO- 
SENI, îi secondează îndeaproape 
pe cei din Uricani. Cei de la Ani- 
noasa au înscris însă o depășire 
lăudabilă: 3 520 tone cărbune plus 
de la începutul anului. Demn de 
relevat succesul MINERILOR 
DIN LUPENI: se apropie vertigi
nos de 1 000 tone cărbune extra
se peste plan. De la sfîrșitul lunii 
ianuarie este pentru prima dată

cînd colectivul MINEI PETRILA în
scrie în dreptul exploatării semnul 
plus. Sînt de fapt primii pași, pro
mițători, în drumul spre îndeplini
rea angajamentului.

Un fapt care denotă un progres 
în ceea ce privește 
numărul sectoarelor
plan a scăzut de la 14 (la sfîrșitul 
primei decade) la 11. Semne bune 
are luna mărțișorului...

De la Direcția
C.C.V.J. ni s-au comunicat 
îmbucurătoare.- pe bazin, la 
catorul săpare -|- betonare, < 
șirea se ridică la 102 metri 
niari. Cele mai bune avansări le-au 
obținut SECTOARELE DE INVESTI
ȚII DE LA LONEA, PETRILA, ANI- 
NOASA LUPENI ȘI DÎLJA. Nu 
și-au îndeplinit sarcinile (pe pri
mele două decade ale lunii martie 
și nici pe cele 
lui) exploatările 
ȘI VULCAN.

două luni ale anu- 
miniere URICANI

cenușăPrea multă 
în cărbune I

In ceea ce privește calitatea căr
bunelui trimis preparațiilor, în a- 
fară de mina Petrila, la toate cele
lalte exploatări s-au înregistrat da- 
pășiri la cenușa admisă : 3,1 puncte 
la Uricani, 1,4 puncte la Aninoasa, 
1,2 puncte la Lonea, Vulcan și Lu
peni, 0,8 puncte la Dîlja. Semn că 
unul din principalele obiective ale 
întrecerii continuă să nu se bu
cure de atenția cuvenită, iar cali
tatea slabă umbrește realizările 
frumoase înregistrate la ceilalți in
dicatori. Pe cînd un reviriment și 
în acest domeniu ?

Francisc VETRO

CLASAMENTUL HĂRNICIEI
Pe exploatări Pe sectoare

Față Față de Față Față de
de angaja- de angaja-
plan ment plan ment

Lonea 108,3% 107% IV Petrila 120% 120%
Uricani 105,3% 105% IV Lonea 116% H6%
Aninoasa 103,8% 103% П Uricani 115% H4%
Lupeni 101,0% 100% III Petrila Hl% Hl%
Vulcan 100,9% 100% I Lupeni 111% Hl%
Petrila 100,8% 100% V Lupeni Hl% 109%

U.R.U.M.P. Dis
cuție despre ca
litate in secția 
mecanică.
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*
împreună cu ortacii săi, șe

ful de schimb Savu Nicolae 
se îndreaptă spre mină. Bri
gada lor — condușă de Gli- 
gor Nicolae — se numără 
printre fruntașele sectorului 
I al minei Lupeni.

La mina.Pefrila

Se
de

instalează celule
înaltă tensiune

7* -

urmă cu 10 zile, la mina Pe- 
au început lucrările de insta- 
a unui prim lot de zece ce
de înaltă tensiune, în con-

In 
trila 
lare 
lule
strucție antign zutoasă, care vor fo
losi
XIV — intrat în funcțiune în au
gust 1965. Aceste celule urmează 
să ia locul unor întrerupătoare ne
corespunzătoare pentru minele gri- 
zutoase și care nu prezentau o 
protecție sigură a sistemului ener
getic.

De la noile celule instalate Ia 
tabloul de distribuție „centru" se 
va distribui energie electrică pen
tru sectoarele productive, cinci pu
țuri oarbe, o stație de pompe și 
patru stații secundare de ventila
toare.

Ținînd seama de avantajele ce 
Ie prezintă, instalarea unor astfel 
de celule de 'înaltă tensiune — 
confecționate la nivelul tehnicii 
mondiale — va fl extfiasă în lu- 
nile următoare șl la celelalte ex
ploatări miniere din Valea Jiului.

la electrificarea orizontului

UN BUN DE PREȚ. 
CUM ÎL FOLOSIȚI ?

In Intlmpinarea 
Congresului ILT.C.

Congresul Uniunii 
tului Comunist este 
nat de tinerii din 

Cu realizări în 
obștească. Din 
de fier vechi 
tinerii

Tinere- 
întunpi- 
întreaga 
acHvita- 
cantita- 

colectată 
din exploatările

țară 
tea 
tea 
de
miniere de la Cavnic și Her- 
ja, de cei din întreprinderile 
industriale băimărene și de 
tinerii hunedoreni se pot e- 
labora peste 3 500 tone de 
oțel. De asemenea, tinerii mi
neri din Lupeni, Petrila, Vul
can și Aninoasa — împreună 
cu elevii școlilor din aceste 
localități — au efectuat mai 
mult de 1500 ore de muncă 
patriotică la stivuitul lemnu
lui de mină în depozite, cu
rățirea galeriilor subterane și 
amenajarea de spații verzi 
în jurul noilor cartiere de lo
cuințe. Și tinerii din centrele 
siderurgice Hunedoara și Că- 
lan au efectuat 16 500 ore de 
muncă patriotică pentru în
frumusețarea orașelor. Con
comitent, tinerii din regiunea 
Crișana au plantat cîteva mii 
de puieți ornamentali pe 
marginea drumurilor și șose
lelor, au împădurit 22 ha și 
au curățat o suprafață de 
10 536 ha pășune.

(Agerpres)

încurcată
„Autobaza D.R.T.A. Petroșani 

nu repartizează zilnic șantiere
lor numărul de mașini cerute 
prin plan, iar cele care vin nu 
se prezintă Ia ora cerută'*.

Sesizarea a fost făcută de con
structori. Ea cuprinde o învinuire 
la adresa autobazei care deservește 
cu mașini și, în 
termină ritmul de

Am pornit spre 
re — Petroșani 
servite de autoco- 
loanele D.R.T.A. 
La șantierul Petro
șani — o surpri
ză. Tov. BĂLAN 
DUMITRU, res
ponsabilul cu transporturile auto, ne 
declară categoric : „Cu mașinile 
D.R.T.A., nu am nimic. La mine 
merg bine, iar șantierul are trans
porturile asigurate**.

Am cerut și părerea tov. SITES- 
CU IOAN, inginer șef al grupului 
de construcții. El a precizat: „La 
Petroșani, transportul, merge binișor, 
însă la șantierul Petrila...**.

Hai, deci, la Petrila. Aici am dis
cutat cu tov. STROIE VASILE, 
adjunct al șefului de șantier, cu 
maiștri, muncitori și chiar șoferi de 
Ia autocoloana D.R.T.A. Ce a re- ■ 
ieșit ? Șantierul Petrila se plînge, 
în vorbe, 
portul, 
că cu

Cei
planul
fierului, nici planul lunar pe 
trebuie să-l-facă mașinile) nici 
acest plan a fost realizat sau nu 
pe perioada trecută din această lu-

același timp, de- 
Iuctu pe șantiere, 
cele două Șantie- 

Și Petrila — de-

nă! Șantierul Petrila nu are o evi
dență despre sosirea pe șantier a 
mașinilor. Vine mașina la ora 9, dar 
pe foaie se pune ora 7,30. La ple
carea mașinilor, de asemenea, nu 
se ține nici o evidență asupra 
transporturilor realizate de o mași
nă, nu se menționează dacă mașina 
a stat pentru că a fost defectă sau 
pentru că șantierul nu a avut să-i 
dea de lucru...

...Este drept 
mașină vine cu

I nsem nare

că uneori cîte o 
întîrziere de 2-3 ore 

la lucru, timp în 
care brigăzile de 
constructori stau 
fără materiale, es
te adevărat și fap
tul să sînt ma

in pană pe șantier, 
sînt

șihi care rămîn 
că unele autobasculante nu 
etanșe iar betonul curge pe drum.

...Dreptate au însă și 
reclamă starea proastă 
de șantier la blocurile 
făptui că la stația de

pentru încărcare 
faptul că drumul 
intrarea la exca- 

ore de lucru cînd

șoferii căre 
a drumului 

E 8 — E 9, 
betoane in-

de greutățile cu trans- 
însă... nu poate să dovedeas- 
documente cele afirmate! 
întrebați n-au cunoscut 
zilnic de transport al

nici 
șan- 
care 
dacă

Barometrul îndeplinirii planului 
de către întreprinderi: BENEFICIILE

sume importante în 
de acumulare al sta- 
Contribuția întreprin
de interes local, a re-

era de 24 200 000 lei. 
plan s-a realizat însă 
în proporție de 83 Ia 
Cea mai importantă

permite
primele
încă nu s-a șbicit, fapte 
la suprasolicitarea și de-

trările mașinilor 
nu sînt curățate, 
prost nu 
vator în 
pămîntul 
care duc
teriorarea. mașinilor !

ÎNCURCATĂ PROBLEMĂ. Defi
ciențe sînt din partea ambelor 
părți. Acestea ar putea fi însă în
lăturate, dacă părțile interesate 
(conducerea autobazei și conduce
rea șantierului Petrila), în loc de 
învinuiri reciproce și motivări ste
rile, ar căuta o colaborare eficien
tă, așa cum se face pe șantierul Pe
troșani.

ȘT. MIHAI

nu și-a 
producție 
de cost

In 1965 întreprinderile eco
nomice și organizațiile co
merciale din Valea Jiului au 
vărsat 
fondul 
tulul, 
dărilor
venit, în cea mai mare parte, 
bugetului Sfatului popular al 
orașului regional Petroșani 
sub formă de cote părți be
neficii și cote defalcate din 
impozitul pe circulația măr
furilor.

îndeplinirea planului de be
neficii de către întreprinderi 
depinde, în primul rind, de 
îndeplinirea sarcinilor pro
ducției globale și pe sorti
mente și este condiționată 
de realizarea planului la pre
țul de cost. ; •

Planul de venituri pe 1965

provenit din cote părți be
neficii 
Acest 
numai 
sută.
contribpție au adus-o T.A.P.L.- 
ul,' care și-a depășit planul 
de' beneficii cu 13,7 la sută, 
urmat de O.C.L. Alimentara. 
Nu și-a realizat integral pla
nul de beneficii O.C.L. • In-, 
dustrial iar, I.C.O. a îndepli
nit numai 71,5 procente din 
planul de beneficii prevăzut.

O succintă analiză arată 
că I.O.I.L. Petroșani a obți
nut cele mai slabe rezultate 
în această direcție vărsînd 
doar S0 la sută din suma 
prevăzută în planul de. veni
turi al sfatului popular. Ne- 

: îndeplinirea acestui indicator 
este o consecință directă a

faptului că I.O.i.L. 
realizat planul de 
și a depășit prețul 
planificat.

Pe lingă beneficiile men
ționate, care au revenit sfa
tului popular al orașului re
gional, unitățile socialiste din 
Valea Jiului au contribuit, 
de asemenea, la sporirea ve
nitului centralizat al statu
lui în contul căruia au văr
sat peste 32 000 000 lei, re- 
prezentînd impozite pe cir
culația mărfurilor. Invățînd 
din experiența anului prece
dent, în 1966 la planificarea 
veniturilor s-a ținut mai mult 
seama de posibilitățile reale 
de producție și de desfacere 
ale unităților ' economice 
de interes local. Astfel, 
în anul 1966, la capi-

toiul beneficii s-a preconizat 
să se realizeze pește 20 mi
lioane lei din care numai 
I.C.O. figurează cu sumă de 
7 900 000 lei, iar unitățile co
merciale cu peste 10 000 000 
lei.

Dat fiind că realizarea be
neficiilor planificate consti
tuie barometrul care indică 
ou precizie ritmul în care se 
îndeplinește planul de pro • 
ducție al întreprinderilor, se 
cere o activitate susținută la 
acest capitol din partea fie
cărui colectiv de muncă. Se 
impune ridicarea pe o treaptă 
superioară a producției, gos
podărirea judicioasă a fondu
rilor materiale și bănești.

MORARU 
șeful secției 

a SCatubă

IOAN 
financiare 
popular. 
Petroșani



Li САПШ
TIMPUL LIBER
ЮЖ ВИ DE PREȚ, 

con ÎL FOLOSIT!?SOCIETATEA NOASTRA SOCIALISTA ASI
GURA TUTUROR OAMENILOR MUNCII POSI
BILITĂȚI VARIATE DE PETRECERE A TIMPU
LUI LIBER. CLUBURILE, SĂLILE DE SPORT, 
STADIOANELE, CINEMATOGRAFELE STAU ZI 
DE ZI LA DISPOZIȚIA TUTUROR CELOR CE 
DORESC SA-ȘI PETREACĂ TIMPUL LIBER ÎN 
MOD PLĂCUT ȘI UTIL.

D1SPUN1ND DE O GAMA VARIATA DE PO
SIBILITĂȚI ȘI MIJLOACE, MAJORITATEA OA
MENILOR MUNCII DIN VALEA ЛШІЯ IȘ1 PE
TREC ACEASTA A DOUA TREIME A ZILEI 
PRINTR-O ODIHNA ACTIVA Șl RECREATIVA, 
FOLOSIND-O PENTRU ÎMBOGĂȚIREA CUNOȘ
TINȚELOR, LĂRGIREA ORIZONTULUI CULTU
RAL, PENTRU INSTRUIREA PERSONALA ȘI 
CALIREA FIZICA A ORGANISMULUI.

SCOPUL ANCHETEI DE FAȚA ESTE DE A 
VEDEA CARE SÎNT PREOCUPĂRILE COTI
DIENE ALE OAMENILOR MUNCII DIN BAZI
NUL NOSTRU CARBONIFER, CUM SINT FO
LOSITE CONDIȚIILE CREATE ÎN ACEST SCOP. 
LA ANCHETA AU RĂSPUNS OAMENI DE 
VÎRSTE ȘI PROFESII DIFERITE. ÎN RINGURILE 
CE URMEAZĂ PUBLICAM CÎTEVA DIN SCRI
SORILE CARE NI S-AU PĂRUT MAI INTERE
SANTE DIN CELE SOSITE LA REDACȚIE.

Bal Ntcolae, 

lăcătuș-montor

Timp liber nu prea am. Mo
tivul ; sînt elev în clasa a 
X-a a liceului seral și pre
gătirea ce se impune nu-mi 
dă prea mult răgaz să mă 
ocup de altceva. Totuși am 
și eu preferințe ca orice om. 
îmi place matematica. Pa
siunea pentru această știință 
mă face ca și puținele ore 
libere de care dispun să le 
întrebuințez rezolvînd pro
bleme de matematică a că
ror soluționare îmi procură 
mari satisfacții. îmi place 
apoi să dansez. In Petroșani 
îfisă nu se organizează cu re
gularitate joi ale tineretului. 
Nici celelalte acțiuni Care au 
loc Ia clubul din localitate nu 
rtnt întotdeauna suficient de 
elective. Din această cauză 
la ele participă un număr 
relativ mic de tineri.

Twaă Beoqpta,
medic

Adesea am impresia că 
timpul liber zboară prea re
pede și nu-ți îngăduie să rea
lizezi integral ce ți-ai propus. 
De fapt nici nu dispun de 
prea mult timp liber. Totuși, 
cel care-1 am la dispoziție 
nu-1 las să se irosească fără 
rost. Citesc reviste de spe
cialitate ca să fiu la curent 
ca problemele noi ale medi- 
cinei. Acestea le alternez cu 
lucrări de literatură beletris
tică. îmi plac spectacolele și 

Unii tineri din Petroșani 
trec orele libere știind pînă
tfeziu la Cafă-Bar.

Deși sînt e( i în floarea vieții 
St ați ore-n șir lingă pahar. 
Іа toc de stiipt ai tinereții 

Eaaefi In ЛНрі de._ Gafe-Bar.

le frecventez cu regularitate. 
Mai am o preocupare căreia 
îi dedic majoritatea timpului 
de care dispun. Sînt mamă...

Peterffy Virginia,
profesoară

îndeletnicirile zilnice nu-mî 
rezervă prea mult timp liber 
Totuși am o predilecție deo
sebită să-mi petrec orele dis
ponibile în mijlocul naturii 
Fiind profesoară de educație 
fizică, adesea mi se întîmplă 
ca și în orele libere să par
ticip la diferite competiții sau 
concursuri. Timpul rămas îl 
împart între pregătirea pro
fesională, lectură șî specta-

își pe- 
noaptea

Am intrat în al 72-lea an de 
viață. Natura mă atrage insă 
cu aceeași forță irezistibilă 
ca în tinerețe. Poate și fap
tul că Valea Jiului îți oferă, 
la tot pasul, priveliști nease
muit de frumoase, mă deter
mină să-mi petrec cea mai 
mare parte a timpului — ctnd 
de unul singur, cînd în grup 
— pe potecile munților sau 
pe firul văilor. Stau și admir 
stîncile semețe ale Cheilor 
Jiețului ori ale Tăii, piscu
rile și lacurile glaciale de pe 
Paring și Retezat, ascult su
surul apelor înspumate de 

munte și ciripitul 
melodios al păsă
relelor. Plimbîn- 
du-mă în aer li
ber mă simt par
că mai puternic, 
mai bun. Că pen
tru îndrăgostiții 
de natură nu e- 
xistă limită de 
vîrstă eu perso
nal o confirm cu 
toată certitudinea; 
Schiez, urc mun
ții fără să simt 
oboseala. In cali
tate de instructor 
sportiv voluntar 
împărtășesc cu 
plăcere tinerilor 
din cunoștințele a- 
cumulate de-a 
lungul anilor. In 
încheiere aș face 
un apei tinerilor 
dta Vatou fiuiuli 

să practice cu toții sportul și 
Îndeosebi atletismul, gimnas
tica, turismul, patinajul și 
schiul.

Оіяайе Lwfa,
ffiimoKotFO

Muzica ml-а plăcut Întot
deauna. Cînd eram copil as
cultam nemișcata In fața apa
ratului de radio și adesea bă- 
team entuziasmată din palme 
cînd melodia mă captiva. A- 
ceastă pasiune din copilărie 
am cultivat-o mereu. In pre
zent fac parte din formația de 
muzică populară a clubului 
muncitoresc din Lupeni. Du
pă orele de serviciu, ajutată 
de dirijorul orchestrei pregă
tesc melodii noi inspirate din 
bogatul folclor românesc. In 
general așa îmi petrec timpul 
liber

ducă THu, 

constructor

Cinematograful este uliul 
din mijloacele cele mai largi 
de petrecere a timpului li
ber în mod plăcut și instruc
tiv. Rareori se întimplă șă 
pierd un fi>hn. Și cînd pierd 
totuși un film e independent 
de voința mea. Profesia de 
constructor nu-mi permite să 
stau în zorii zilei la coadă 
spre a obține un bilet la ci
nema. Aceasta mă face ade
seori să mă alătur acelora 
care pun invariabil aceeași 
întrebare „N-aveti un bilet 
în plus Uneori ai noroc, 
alteori nu. E o dovadă că ce
le două cinematografe din 
Petroșani nu satisfac cerințele.

Csatai Enil,
muncitor

Pictura este marea mea pa
siune căreia îi dedic aproape 
tot timpul liber. îmi face 
deosebită plăcere să redau pe 
pînză peisajele din natură 
sau schimbările petrecute de 
la un an la altul în orașul 
mineresc în cere trăiesc, Lu- 
peniul. De altfel, sînt nenu
mărate posibilități ce ti se 
oferă pentru a petrece plăcut 
timpul liber. N-am a mă plîn- 
ge decît de lipsa d>e... timp.

Imu teodor, 
inginer

Conducerea procesului de 
producție la nivelul tehnicii 
înaintate impune cunoaștere. 
Aceasta nu se poate dobîndi 
decît citind. Practica de zi cu

Pagină realizată de 
M. CHIOREANU 
D. CRLȘAN 
G. ZOLD 

zl, complexitatea lucrărilor ce 
se cer executate în uzina 
noastrfi ridică multiple pro
bleme pe care mă străduiesc 
să le soluționez. In acest scop 
citesc literatură de specialita
te. De altfel, profesia care 
mi-am ales-o mă pasionează. 
Adesea îmi petrec și după-a- 
miezile în uzină, altor preocu
pări rezervîndu-le prea puțin 
timp. Aceasta nu înseamnă 
că nu frecventez cinemato
grafele sau teatrul, ambele 
constituind surse agreabile 
de destindere.

Cfrciemarii 
Victor, 

minor

Se întimplă de multe ori 
oa stînd de vorbă ou unii ti
neri ia dorința de a-i atrage 
la diferite acțiuni extra-pro- 
fesionele să ți-o reteze scurt : 
N-am timp. Deși lucrez în 
mină ca șef de brigadă și 
în plus am alte sarcini în a- 
fara producției, totuși îmi gă
sesc timp să studiez spre 
a-mi completa studiile și să 
cireșe literatură. Totul e să 
ști să-ți împărți judicios tim
pul liber.

Mân СоовйЫіп, 
lăcătuș

Atît mie cît și soției cărțile 
ne-au devenit prieteni perma
nent!. Citim cu predilecție 
literatură beletristică de di
ferite genuri. Adesea discu
tăm pe marginea lucrărilor ci
tite. Această înclinație spre 
lectură ne-a apropiat mai 
mult, a dus la sudarea căs
niciei noastre.

Nutresc o deosebită ad
mirație pentru Tudor Arghe- 
zi, poet ale cărui creații ocu
pă un ioc preponderent in 
ceea ce privește preferințele 
mele literare. Adesea versu- 

rile care îmi plac le învăț, 
le recit. Cu toate că marea 
majoritate a timpului liber îl 
folosim citind, nu omitem nici 
vizionarea filmelor, o altă 
sursă de distracție.

Profit de această anchetă și 
propun ca la cluburi să se 
organizeze procese literare, 
audiții muzicale colective 
precedate de scurte prezen

tări.

Ai o satisfacție deosebită să execuți la un instrument 
muzical melodia preferată. In clișeu: lăcătușul Berechet 
Ștefan de la mina Lupeni și muncitorul Balia Ioan de la 
mina Aninoasa își petrec o parte a timpului liber la școala 
populară de artă din Petroșani invățlnd să cinte la acordeon.

----- IN CONCLUZIE----- 1
Din răspunsurile pri

mite Ia ancheta noastră 
se desprinde faptul că 
în Valea Jiului există o 
mare diversitate de po
sibilități de petrecere a 
timpului liber in mod 
plăcut și instructiv, că 
majoritatea oamenilor 
muncii folosesc in mod 
util timpul de odihnă. 
Sînt oare folosite din 
plin și de către toți lo
cuitorii Văii Jiului con
dițiile create in acest 
scop ? Fără îndoială că 
nu. In această direcție 
organizațiile U.T.C., sin
dicale, conducerile clu
burilor și ale asociațiilor 
sportive mai au Încă 
multe de făcui.

Comitetele orășenești 
U.T.C. vor trebui să a- 
corde toată atenția te
maticii și conținutului 
Joilor de tineret, ca ele 
să constituie un puternic 
mijloc de atracție pentru 
tineri. Organizarea în 
cadrul JoUor de tineret 
de concursuri „Cine știe 
cîștigă", pe teme diver
se, interesante, de ex
cursii in mijlocul natu
rii sau in centre indus
triale, la locuri istorice 
și muzee trebuie să pre
ocupe mal mult comite
tul orășenesc U.T.C.

O mare eficiență în a- 
Iragerea oamenilor mun
cii de orice vîrstă și in 
special a tinerilor in for
mațiile artistice de ama
tori de pe lingă cluburi, 
la activitățile culturale 
organizate aici, au ac
țiunile programate In 
planurile comune ale or

Maxime 
și cugetări 
despre timp

• Răbdare am, dar 
vremea-mi pare lungă.

SHAKESPEARE

• Timpul e marele 
învățător. Cu cit știi mai 
mult, cu atlt ești măi 
mîhnit de pierderea tim
pului.

DANTE

ф Avem Întotdeauna 
timp destul dacă știm 
să-l folosim bine.

GOETHE

• Timpul limpeiește 
multe.

THEOPHRASTE

• Vai, timpul,
marele ttlhar, 

NidCînd nu dă-napoi 
ce-a jeluit 1

LA FONTAINE

• Coboară vremea
ca o apă 

Nestăvililă-n 
lunga-i cale 

Și fiecare ceas 
ingroapă 

Comoara 
tinereții tale.

G. TOPlRCEANV

ganizațiilor U.T.C. și sin
dicale întocmite în co
laborare cu conducerile 
cluburilor. Serile litera
re, audițiile muzicale co
lective, programele de
dicate evidențiaților in 
întrecerea socialistă, re
cenziile, sînt doar cîteva 
din activitățile ce se pot 
organiza cu regularitate 
la cluburi.

Asociațiile sportive pot 
organiza întreceri de 
fotbal, volei, atletism, 
tenis de masă, popice și 
șah tntre sectoare in 
genul celor organizate 
la Lonea. excursii colec
tive etc.

Forme de atragere a 
oamenilor muncii — in
diferent de vîrstă ori de 
profesie, și îndeosebi a 
tinerilor — Ia practica
rea sportului preferat 
îndrumarea lor spre ac
tivitățile organizate In 
cadrul cluburilor și bi
bliotecilor slnt multe șt 
variate. Această muncă 
trebuie să aibă un ca
racter permanent, să fie 
privită cu toată răspun
derea.

Un pșs înainte In fo
losirea timpului liber al 
oamenilor mundi a fost 
făcut in toate localități
le Văii Jiului prin orga
nizarea, cu regularitate 
a duminicilor cultural 
sportive. Să perseverăm 
deci pe acest drum bun 
pe care am pomii, să 
găsim noi mijloace de 
folosire a acestui ban 
de preț — timpul Hbu.



SPORT • SPORT SO de ani de la nașterea 
lui G. Topîrceanu

înaintea reluării returului
campionatului categoriei В la fotbal

Interviu în două reprize, 
cu antrenorul Eugen Mladin

Perioada precompetițională se apropie de sfirșit. In vederea re
luării campionatului categoriei В de fotbal, echipa Jiul Petrila, frun
tașa seriei a Il-a, s-a pregătit cu multă atenție și seriozitate. Din
tre meciurile susținute în această perioadă, fără îndoială că cel 
mai util din punct de vedere al verificării potențialului echipei 
a fost cel de cupă susținut în compania formației Rapid București.

In dorința de a informa cititorii ziarului nostru, pe înîlăcărații 
suporteri ai echipei, despre stadiul de pregătire al Jiului, am so
licitat un interviu... în două reprize — prima înainte de meciul cu 
Bapid și a doua după — antrenorului Eugen Mladin. Iată întrebă
rile și răspunsurile care constituie tema interviului nostru.

— Cum ați privit meciul eu 
Rapid, prin prisma valorii ad
versarului ?

—- Cu omecere emoție, seriozi
tate și totuși optimism. De ce ? 
Rapid, este azi una din echipele 
cele mai bune din țara noastră, 
formată din jucători valoroși, cu 
mare putere de luptă și care apli
că corect principiile sistemului cu 
patru fundași. In plus, conștient! de 
valoarea ce o reprezintă, rapidiștii 
încearcă în acest an cîștigarea cu
pei și campionatului, aceste obiec
tive fiind un puternic suport și stî- 
mglerit moral pentru echipa din 
Gtulești.

In ceea ce ne privește, după toa
te calculele, fată de pregătirile e- 
fectuate, nu puteam juca cu „mo
toarele în plin", echipa fiind ca
pabilă să arunce în joc numai circa 
70—80 la sută din capacitatea ei 
maximă (mă refer la posibilitățile 
pe care le vom atinge la reluarea 
campionatului).

Acestea erau, pe lîngă altele, ar
gumentele pentru privirea întâlnirii 
cu emoție și seriozitate. De ce to- 
Jțt ev optimism ? Contam pe fap

tul că Rapidul se va resimți după 
turneul întreprins în Iran redu- 
cîndu-i din potențialul de joc. Că 
nici una din socoteli nu а fott gre
șită a confirmat-o atât jocul cât și 
rezultatul.

— Care au foot șansele Jiu
lui in această partidă ?

— In condițiile de mai sus, 
s-au luat măsuri de contracarare 
a jocului adversarului și impune
rea joou-kn propriu. Ușoara nuanță 
de superioritate tn joc a echipei 
Jiul consider că se datorește posi
bilităților fizice superioare ale com- 
ponentilor formației pe care o an
trenez. Cred că aceasta a generat 
și nuanța de superioritate tactică 
în joc a echipei Jiul, concretizată 
în ocazii clare de a marca. Echi
pele au fost egale la capitolul cali
tății morale și de voință! ca și în 
ceea ce privește calitatea execuți
ilor tehnice. Consider că cea mai 
îmbucurătoare concluzie după acel 
joc este aceea că jucătorii noștri 
manevrează mingea la nivelul unei 
echipe fruntașe a țării. Aceasta

«Cupa regiunii Hunedoara" la fotbal

Victoria Câlan (categoria C) —
Minerul Lupeni (juniori) 2-1

Deoarece echipa de seniori, din 
cauza programului încărcat, nu a 
putut participa la acest joc, în lo
cul ei la Căâan a fost trimisă for
mația de juniori a Minerului.

Tinerii jucători nu s-au lăsat în
să intimidați de valoarea adversa
rului servindu-i o replică dîrză. Ju
niorii își etalează cunoștințele fot
balistice prin reușite execuții teh
nice.

In minutul 2, Cidenco de ia Vic
toria deschide scorul în urma unei 
greșeli a apărării imediate a junio
rilor hipeneni După 20 de minute, 
Rop Emil egalează priotr-un șut 

creează însă și obligații mari pen
tru viitor.

— Rezultatul a oglindit ii- 
del situația de pe teren ?

— Nu I Și mă aiiniez acelora ca
re afirmă că am fi meritat victoria. 
Am avut mai mult timp inițiativa 
în joc și ocazii mai multe de a 
marca.

— Cum au respectat elevii 
dumneavoastră indicațiile din 
vestiar ?

— Sini mulțumit de randamentul 
individual, al compartimentelor și 
al echipei în ansamblu. Este greu 
șă faci evidențieri atunci cînd toți 
joacă bine, dar dacă totuși trebuie 
făcute, în acest joc s-au ridicat la 
un nivel foarte bun ION VASILE, 
IVĂNESCU, CRĂCIUN și PERO- 
NESCU.

Jucătorii noștri au dovedit că 
pot respecta indicațiile pe care le 
dau și am intrat in faza in cere, 
pe lîngă acestea, aștept și creația 
personală a fiecăruia. Au posibili
tăți și în această direcție.

— Pregătirea echipei cores
punde stadiului actual de an
trenamente t

— Da 1 Majoritatea jocurilor de 
verificare susținute confirmă acest 
lucru, iar jocul cu Rapid certifică 
acest răspuns. Nu uităm insă și nu 
neglijăm să facem retușările și îm
bunătățirile pe care trebuie să le 
mei aducem pe parcurs.

— Pe ce formație contați la 
reluarea campionatului 1

— Pentru acest retur greu con
tez nu pe o anumită formație sau 
alta, ci pe întregul Iot de jucători. 
De aceea, fiecare din cei 20 de ju
cători ah datoria să se pregăteas
că tot timpul foarte serios. Este po

sibil oa soarta multor jocuri din 
retur să fie decisă de jucătorii ca
re nu fac parte din așa-zisă fonna- 
ție de bază.

— Care sînt perspectivele e- 
chipei de promovare in cate
goria A ?

— Ele există 1 Nu sînt unice, dar 
foarte mari. Și acest lucru îl cu
nosc atît Minerul Baia Mare, Va
gonul Arad cît și A.S.A. Tg. Mureș. 
Returul va fi o încleștare de forțe 

plasat de la 16 m. Cu 5 minute 
înaintea sfîrșitului primei reprize, 
Popescu, de la Victoria Călan, în
scrie la o învălmășeală.

A fost un joc reușit în care ti
nerii jucători de la Lupeni au do
vedit reale calități demonstrînd că 
rezerva de cadre pentru echipa de 
seniori este în bună măsură asigu
rată. Echipa de juniori Minerul Lu
peni a jucat în următoarea forma
ție : Purice, Csiminga, Greavu, Ne
meș, Hr ist ea (Haas), Vlad, Pop E., 
RăcSșon, Niveh, Polgar, Haas (Ga- 
vrilă).

A. ȘTEFANESCU 

și ne pregătim să-i facem față cu 
succes. De fapt jucătorii echipei 
Jiul, pot și trebuie șă dea un răs
puns favorabil la această între
bare.

— In încheierea Interviului 
nostru, v-am rugă sd ne rela
tați în cîleva cuvinte despre 
contribuția publicului spectator 
din Petroșani la susținerea e- 
chipei.

— Este îndeobște cunoscut fap
tul că, atunci cînd joci pe teren 
propriu, ai nu suport moral deose
bit de mobilizator în încurajările 
miilor de suporteri. Ce bine ar fi 
dacă toți spectatorii din Petroșani 
ar susține echipa și în momentele 
grele, dacă ar lipsi-o de ironiile și 
criticile demobilizatoare adresate 
unor jucători atunci cînd greșesc. 
In asemenea condiții încurajînd în 
permanentă, dar mai ales în mo
mentele grele echipa, publicul, ar 
avea satisfacția că și-a adus și el 
contribuția la ceea ce urmărim : 
promovarea în categoria A. La toa
te acestea aș mai adăuga sprijinul 
moral și material mai substanțial, 
de care echipa are mare nevoie 
pentru a reuși promovarea. Dorim 
cu ardoare acest lucru și pentru 
realizarea acestui țel ne vom pre
găti cu toată atenția, vom privi cu 
aceeași seriozitate flecare întâlnire.

Interviu consemnat de
C. MATEESCU și
D. CRISTEA

„Cttpa Voinja11 
la schi

/

în zilele de 18, 19 și 20 martie, 
pe pîrtiile din masivul Straja — Lu
peni s-a desfășurat concursul de 
schi dotat cu „Cupa Voința" la 
care au participat 60 de schiori din 
asociațiile sportive ale regiunii Hu
nedoara,

Timpul frumos, zăpada bună, or
ganizarea și arbitrajul excelente au 
asigurat condiții optime desfășură
rii probelor.

Redăm mai jos primii clasați la 
probele respective. COBOR1RE SE
NIORI : 1. Niță loan — Energia
Paroșeni; 2. Gerstenbrein Andrei
— Voința Petroșani; 3. Acs Ale
xandru — Voința Petroșani. CO- 
BORlRE JUNIORI : 1. Toth Ștefan
— Energia Paroșeni; 2. Graf Con
stantin — Metalul Hunedoara; 3. 
Ciobanu Ovidiu — Voința Deva. 
COBORÎRE FETE: 1. Acs Maria — 
Voința Petroșani; 2. Kelt Lidia — 
Energia Paroșeni; 3. Gerstenbrein 
Margareta — Voința Petroșani. 
SLALOM URIAȘ, SENIORI : 1. Mun- 
teanu Constantin — Energia Pa
roșeni; 2. Acs Alexandru — Voin
ța Petroșani; 3. Nită Jan — Ener
gia Paroșeni. SLALOM URIAȘ, JU
NIORI : 1. Velovan Gheorghe — 
Minerul Lupeni; 2. Marinescu Gheor
ghe — Minerul Lupeni; 3. Matyaș 
Mjhai — Parîngul Petroșani. SLA
LOM URIAȘ, FETE: 1. Kato Te
rezia — Minerul Lupeni; 2. Kelt 
Lidia — Energia Paroșeni; 3. Gersten
brein Margareta — Voința Petro
șani; FOND SENIORI : L Lupaș 
Gheorghe — Energia Paroșeni; 2. 
Peter Aron — Minerul Lupeni; 3. 
Păscaru Gheorghe — Voința Deva; 
FOND JUNIORI: 1. Kalmar Gheor
ghe — Energia Paroșeni; 2. Кбѵгігі 
Alexandru — Minerul Lupeni; 3. 
Bodiucă Gheorghe — Energia Paro
șeni. FOND FETE: I. Koto Tere
zia — Minerul Lupeni; 2. Izsac 
Maria — Energia Paroșeni; 3. Ger
stenbrein Margareta — Voința Pe
troșani.

Cupa pusă în joc a revenit echi
pei Energia Paroșeni care s-a da- 
vedit a fi mai bine pregătită.

A. GERSTENBBHN
din comisia de schi Valea Jiului

Unui dintre cei care au con
tribuit Ia dezvoltarea tradiți
ilor realiste ale poeziei româ
nești din primele patru dece
nii ale secolului al XX-lea este 
și G. Topîrceanu.

Topîrceanu s-a născut in Bu
curești, la 20 martie 1866. Du
pă absolvirea liceului Sf. Sava 
devine student al Facultății de 
litere și filozofie.

In 1914, chemat de Ibrăilea- 
nu la redacția Vieții românești, 
părăsește Bpcureștiul și se sta
bilește la țară. Contactul cu 
războiul îl are de două ori (în 
1913 în războiul balcanic și în 
primul război mondial). In anul 
1926, o boală grea începe să-l 
macine astfel că in anul 1937, 
ta 7 mai, părăsește lumea în 
plină primăvară.

Topîrceanu a desfășurat o 
bogată activitate publicistică. 
Ei a fost unul dintre conducă
torii revistei „Viața româneas
că". Cînd aceasta își încetea
ză apariția scoale împreună 
cu M. Sadoveanu „însemnări 
literare".

Lucrările literare le publică 
în revistele „Viața româneas
că", „însemnări literare”, „Tri
buna" din Arad, „Viața socia
lă", „Ramuri", „Adevărul lite
rar și artistic", „Bilete de Pa- 
pagalete". Debutează în litera
tură la 19 ani, în „Duminica". 
Scrie poezii și proză. Versurile 
îi apar in mai multe volume: 
„Balade vesele", „Parodii ori
ginale" (1916), „Migdale ama
re" (1918), „Postume" (1938). 
Tot în versuri este și poemul 
dramatic „Papură-Vodă". Pro
za o cultivă in opere ca „Pi-

Fabrica de produse lactate din Livezeni. Aspect din secția de paș- 
teurizare a laptelui.

PROGRAM DE RADIO
23 martie

PROGRAMUL I: 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program de cân
tece și jocuri; 5,40 „Zori de zj“ — 
muzică de estradă; 6,00 RADIO
JURNAL. Sport; 6,10 Muzică ușoa
ră; 6,30 Anunțuri și muzică; 6,45 
Jocuri populare,- 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteo-rutier; 
7,15 Evantai sonor; 7,30 Itinerar 
folcloric muzical; 7,45 Salut voios 
de pionier; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,20 Melodii populare execu
tate la taragot; 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul medi
cului,- 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10,05 Ге să vedem? Ce să citim? 
Ce să ascultăm?,- 10,15 Cîntece 
populare,- 10,30 Emisiune muzicală 
pentru școlari; 11,00 Simfonia I de 
Paul Constantinescu,- 11,29 Din re
pertoriul interprețjlor de operetă; 
11,45 Cîntă Aida Мода,- 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic; 12,10 Concert de estradă; 
12,40 Cîntecel și joc; 13,00 Orches
tre de muzică ușoară; 13,20 Limba 
noastră; 13,30 Muzică populară din 
Transilvania; 14,00 ■ BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteo-rutier; 14.08 
GORUb UNIUNII TINERETULUI 

rin-Planina", „Amintiri ăia lup
tele de la Turtucaia" (sub in
fluența celor două războaie Ja 
care a participat), și îa roma
nul satiric, de factură alegori
că, „Minunile Șfîntuluî Sisoie". 
In 1930 ii apare volumul „Scri
sori fără adresă" (din publi
cistică). In anii noștri, operei 
iui Topîrceanu i s-a dat pre
țuirea cuvenită. în 1959 a a- 
părut in E.S.P.L.A. ediția Ope
re alese.

Topîrceanu s-a consacrat itt 
literatura română prin poezie. 
Prima fază a creației sale, Ій- 
cbeiată în 1910, poartă pe
cetea romantismului, învechit 
Și-a dat seama că pentru 
a se impune în literatură tre
buie să scrie potrivit concep
ției sale artistice, a tempera
mentului său, a experienței 
sale de viață; să nu fie un îh- 
tîrziat versificator de teme mi
nore, trebuie să meargă pe un 
drum nou, al său. Așa a izbu
tit să devină un poet original, 
de o incontestabilă valoare. 
Natura ocupă un loc aparte, 
prin felul propriu in care a 
zugrăvit-o, accentul căzind pe 
aspectul liric („Rapsodii de pri
măvară", „Rapsodii de vară", 
ț. Rapsodii de toamnă", „Cîntec" 
etc.). Rezistență și originalitate 
dau poeziilor sale parodiile 
Mihai Viteazul și turcii", 
„Nocturnă", „Misterul nopții", 
„Răspunsul cometei", „Psalm", 
„Blesteme", „Scamatorul" etc.

Valoroasa operă, de o puter
nică originalitate, a lui Topîr
ceanu ocupă un loc de cinste 
in istoria literaturii noastre.

Proî. MIRCEA MUNTEANU

COMUNIST; 14,20 Din cântecele și 
dansurile popoarelor; 15,00 Inter
pret! care ne-au vizitat țara; 16,20 
Caleidoscop sonor,- 15,45 Folclgr 
muzical din cîmpia dunăreană! 
16,00 RADIOJURNAL, Sport. Bu
letin meteorologic; 16,20 Muzică 
ușoară; 17,20 COLEGI DE LICEU; 
17,45 Program de cîntece; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 IN JURUL 
GLOBULUI; 18,13 Rapsozi ai cînte- 
cului popular, 18,30 TRIBUNA RA
DIO,- 18,40 Soliști de muzică ușoa
ră; 19,20 Sport. Mexic 1968; 19,30 
Varietăți muzicale,- 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARĂ, 20,30 Cavalcadă 
ritmurilor, 20,45 Noapte bună, co
pii; 20,55 Orchestra de muzică 
populară „Cindrelul" din Sibiu și 
soliștii ei Maria Cotîrlea și Dumi
tru Мири; 21,15 mituri și Le
gende,- 21,45 Ne amintim cu plă
cere de Cristian Vasile,- 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic, 22,20 Coktail de muzică 
ușoară; 22,40 Recital de operă Eli- 
sabeta Neeulce Cărți*; 22.56 Cu
vinte de dragoste pe portativ; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRL
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Intervenție românească
intr-un comitet special al O.N.U.

NEW YORK. — In

QNLO. pestra principi - 

la и lițiikM dintre
tete an început discu- 
|Be pe marginea prin- 
ciptetei neintervenției 
te trekurile interne ale 
tetetoc. Luind cuvîn- 
M. țelul delegației ro- 
■fine. doctor-docent 
AL Rofintineana, s-a 
pauannțat pentru drep
tul fiecărui popor, ma
te sn mic, de a-și de

cide soarta, de a-și ale
ge calea dezvoltării sa
le politice, economice 
și sociale, de a-și re
zolva singur proble
mele și de a-și afirma 
ființa națională.

Delegația română a 
sprijinit proiectul de 
rezoluție prezentat in 
comun de Chile și 
R.A.U., care prevede 
ca, în formularea prin
cipiului neintervenției, 
Comitetul special să ți

VIETNAMUL DE SUD

Lapte puternice în regiunea platourilor înalte
SAIGON 21 (Agerpres). — Lângă 

localitatea Ban Me Tho-ut, situată 
în regiunea platourilor înalte din 
Vietnamul de sud, unități ale Fron
tului național de eliberare au an
gajat o puternică luptă cu elemen
te ale regimului saigonez. Citând 
rapoarte de la Saigon, agențiile de 
presă informează că ambele părți 
au suferit pierderi. Pe de altă par
te, operațiunile de anvergură, ini
țiate de comandamentul ' american, 
continuă să nu dea rezultatele aș
teptate. Trupele americane, care 
sînt angajate în cinci mari opera
țiuni — scria France Presse — nu 
si avut în ultimele 24 de ore 
nici un contact important. cu uni
tățile de partizani. Din corespon
dențele și informațiile transmise 
de agențiile de presă reiese că 
trupele intervenționiste americane 
și cele ale sprijinitorilor lor con
tinuă să folosească gazele toxice 
împotriva populației pașnice. Intre 
26 și 28 februarie, 288 de persoa
ne din localitatea rurală Binh Ha 
au fost intoxicate cu gaze toxice 
fteosite de unități sud-coreene.

★
HANOI 21 (Agerpres). — La 20 

martie, un grup de formații de a- 
ѵюапе americane au pătruns în 
sjmțiul aerian al R. D. Vietnam. 
Avioanele au bombardat și mitra
liat centre populate și obiective 
ecoamice din nordul provinciei Ha 
Tmh.

După cum anunță agenția V.N.A., 
forțele militare ale Armatei popu
lare vietnameze au doborît două 
avioane aparținînd forțelor mili

Guvernul chilian refuză 
satisfacerea cererilor politice 
revendicate de mineri

nă seama cu strictețe 
de rezoluția privind i- 
nadmisibilitatea ameste
cului în treburile in
terne ale statelor, a- 
doptată în unanimitate 
la sesiunea a XX-a a 
Adunării Generale
O.N.U. Comitetul ă »- 
doptat proiectul de re
zoluție propus cu 22 
de voturi pentru (prin
tre care țările socidfts- 
te), 8 voturi contr<f și 
o abținere. Lucrările 
Comitetului continuă.

tare aeriene ale Statelor Unite, iar 
piloții au fost făcuți prizonieri.

In felul acesta, numărul avioa
nelor doborîte deasupra teritoriu
lui R. D. Vietnam de la 5 august 
1964 se cifrează la 918.

★
HANOI 21 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția V.N.A. la 19 
martie, nave ale forțelor militare 
ale Statelor Unite ale Americii și 
Administrației sud-vietnameze, care 
au pătruns în apele teritoriale ale 
R. D. Vietnam, au deschis focul și 
au bombardat regiuni de coastă ale 
provinciei Thanh Hoa.

Oficialitățile americane 
despre criza din N.A.T.O.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Senatorul William Fulbright, pre
ședintele Comisiei senatoriale pen
tru relațiile externe, a făcut du
minică, în cadrul unui interviu ra
diodifuzat o declarație în legătură 
cu criz! a creată în pactul nord-a- 
tlantic ca urmare a intenției anunțate 
de Franța de a cere reorganizarea 
acestei alianțe. Deși Fulbright a 
lăsat să se înțeleagă că nu este de 
acord cu punctele de vedere ex
primate de guvernul francez, și 
mai ales cu felul — pe care el l-a 
calificat drept „agresiv și jignitor" 
— în care au fost expuse aceste 
puncte de vedere în memorandu
murile franceze; vorbitorul a de
clarat : „Nu sînt de loc sigur că o

Comunicatul comun afgano-iugoslav
KABUL 21 (Agerpres). — La 

Kabul a fost dat publicității Go- 
municatul comun referitor la în
cheierea convorbirilor oficiale af- 
gano-iugoslave, care au avut loc 
între premierul Maiwandwal și Pe- 
tar Stambolici, președintele Vecei 
Executive Federale a R. S. F. Iu
goslavia.

Comunicatul menționează dezvol
tarea cu succes a relațiilor prie
tenești dintre Afganistan și R.S.F. 
Iugoslavia, exprimîndu-și dorința 
ca attest ea să fie extinse prin par
ticiparea Iugoslaviei la realizarea 
Ййог obiective înscrise în cel de-al 
treilea plan cincinal de dezvoltare 
a Afganistanului.

In cursul convorbirilor, Petar 
Stambolici și premierul Maiwand- 
wai au arătat că respectarea prin
cipiului coexistentei pașnice este 
singura caile spre o pace trainică 
și spre îmbunătățirea relațiilor in
ternaționale. Ei au scos în eviden
ță, de asemenea, însemnătatea de
clarației O.N.U. în legătură cu nea
mestecul în treburile interne ale 
altor state, respectarea suverani
tății și a principiului egalității în 
drepturi. Părțile și-au exprimat în
grijorarea în legătură cu evoluția 
conflictului vietnamez și cu peri
colul extinderii sale. Cei doi prim- 
miniștri au subliniat necesitatea 
reglementării acestei probleme pe 
baza acordurilor de la Geneva din 
1954, precum și a recunoașterii 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud ca partener egal 

reorganizare a Alianței atlantice nu 
ar fi la locul ei... S-ar putea ca gu
vernul gaullist să aibă dreptate în 
această privință".

★
WASHINGTON 21 (Agerpres). — 

Secretarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, a acordat duminică televiziu
nii americane un interviu în tare 
s-a ocupat, între altele, de hotă- 
rîrea guvernului francez de a-și 
retrage reprezentanții din coman
damentele integrate ale N.A.T.O. El 
a apreciat, după cum relatează a- 
genția Associated Press, că acum 
„există o îmbunătățire" a climatului 
politic din Europa față de anul 
1949, cînd a fost înființată Alianța 
atlantică, dar a menționat că sis
temul apărării integrate al N.A.T.O. 
„rămîne o latură vitală a securi
tății occidentale". Rusk și-a expri
mat dezacordul față de părerile 
președintelui Franței, de Gaulle, pri
vind viitorul N.A.T.O. și a con
testat argumentele acestuia că a- 
lianța nu mai corespunde realității 
zilelor noastre. 

în drepturi în vederea tratativelor. 
Stambolici și Maiwandwal au sub
liniat necesitatea înlăturării rămă
șițelor colonialismului și tuturor 
formelor neocolonialismului. Ei au 
salutat rezoluția Adunării Generale 
a O.N.U. cu privire la convoca
rea unei conferințe mondiale pen
tru dezarmare.

Cauzele întreruperii zborului 
lui „Geminî-8“

CAPE KENNEDY 21 (Agerpres).— 
Cosmonauții americani Neil Arm
strong și David Scott, care au so
sit sâmbătă la Cape Kennedy, au 
urmărit duminică pe micul ecran 
împreună cu specialiștii de la 
N.A.S.A. un film în culori reali
zat de ei în timpul zborului la 
bordul navei „Gemini-8". Filmul 
se pare că a lămurit cauzele care 
au determinat întreruperea nepre
văzută a zborului lui „Gemini-8" 
și amerizarea sa forțată, la numai 
10 ore și jumătate de la lansare, 
în apele Oceanului Pacific Ia cir
ca 600 km est de Okinawa (Japo
nia). După cum a declarat Robert 
Gilruth, directorul Centrului spa
țial din Houston (Texas), orice e- 
roare posibilă din partea echipa
jului a fost înlăturată. La câteva 
minute după întâlnirea cu racheta 
„Atlas-Agenă", unul din motoarele 
de manevră ale navei a intrat în 
funcțiune cu întreaga capacitate, 
făcînd ca „Gemini-8" să se ro
tească cu o viteză de circa 60 ro
tații pe minut și să înregistreze 
puternice trepidații. întâlnirea pro- 
priu-zisă a fost, potrivit aprecie
rilor specialiștilor de la NASA.,

CAMPANIA ELECTORALĂ DM ANOLIA
ф Wilson despre problema rhodesianS 
• Stewart despre Vietnam

LONDRA 21 (Agerpres). — In 
Anglia continuă campania electora
lă pentru alegerile politice generale 
de la 31 martie. Primul ministru, 
Harold Wilson, a ținut un discurs 
electoral la Southampton, în cursul 
căruia s-a referit, în primul rînd, 
la situația din Rhodesia. „Noi vom 
examina toate propunerile pe care 
ni le-ar putea face Ian Smith, cu 
condiția ca el să renunțe la atitu
dinea adoptată în momentul decla
rării unilaterale a independenței și 
să confirme cele cinci principii a- 
supra cărora a insistat Marea Bri
tanie", a spus Wilson. El a criti
cat,, în același timp, atitudinea Par
tidului conservator și a liderului 
său Edward Heath față de proble
ma rhodesiană, subliniind din -nou

„Cosmos-113"
MOSCOVA 21 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică a fost 

lansat luni un nou satelit ar
tificial al Pămîntului „Cosmos- 
113". Aparatajul științific al sa
telitului va continua cercetă
rile spațiului cosmic în con
formitate cu programul anun
țat de TASS la 16 martie 1962.

înfăptuită cu succes. După pro
iectarea filmului. Paul Haney, șeful 
Serviciului de presă al progra
mului „Gemini", a declarat că es
te inutil să se continue ancheta 
asupra cauzelor care au determi
nat întreruperea zborului navei 
cosmice „Gemini-8". Se știe acum, 
a spus el, că un scurt circuit a 
determinat funcționarea anormală 
a motorului rachetă de manevră 
respectiv.

După cum relatează agenția Fran
ce Presse, rapiditatea cu care 
N.A.S.A. a descoperit cauza defec
țiunii tehnice care a determine t 
reîntoarcerea prematură a hii „Ge
mini-8" pe pămînt a dus la crea
rea unei atmosfere de optimism în 
legătură cu posibilitatea realizării 
cu suoces a programului „Ge< ai" 
in acest an. In cadrul acestui pro- 
gram sa prevede ca pînă la sfir- 
șitul anului 1966 să aibă loc alte 
patru lansări la irdervaJe de două 
și trei luni. Astfel, în luna mai 
este proiectată lansarea navei cos
mice „Gemâni-9", care va fi pilo
tată de Tom Stafford și Gene Fer
nand.

că „guvernul laburist nu va recu
noaște regimul de la Salisbury".

Liderul Partidului conservator, 
Edward Heath, a insistat, la rîndul 
său, asupra „necesității ca Marea 
Britanie să inițieze tratative ne
condiționate cu regimul lui Ian 
Smith". v

Intr-un discurs ținut la Stockport, 
ministrul afacerilor externe Michael 
Stewart, s-a referit la o altă pro- 
biemă și anume la poziția Angliei 
față de situația din Vietnam. El a 
reafirmat sprijinul pe care îl a- 
cordă Marea Britanie politicii Sta
telor Unite în Vietnam, declarînd 
însă că Anglia, în calitatea sa de 
copreședintă a Conferinței de la 
Geneva, „nu va participa la nici 
o intervenție armată" în Vietnam.

Santiago de chile 21 (A- 
getpres). — Un acord privind în
cetarea grevei de la minele „El 
Teniente" și „Caletones Smelter", 
începută la 3 ianuarie, a fost în
cheiat după aproape trei luni de 
tratative între reprezentanții gre
viștilor și cei ai patronilor. Admi
nistrația celor două mine, aflate 
in. proprietatea trustului american 
„Kennecott Copper Corporation", 
a acceptat majorarea salariilor ce
rută de muncitori, precum și cele
lalte înlesniri revendicate de aceș
tia. Reluarea lucrului a fost con
diționată de către greviști de e-

liberarea liderilor sindicali ares
tați de autorități în cursul inciden
telor grave produse la mina „El 
Salvador", unde și-au găsit moartea 
8 muncitori și au fost răniți grav 
alți 37. Agențiile de presă relatea
ză că președintele țării, Eduardo 
Frei, a refuzat să accepte cere
rea minerilor și a respins condi
țiile puse de aceștia. Acordul pri
vind majorarea salariilor, anunțat 
duminică seara, nu va putea fi pus 
deci în aplicare, atîta timp cît gu
vernul nu va satisface revendică
rile politice formulate de mineri.

Inundații catastrofale în Argentina
BUENOS AIRES 21 (Agerpres).— 

In urma unor ploi torențiale care 
durează de mai multe săptămîni în 
regiunile de nord ale Argentinei 
au loc inundații catastrofale care 
au devastat regiuni întinse și au 
provocat pagube materiale impor
tante.

Apele fluviului Parana, subli
niază agențiile de presă, au atins 
niveluri care nu au mai fost în

registrate pînă acum în ultimii 50- 
60 de ani. S-au semnalat victime 
omenești în regiunile San Nicolas 
și Sain Pedro, situate pe cursul su
perior al fluviului Parana, locali
tăți a căTor situație este calificată 
drept „disperată" ca urmare a i- 
nundațiilor. Numeroase sate au 
trebuit să fie evacuate și autorită
țile medicale procedează la vac
cinări masive pentru a preveni e- 
pidemiile.

• WASHINGTON. — 
Agenția TASS transmitt
er la Washington a fost 
semnat acordul sovieto- 
american privitor la 
schimburile în domeniul 
științei, tehnicii, învăță- 
mîntului, culturii și în 
alte domenii, pe anii 
1966-1967. El a intrat în 
vigoare din momentul 
semnării și se consideră 
valabil de la 1 ianuarie 
1966.

• LONDRA. — Aso
ciația engleză de fotbal 
a anunțat că se va tur
na o nouă „Cupă Jules 
Rimet" indentică cu cea 
care a fost furată Ia 29 
martie dintr-o sală de ex
poziție din Londra. In 
același timp poliția lon
doneză continuă cerce
tările pentru a desco
peri pe autorul furtului 
înainte ca prețiosul tro
feu (care conținea 1 800 
de grame de aur) să fie 
topit

• ANKARA. — Du
minică seara a avut loc

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
la Ankara o reuniune 
a Consiliului național al 
securității în cadrul că
reia a fost examinată 
problema cipriotă. Lu
crările s-au desfășurat 
sub conducerea primului 
ministru, Suleyman De- 
mirel, și s-au referit le 
„măsurile care au fost 
luate sau care urmează 
să îie adoptate în legă
tură cu situația din Ci
pru". Pentru prima oară 
a participat la reuniune 
noul șef al statului ma 
jor al armatei turce, ge
neralul Cemal Tural.

• BOGOTA. — In Co
lumbia au luat sfîrșit a- 
legerile legislative, can
tonate și municipale. 
După primele rezultate 
parțiale se pare că 
„Frontul național" (coa
liția guvernamentală în
tre liberali și conserva-

mmm^tes
tori) n-a obținut un 
control complet ’ în con 
greș. Potrivit agenției 
Associated Press prime
le rezultate parțiale 
(65 122 de voturi obținu
te de Frontul național 
și 53 429 de voturi ate 
opoziției) demonstrează 
o luptă strînsă intre cele 
două grupări.

• HONGKONG. - 
Intr-un mesaj adresat co
președinților Conîerinței 
de la Geneva în legă
tură cu situația din 
Laos, Comitetul Central 
al Partidului Neo Lao 
Haksat denunță intensi
ficarea bombardamente
lor americane în Laos, 
precum și folosirea sub
stanțelor toxice împo
triva populației pașnice.

Numai în cursul ulti
melor 60 de zile, avioa
nele americane au efec

tuat mai mult de 1000 
de zboruri pentru bom
bardarea zonelor elibe
rate.

ф KUWEIT. — Ca 
urmare a unei furtuni 
de praf care s-a abătut 
asupra Kuweitului, aero
portul internațional din 
această țară a fost de
clarat complet închis 
simbătă seara.

• AMMAN. — Echi
pele de salvare din Ior
dania au fost din nou 
puse în acțiune ca ur
mare a unei ploi to
rențiale care a căzut a- 
supra țării, la numai o 
săptămînă după ce 89 
de persoane pieriseră in 
orașul Manan din sudul 
țării în urma unor mari 
inundații;

Ploaia torențială de 
sîmbătă a întrerupt le
găturile telefonice în 
Amman, iar inundațiile 
au făcut impracticabilă 
majoritatea străzilor ca- 
pitaleL
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