
«

îfe
■^Gsra-Deva I

(Seagul ros
7^

■гум ai Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Jfadl XVIII XXL1 №. 5107 Miercuri 23 martie 1966
.4

DAR DIN INIMI
Cooperativa

TINERE pe
Tinerețea este aidoma primă- 

- verii, clocotește de viață, tu- 
Ultuoasă, plină de energie nes

tăvilită. In aceste zile de în
ceput de primăvară, milioanele 
de tineri de pe întreg cuprin
sul patriei noastre își îndreap
tă gîndurile spre capitala țării, 
unde astăzi își deschide lu
crările cel de-al IV-lea Con
gres al Uniunii Tineretului 
monist. Acest eveniment 
importanță deosebită este 
tîmpinat de tineretul din 
tria. noastră cu succese deose
bite in întrecerea pentru în
făptuirea obiectivelor trasate de 
Directivele celui de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român, pentru îndeplinirea sar
cinilor economice preconizate 
a fi realizate în primul 
noului cincinal.

La înfăptuirea acestor 
five mobilizatoare își 
contribuția și tineretul din Va
lea Jiului. îndrumate de orga
nizațiile de partid, organizațiile 
U.Ț.’C. din exploatările minie
re, de pe șantierele de con
strucții, din toate întreprin
derile economice ale bazinului 
nostru carbonifer, au mobilizat 
tineretul Ia muncă entuziastă 
pentru a întâmpina istoricul1 e- 

.venimeUt cu succese deose
bite în producție și activitatea 
obștească.

Tinerii, cărora uteciștii din 
Valea Jiului le-au acordat in- 

' crederea și inalta cinste de a-i 
reprezenta Ia cel de-al IV-lea 
Congres al U.T.C,, vor arăta cu 
acest prilej contribuția zecilor 
de ’ mii de tineri 
h ș |ru carbonifer 
te 12 000 tone de 
trase peste plan în acest an. 
Ia ' depășirile de plan realizate 
de întreprinderea forestieră, U- 
zîna de reparat utilaj minier, de 
constructori, ceferiști și din 
alte întreprinderi. Este darul 
din inimi tinere închinat celui 
de-al ГѴ-Іеа Congres al U.T.C., 
mesajul hărniciei tinerilor din 
Valea Jiului, al dragostei lor 
față de părintele bun și scump. 
Partidul Comuniștilor.

In timp ce reprezentanții lor 
participă Ia lucrările Congre
sului, miile de tineri din Valea 
Jiului muncesc cu entuziasm 
nestăvilit pentru a înregistra 
noi succese în producție și ac
tivitatea obștească, aducîndu-și 
din plin contribuția la înflo
rirea patriei noastre socia
liste.

Co
de 
în- 
pa-

an al

obiec- 
aduce

din bazinul 
la cele pes- 
cărbune et-

Pentru 
ținute în 
operativa 
troșani a 
a treia oară consecutiv, 
titlul de cooperativă 
fruntașă în întrecerea 
socialistă pe regiunea 
Hunedoara. Și, o dată cu 
aceasta, DIPLOMA DE 
ONOARE A UNIUNII 
CENTRALE A COOPE
RATIVELOR MEȘTEȘU
GĂREȘTI. Acest eveni
ment remarcabil a găsit 
cooperatorii din Petro
șani în plin avînt de 
muncă, dornici să reedi
teze rezultatele anilor 
trecuți și să realizeze 
și în acest an toate an
gajamentele luate.

Succesele care au con
dus la titlul de cinste : 
îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan la toți 
indicatorii, dezvoltarea 
și modernizarea secțiilor 
cooperativei, îmbunătă
țirea deservirii popu
lației prin prestații de 
servicii și lucrări de bu
nă calitate.

Anul trecut, de exem
plu, s-au introdus 2 
schimburi de lucru în 
unitățile foto; s-a con
struit un micro-complex • 
în Petroșani, unde s-au 
amplasat unitățile de 
ceaprăzărie, reparații ra
dio și televiziune și de 
vopsit încălțăminte. Tot 
aici s-a deschis și o u- 
nitarte de tricotaj ma
nual cu munca la domi
ciliu, stat prezentate 
modele de încălțăminte 
lucrate la comandă și 
este rezervat un spațiu 
pentru o unitate nouă

rezultatele ob- 
ainul 1965, Co- 
„Jiul" din Pe- 
primit pentru

Proletari din toate țările, unițl-vă l

regiune
Linia arhitectonică modernă clștigă tot mai mult teren ih Vulcan. In clișeu: Ctteva 

dintre noile blocuri de locuit din Coroești-Vulcan.
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de încadrat ochelari și 
reparat stilouri, care. ur
mează să fie deschisă 
pînă la finele lunii mar
tie.

Au mai fost deschise 
o unitate de plisat fus
te, de cioplit marmură 
și piatră, o secție de 
cheiaj, pe lingă cea 
mecanică fină, a fost 
trodusă vulcanizarea 
rece, pe lingă secția 
reparații încălțăminte 
Petrila etc.

In primele două luni 
din trinlestrul I al anu
lui 1966, cooperativa 
„Jiul" a realizat și de
pășit toți indicatorii e- 
conomici. Astfel planul 
a fost depășit la valoa
rea producției globale in 
ramura industrială cu 
4,40 la sută, la deserviri 
cu 1,70 la sută, la pro
ducția marfă cu 0,80 la 
sută, iar în ramura ne
industrială cu 3,40 la su
tă, Rezultatele obținute 
în primele două luni ale 
anului arată că, în ca
drul cooperativei „Jiul" 
există suficiente rezerve 
a căror valorificarf poa
te duce Ia realizarea de 
noi succese. Jn școp 
îmbunătățirii^ continue a . 
muncii în unitățile co
operativei, pentru acest 
an, s-a preconizat schim
barea aspectului unitătf-

• lor de tricotaj metanie, 
vulcanizare și boiange- 
rie din Petroșani, ame
najarea și ■ dotarea cu 
cele necesare a secției 
aii t-a-moto, încheierea lu
crărilor de construcții la 
mlcro-complexud din A- 
ninoasa.

ACTUALITATEA
ф Ieri, orchestra de 

muzică populară a Filar
monicii de stat din Cluj 
a prezentat pe scena 
Teatrului de stat din Pe
troșani concertul intitu
lat „Lungu-i drumul Clu
jului". Și-au dat con
cursul soliștii vocali Ana 
Pop Cotondan, Maria 
Peter, Ilie Muțiu și alții.

ф Un grup de actori 
de la Teatrul de stat 
din Petroșani va pre-

al
de 
in
ia 

de 
din

zența azi la ora 19, in 
sala clubului muncitoresc 
din Aninoasa, spectaco
lul „Suflete tari": de Ca- 
mi] Petrescu.

ф La clubul muncito
resc din Lupeni este 
programată pentru azi, 
la ora 20, o seară de 
întrebări și răspunsuri 
pe tema „Perspectivele 
de dezvoltare și înzes
trare cu utilaje a E. M. 
Lupeni in următorii cinci

ѵ. г *

NOUL
șef

—'Va propun să scrieți 
despre inginerul Marin Gheor- 
ghe, șeful noului sector, în
ființat'Ia 1 februarie; merită. 
Propunerea ne-a făcut-o pre
ședintele’ comitetului' sindica
tului • de la mina Petrila. Au 
susținut-o secretarul comite
tului de partid al minei și 
șeful exploatării.
• ...N-a înfăptuit lucruri ex
traordinare iar sectorul pe 
Care-1 conduce, de aproape 
două luni, nu se numără prin
tre cele 6U realizări deosebi
te; dimpotrivă. Atunci prin 
Pe s-a făcut cunoscut, stimat 
și apreciat noul șef de sec
tor ? ■ > . .

■ Inginerul■ Marin Gheorghe 
a venit la Petrila în ultimele 
zile ale Iui 1962.-După cîteva 
luni este repartizat la secto
ral III, colectiv fruntaș, cu
noscut rih întreaga Уаіе a 
Jiului pentru succesele în
scrise lună de lună și an de 
an, în fHele întrecerii, Timp 
de trei ani a muncit aici a- 
-Pttrittde art cm cu mutttt■ex
periență In tniherit. tehnicia
nul Tenczler Ștefan, șeful 
sectorului, adevărat om al 
perseverenței.

La ’începutul iui februarie, 
Ia mină Petrila 
un nou sector.

f f . * - _ •

problema cine să iie condu
cătorul lui, alegerea s-a o- 
prit asupra locțiitorului de 
la sectorul III, inginerul cel 
tinăr, blond și cu zîmbetui 
întipărit pe chip.

Intervenise in viața sa mo
mentul urcării unei noi trep-

14 
nu 
un 
o- 
al

a luat ființă 
Cînd s-a pus

încheiere, va 
m documentar.

ora 
la 
din

18, este 
clubu' 

Uricani 
cu pri- 

oamenii

ф Azi, la 
programat 
muncitoresc 
ub jurnal vorbit 
lejdl căruia
muncii din localitate vor 
fi informați despre eve
nimentele interne și in- 

, ternaționâle.

ф In cadrul cliibului 
tnu&citoresc ' din lupeni 
a luat ființă zilele aces
tea un cerc de balet 
pentru copiii oamenilor 
munci din localitate.

.! îmbinarea teoriei cu 
.•Ц ppaciida.- Ucenicul Sta- 

matoiu loan, urmărește 
=șâ3 cu. -atenție explicațiile 

electricianului Kerl. Ре-
't tru de la mina Lonea.

te a. răspunderii... A început 
j o perioadă grea: a formării 

unui colectiv. Era hotărît să 
' realizeze acest lucru cit mai 
' repede,- șj cit mai bine. Cu 

ce a început, unde și-a con
ceptrat atenția îndeosebi e 
greu de afirmat. In orice 
caz a început-o cu oamenii, 
l-a cunoscut, s-a apropiat de 
ei, le-a cîntărit priceperea, 
puterea de muncă. Și ce este 
mai important : ie-a ciștigal 
încrederea. „Se consultă de
seori cu noi, cu maiștrii; dis
cutam cu harta în față. și 
numai, după o serioasă chib
zuială ia hoțărîri" își dă cu

Mihai, briga- 
și respectat la

poate prea de-

părerea maistrul principal 
Manoilescu Nicolae. „De 
ani lucrez la mină dar 
de multe ori am întîlnit 
șef de sector care să se 
cupe atît de bunul mers
treburilor", completează se
cretarul de partid din sector, 
Dumbrăveanu 
dier destoinic 
mina Peitila.

Deseori —
seori — a putut ii văzut la 
exploatare după-amiaza și 
seara, în sala de apel a mi
nei pentru a mai pune cite 
ceva Ia punct, a îndemna pe 
cei care plecau in schimbul 
de noapte, a aila situația din 
subteran de la maiștrii care 
veneau din mină. Energia, 
forța de muncă, cunoștințele 
i-au fost solicitate din plin. 
Mulți dintre oamenii secto
rului se califică din mers. Se 
impunea organizarea brigăzi
lor de pregătiri, a echipelor 
de întreținere. La început, 
sectorul nu dispunea decit 
de trei abataje. Acum există 
șase.

In februarie, în dreptul sec
torului a fost înscrisă o cifră 
care nu bucura — minus 
1 700 tone; nici randamentul 
planificat n-a fost realizat. 
A urmat apoi perioada revi
rimentului. In martie, se pre
vede o depășire de 4—500 
tone. (Ambele decade 
lună 
plus).

din 
au fost încheiate cu 

Dar pentru lunile

FRANCISC VETRO

(Continuare în pag. 3-a)

TELEGRAMA
Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ecuador

Dragi tovarăși,
Cu prilejul

dului Comunist
dtilui Comunist
Iqt .ecuadorieni
Comunist din Ecuador succese în întărirea continuă a rîn-

celei de a 40-a aniversări a creării Parti- 
din Ecuador, Comitetul Central al Parti- 

Român vă adresează dv, tuturor comuniști- 
un cald salut frățesc și urează Partidului

durilor sale, în unirea tuturor forțelor democratice și pro
gresiste ale țării în lupta pentru interesele vitale ale po
porului ecuadorian, pentru pace, democrație și progres 
social.

Comitetul Central al : 
Partidului Comunist Român< 4

Cltlva іНіігв frnnlaiii ші sedii
Recent - în cadrul ședinței grupei sin

dicale a secției electromecanice - de la 
preparația COroești, a avut Joc înmîna- 
rea insignelor de fruntaș în întrecerea 
socialistă mai multor 'tovarăși care s-au 
distins îh,muncă. Printre eei care ău«pri
mit această distincție se numără șefii. de 
echipe Meizenbach Mihai, Matei Vaier, 
Greff Carol, Bauer Petru, strungarul ■' Cor- 
nofer .Frăncisc, forjarul Ilaș Alexandru 
maistrul Rusu Petru și alții.

Colectivul secției electromecanice' este 
hotărît si muncească cu' însuflețire pen- 

' tru ca din rîndurile lăcătușilor, . electri- 
’ cienilor și sudorilor să se ridice noi frun
tași fi? întrecerea socialistă.

...... .. CETEAN SIMION -.
corespondent

ONOR IMIiaiE
ISTORIIE DIN MIM ПИШИ

Printre monumentele istorice de mare 
valoare ale țării se află și Castelul Hu- 
hiazilor de la Hunedoara. In curînd a- 
cesta va căpăta din nou strălucirea de 
odinioară. Cu sprijinul specialiștilor de 
la Direcția monumentelor istorice se re
fac, în, forma lor inițială, bolțile interi
oare ale galeriei principale numite „ga
leria hunedorenilor", loja lui Matei Cor
vin, sala Dietei și sala tezaurului. Ultima 
va adăposti și un interesant muzeu is
toric.

Tot în regiunea Hunedoara se află in 
curs de restaurare fosta capitală a Da- 
ciei. cetatea Sarmizegetusei.

(Ageapras)



9 STEAGUL

sted*c*teclivutai віаеі Ani-

Mi 1И4. temn al tiuitei pre- 
(■tei d* cate se bucura munca 
ммш colectiv, care in anu'
IMS — ca de altfel și in ani-' 
pNMtențt — a obținut succe 
M te seamă in Întrecerea во- 
«tetett pentru sporirea conți- 
Mi a producției de cărbune 
*M te песеші dezvoltării

economiei națio-

Da» m*l convingător vorbesc 
cMrala despre entuziasmul cu 
can colectivul minei Aninoasa 
■canale pentru a da viață 
sătenilor pe care partidul le-a 
pte tn fața industriei earbo- 
oMora. In anul 1965 au tost ex 
мем peste pian aproape 20 000 
t»M de cărbune. Spbrui de 
producție peste plan a fost ob
ținut pe seama creșterii produc
tivității muncii. De asemenea 
in 1965 s-a realizat, prin redu
cerea consumurilor specifice, 
prin mărirea randamentelor, e- 
oenomii la prețul de cost în 
valoare de 973 000 lei.

Ceea ce caracterizează în 
prezent munca efectivului mi
nei este botărîrea de a dez
volta aceste succese. In între
cerea socialistă pentru îndepli
nirea angajamentului luat pe 
anul 1900 —- primul an al nou
lui cincinal —- minerii anino- 
seni au reușit să extragă, de 
la începutul anului și pînă in 
prezent, 3 000 tone de cărbune 
peste plan.

Tot atit de prețioasă este Și 
experiența pe care colectivul 
Minei Aninoasa a acumulat-0 
te munca pentru obținerea a- 
cestor succese, un bun de preț 
care va da colectivului minei 
Aninoasa posibilitatea să Obți
nă succese și mai importante 
te întrecerea socialistă pentru 
traducerea în viață a sarcini
le» de răspundere pe care Di- 
reativele celui de-al IX-lea 
Congres ăl P.C.R. le pun în 
fața industriei carbonifere.

tag. Burlec Cornel, 
șeful sectorului IV

Goiectivul sectorului IV a 
avut o importantă contribuție 
la obținerea realizărilor care 
au adus exploatării miniere 
Aninoasa Diploma de între
prindere evidențiată pe ramu
ră în întrecerea socialistă pe 
anul 1965. In ultimul an al șe- 
senalului, din abatajele acestui 
sector au fost extrase peste 
plan 4 680 tone de cărbune.

In intervalul care a trecut 
de la începutul acestui an, co
lectivul sectorului IV și-a do
vedit din nou hotărîrea, ex- 
trăgînd peste plan 2 051 tone 
de cărbune.

Vorbind despre principalii 
factori care au asigurat obți
nerea acestor succese de sea
mă, tov. ing. Burlec Cornel, 
șeful sectorului IV spunea:

— Ceea ее a contribuit în 
primul rînd la îmbunătățirea 
Întregii activități a sectorului 
nostru, este preocuparea pen
tru ridicarea la plan a tuturor 
brigăzilor. Alături de o preo
cupare sporită pentru deservi
rea corespunzătoare a abata
jelor cu material lemnos, goa
le etc., noi am pus un accent 
deosebit pe omogenizarea bri- 
găziidt din punct de vedere al 
свйіісйгіі, astfel încât la fieca
re loc de muncă să avem bri
găzi de mineri capabile să-și 
tadepl-nească sarcinile de plan.

Măsura s-a dovedit a fi de 
nare eficiență. Brigada lui Un- 
gureonu Vasiile, care lucrează 
intr-un abataj în trepte răstur
nate pe stratul 4 a fost întă
rită prin repartizarea mineri
lor Haîdu Balazs, Borzoș De- 
Mderiu, Iacob Gonstantin, toți 
cu O bună pregătire profesio
nală. Acum, această brigadă 
se mroaără printre cale mai

DIN EXPERIENȚA UNUI COLECTIV FRUNTAȘ

CARE SINI PRINCIPALII FACTORI
Ne rlopund cadre

din oonmirea expluiirll

Rezultat al ritmicității producției
Ledrer loeif, feflil I» M. Aninoasa

Calitatea cărbunelui extras
Filer NlCOlăO, președintele sindicalului

Apliefnu tn viață indicațiile Ce- 
mitelului orășenesc de partid Pe
troșani, ale comitetului de partid 
din cadrul exploatării, conducerea 
minei Aninoasa, conducerile sectoa
relor — a subliniat tov. Ledrer Io
sif, șeful exploatării — au pus un 
accent deosebit pe crearea condiți
ilor necesare realizării ritmice â 
planului, luna de lună. Principalele 
eforturi au fast concentrate în di
recția întăririi asistenței tehnice рё 
toate schimburile, îndeosebi pe 
schimburile II și III, imprimînd în
tregului personal tehnic Simțul răs
punderii pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan și a Indicatorilor ca
litativi ai producției. Sub îndruma
rea comitetului de partid, cu spri
jinul comitetului sindicatului, con
sfătuirile de producție au devenit 
un mijloc eficace de descoperire și 
înlăturare a lipsurilor ce apar în 
desfășurarea procesului de produc
ție, de generalizare a experienței 
pozitive. Eforturile sectoarelor pro
ductive au fost Sincronizate cu cele 
ale sectoarelor de deservire, în
deosebi de transport și electromeca
nic, crelndu-se astfel condițiile ne
cesare realizării planului la fie
care Ioc de muncă.

Colectivul minei noastre a reu
șit să valorifice fntr-o mai mare 
măsură rezervele interne din fie
care sector in porte, să extindă u- 
nele metode Înaintate și, în primul 
rtnd, inițiativele „două cimpuri pe 
schimb și aripă" în abatajele ca
meră, „două fîșii pe zi“ in abata
jele frontale.

Omogenizarea 
brigăzilor

bune di-й sector avînd o de
pășiră de pian pe primele două 
decade ale lunii martie de 220 
tone. La fel a fost îmbunătă
țită componența brigăzii nt. 
442 dintr-un abataj cameră de 
pe stratul III.

Evident, prin îmbunătățirea 
componenței brigăzilor care 
întimipinau greutăți, s-au creat 
condiții pentru realizarea rit
mică a planului nu numai lună 
de lumă ci și în fiecare deca
dă. La asigurarea condițiilor 
pantru realizarea ritmică a 
planului a contribuit și crea
rea de fronturi de lucru de 

PUNCTE DE VEDERE
rezervă oare sint plasate atunci 
cînd necesitățile producției o 
cer, evitîndu-se astfel scăde
rea producției sectorului în 
perioadele cînd abatajele în 
producție sînt în prăbușire.

Măsurile luate de conduce
rea sectorului pentru îmbună
tățirea organizării procesului 
de producție creează brigăzi
lor de mineri condiții optime 
în vederea Îndeplinirii sarci
nilor de plan și a noului an
gajament luat în întrecerea 
socialistă pe 1906 care, recent, 
a fost majorat de la 1 500 tone 
la 3-500 tone de cărbune poete 
planul pe întregul an, dta ca
re 2 500 penă la 8 mai, sărbă
torirea celei de a 45-a ard- 
yerșări a creării partidului.

N OBȚINEREA SUCCESELOR i

Aceste măsuri au contribuit la 
realizarea ritmică, lună de lună a 
planului de producție, la obținerea 
unor succese de seamă in inttect* 
rea socialistă.

Realizarea sarcinilor sporite pe 
care Directivele celui de-al IX-leâ 
Congres al F.C.R. le trasează in
dustriei carbonifere, impune îmbu
nătățirea continuă a procesului de 
producție. Tocmai de aceea, pof- 
ilitid la muncă pentru realizarea 
planului pe primul an al cincina
lului, ne-am îndreptat atenția spre 
noi măsuri menite să îmbunătă
țească activitatea economică a ex
ploatării noastre miniere. Asigura
rea unei corelații cit mai judi
cioase între efectivele direct pro
ductive și cele de deservire, ridi
carea tuturor brigăzilor la nivelul 
celor fruntașe, îmbunătățirea în 
continuare a Calității cărbunelui 
extras, Sînt sarcini de răspundere 
care vor permite obținerea unor 
noi succese în îndeplinirea sarci
nilor de plan, a angajamentelor lua
te în întrecerea socialistă.

In anul 1966, în fața colectivului 
minei noastre stau sarcini noi, de 
a căror rezolvare depinde produc
ția de viitor a minei. In acest an 
urmează să se schimbe fluxul de 
transport în subteran spre comple
xul Aninoasa — sud, înzestrat cu 
instalații moderne. Intrarea în 
funcție a noului complex de ex
tracție va permite o ritmicizate mai 
riguroasă a producției, organizarea 
pe o treaptă superioară a întregu
lui flux tehnologie de producție, 
dezvoltarea capacității de producție 
a thinei.

log. Dumitră ș loan, 
șeful sectorului I

Itn anul 1965 colectivul sec
torului I a axtnas 6 434 tone 
de căTbune peste pian.

Ce a stat la baza obținerii 
acestui important volum de 
producție peste planul anual ?

Răspunzând la această între
bare, tov. ing. Dumitra? loan 
a subliniat în primul rînd e- 
ficiența aplicării în abatajele 
cameră ale sectorului a iniția
tivei „două cîmpuri pe schimb 
și aripă". In abatajele cameră 
din sector, brigăzi de frunte 
cutn sînt cele conduse de to
varășii Gristea Aufei, Roman 
Petru, Mujnai Nicolae, Йіе Ni

colae șl-au organizat in așa 
fel munca încât reușesc să ex
tragă pe schimb cite două 
cîmpuri din fiecare aripă. Drept 
rezultat al aplicării acestei 
Inițiative se obțin viteze mari 
de avansare. Brigada tovară
șului Gristea Aurel, de exem
plu, înregistrează viteze te a- 
vansare care se ridică te 150— 
180 m pe lună.

Principalul rezultat al apli
cării acestei inițiative este 
sporirea substanțială a produc
tivității muncii. Frecvent, bri
găzile care aplică această ini
țiativă realizează randamente 
de 7,25—0,02 tone pe poet. A- 
ceasla a permis ca în snuă 1965 
Să se Obțină pe Întregul sector 
o productivitate cu ЗД le sută 
mai mare decât cea planificată 
și, oa urmee, extragerea unei

Colectivul minei Aninoasa s-a re
marcat nu numai prin sporirea Vo
lumului producției, ci șl prin grija 
acordată calității cărbunelui ex
tras. Producția realizată în anul 
1965 a avut un COtlținUt de cenușă 
măi mic decît cel planificat, fapt 
pentru care exploatarea minieră A- 
hinoasa a primat bonificații.

Principalul indice al calității — 
conținutul de cenușă depinde în 
mare măsură de condițiile de ză- 
cămint ale zonelor în exploatare, 
de mărirea intercalațiilof. Faptele 
dovedesc că indicele de cali
tate depinde însă mai ales de con
știința minetilcr, de răspunderea eu 
Care ei muncesc pentru alegerea 
șistului vizibil, pentru exploatarea 
selectivă a cărbunelui. Tltiînd sea
ma de acest luCrU. de Indicațiile 
comitetului de partid, grupele sin
dicale iau frecvent în discuție cali
tatea cărbunelui extras.

Urmărind îndeaproape evoluția 
indicilor de calitate, comitetul sin
dicatului, ca de altfel și conduce
rea exploatării, popularizează atît 
rezultatele pozitive, Cît Șl neajun
surile care se manifestă în acest 
domeniu. Astfel, a fost făcut Cu
noscut faptul că datorită reducerii 
procentului de cenușă sub nivelul 
admis în luna ianuarie a.c., mina 
a primit drept bonificații 140 tone 
de cărbune, iar în februarie 493 
tone. Brigăzi de mineri cum sfat 
cele conduse de Petre Nicolae, 
Mujhai Nicolae, Cftflpeanu Gheof- 
ghe, Asmarandei AugUstln, Belmega 
Vesile, HeghedUs Dtnilă și altele 
sînt popularitate la loc de Cinste 
pentru contribuția adusă ia îmbu-

pas cu noul 
minerit

cantități însemnate de cărbu
ne peste plan. In intervalul ca
re a trecut din acest an co
lectivul sectorului I a extras 
ponte plen încă 1 250 tone de 
cărbune.

Remarcabilă tn acest sector 
este atenția care se acordă a- 
plicării noului în minerit. In 
abatajul frontal al brigăzii 
conduse de tovarășul David 
loan s-a trecut pentru prima 
oară la mina Aninoasa, la ex
perimentarea tavanului artifi
cial din plasă metalică șt re
țea de rezistență din toroane 
de cablu. începând cu luna ia
nuarie 1966 în acest abataj 
S-au introdus pentru susținere 
stâlpi șl grinzi metalice de tip 
ICEMIN. De asemenea, in a- 
cest abataj transportul cărbu
nelui de-a lungul frontului 
se face cu un transportor ro
mânesc TR-3. înainte de puș- 
eare transportorul este acope
rit cu poduri metalice, iar da-a 
lungul frontului se fixează un 
paravan din benzi de cauciuc 
șl scfndutl oare rațlne cărbu
nele excavat de explozivi 
pe crater, Migurind evacua
rea lui, fără lopătară, tn pro
porție de peste 70 la sută.

Deși trebute perseverat in 
continuare pentru punerea la 
punct a metodei mai ales in 
ce privește reducerea timpu
lui de lumi № răpire și ta ce
lelalte operații auxiliare în ve
derea obținerii unei producti
vități ridicate, se poete arăta 
ea prun rezultat reducerea 
substanțială a consumului de 
material lemnos. Astfel, față 
de 34,38 tnc/1 000 de tone tn 
1965, connumul de material 
lemnos a fost redus In pre
zent ta 16,84 mc/1 000 de tone. 

hălățirea calității cărbunelui prin 
alegerea șistului vizibil, exploata
rea separată e cărbunelui cu inter
calați, etc. Nu sint Irecute cu vede
rea nici brigăzile care dau cărbune 
cu un caf ținut ridicat de steril. 
Astfel, brigăzile conduse de tov. 
Ilie Nicolae, Berel Dionisie, Molnar 
Balazs, rtemerich Matei, Moldovan 
ion și 'altele sfnt criticate pentru 
depășirea conținutului admis de ste
ril. Ne preocupă faptul că, deși în 
lunile ianuarie și februarie am dat 
o producție de calitate, in cursul 
lunii martie conținutul de șist în 
cărbune a crescut. Pentru reme
dierea situației s-a întărit contro
lul pentru identificarea locurilor de 
muncă de unde se trimite spre 
ziuă cărbune cu mult șist, s-au 
intensificat sondajele prin ciută- 
rute. S-a consistat astfel că în 
sectorul III a scăzut preocupate* 
pentru alegerea șistului.

Calitatea cărbunelui a constituit 
unul din obiectivele importante al* 
întrecerii Socialiste și, folosind din 
plin experiența de pînă acum, întă
rind răspunderea colectivă pentrtt 
acest indice, vom reuși cu sigu
ranță să ne îndeplinim angajamen
tul de a extrage peste plan canti
tăți importante de cărbune curat.

NomI nostru 
angajament

N-au trecut decît bei luai 
de la acea plenară a coaite- 
tului de partid ai Mtoei Aab 
noasa in cadrul căreia *-*■ 
deabâtul sarcinile du pteu p* 
1966. Dind glas voinței între
gului colectiv al minei da a-și 
aduce din plin contribuita I* 
Înfăptuirea obiectivelor pus* 
de Directivele celui de-al IX- 
lea Congres al P.CJL In fața 
industriei carbonifere, partici
pant la plenară au stabilit 
noul angajament de întrecere t 
5 900 tone de cărbune peste 
planul pe 1966, din care 2 590 
tone pină la 8 mai, cea de-a 
4S«a aniversare a gloriosului 
nostru partid.

Iată însă că înainte d* a se 
împlini trei luni de la luarea 
lui, acest angajament a înce
tat de a mai ii corespunzător. 
Entuziasmul cu Care colectivul 
minei a pornit la munci pen
tru respectarea cuvintulul dat, 
voința lui de a-și exprima prin 
graiul convingător ai faptelor 
dragostea față de partidul co
muniștilor, conducătorul Între
gului popor spre un viitor lu
minos, și-au găsit o vie expre
sie prin realizarea încă din pri
ma jumătate a lunii martie a 
angajamentului de a extrage 
pină la 8 mai 2 500 tone de 
cărbune peste plen. La ora 
tind minte Aninoasa 1 se de
cerna Diploma de întreprinde
re evidențiata pe ramură, gra
ficul producției arăta 3 000 tone 
de cărbune peste plan.

Angajamentul a fost reîn
noit ! De 1a 5 000, la 7 000 tone 
de cărbune peste plan din ca
re 3 500 tone pînă la 8 taai. 
Și-n Zilele cate au undat, e- 
coui muncii din adîncur), me
reu mai spornică, a întărit 
convingerea colectivului minei 
că noul angajament va 11 În
deplinit cu cinste.

Răgind realbmfd te
Ing. 1. BRANBA



La înfrumusețarea 
cartierului

O dată cu venirea zilelor de pri
măvară, loca terii din cartierul 7 
Noiembrie al otațului Petrilâ, mo
bilizați de către comitetele de blo
curi ți comisiile de femei eu spri
jinul grupelor de partid, au trecut 
Ja curățirea șanțurilor și aleelor, 
la amenajarea zonelor verzi.

La o acțiune întreprinsă silele 
trecute peste 300 IdCUltOti aU ftiuti* 
cit pentru înfrumusețarea cartieru
lui evidențiihdu-se îndeosebi Ena- 
che Nicolae, Racotzi Adalbert, Bul- 
zan Teodor, Gaier Ana, Bălan Du
mitru, Mareș Constantina, Greu Aha, 
Oaia Maria, Pop Ileana, Pătraș Ilea
na, Săltat Mafia și multi alții. La 
înfrumusețarea cartierului s-au re
marcat și hunaeroși elevi aflați în 
vacanta de primăvară printre care 
amintim pe Cebuc Nicolae, CorOgea- 
nu Vanea, Nichitoiu Petru, Drăgă- 
nescu Mihai, Vacarov Constantin, 
Bălăceanu Constantin, Păsărică Ioa
na, Antal Maria și alții care au 
muncit alături de părinții ІѲ1. Cil 
participarea entuziastă a locatarilor 
S-au prestat peste 1 200 ore da 
munca pathetic®.

PETRU GĂINĂ 
corespondent

Noiri șef de sector
(Urmate din pag. l-a) 

următoare ? „Chiar primii nu vom 
fi dar printzv cei cu sereinile rea
lizate întocmai cred că da1' îșl ex- 
priftifi convingerea inginerul Marin.

Oamenii din sector știu ca mai 
au de înfruntat greutăți — ine
rente oricărui început. Ii animă 
insă încrederea că foarte curînd 
colectivul lor va păși cu fruntea 
sus. Se bizuie pe faptul că la con
ducerea sectorului se află un om 
modest și capabil care se dăruie 
cu pasiune și răspundere taninii 
încredințate.

Mai poate mita faptul că noul 
șef al sectorului II îți este reco
mandat cu cdfdiird de ■ toverdjii 
din conducerea exploatării, de oa
menii tftn sector?

Isprăvile lui Coban

IN OBIECTIV : 
Cei ce pătează 
onoarea colectivului

Maistrul de preparare Burchel 
Dtanitiru era supărat foc. Spunea 
eu năduf: „Coban Gheorghe iar a 
făOut O boacănă, deși n-a trecut nici 
o lună de cînd a fost pus în discu
ția adunării generale a uteciștilor 
din secția spălare. Atunci a fost și 
eancționat pe linie administrativă. 
Se pere unsă că 
ei n-a învățat ni
mic din toate oi
țe i s-au «pus a- 
tunci de conduce
rea secției și de 
către uteclști. Se pare că tot ce i 
se spune îi intră pe o Ureche și îi 
iese pe cealaltă'1.

Să supunem opiniei cititorului is
prăvile lui Coban.

...Cînd în urmă cu aproape doi 
ani, 32 de tineri Absolvenți ai șco
lii profesionale din Lupeni au pă
șit pe poarta preparatei din Co- 
roești, colectivul tinerei uzine de 
preparare a cărbunelui i-a primit 
cu încredere. Din această promoție 
făceau parte Olteanu Vasile, Postel- 
nicu loan. Buruiană Alexandru și 
alții. Ei n-au dezmințit încrederea 
colectivului care i-a primit în sînu) 
iau.

Preparatorul Coban Gheorghe t 
fost și el coleg de an Cu tinerii mai 
sus evidențiați, o dată cu aceștia 
• pășit și el în viață, ca munci
tor Calificat. I s-a încredințat e- 
tunci un loc de muncă într-una din 
Secțiile preparației. Dar, muncind 
distrat și ignorînd prevederile N.T.S., 
Intr-o bună zi s-a accidentat. Mutat 
îh echipă de la apele de circula
ție, apoi trecut pe la diverse lo
curi de muncă, Goban dovedea a- 
creați superficialitate in îndeplini
rea sarcinilor. Tovarășii Ui de 
muncă II criticau adesea:

— Ești tot cu capul in nari! Co
boară o dată din sferele înalte ale

CU ȘI FĂRĂ AMBALAJ
De tejgheaua bufe

tului „Șiretul1' din Vul
can se apropie un om 
care se adresează po
liticos vinzăloărei.

— Vă rog un litru 
de vin pentru acasă.

— Aveți sticlă goa
lă ? — întreabă virtză- 
toarea.

— N-am.
— Cu regret, dat în 

acest caz nu vă pot 
servi.

— De ce, doar Sini 
dispus Sâ plătesc va
loarea sticlei.

— N-avefft voie ѴЙ 
vindem sticle.

— In acest caz vd 
las garanție 5 lei, iar 
Sticla goală v-o restitui 
tnai tirziu.

—- Nici așa nu se 
poate. Avem dispoziție 
categorică de la con
ducerea T.A.P.L. încâl
ci nd-o, risc sâ mi se 
desface contractul de 
muncă. Așa că...
? Argumentele lucră
toarei au fost convin
gătoare. Sa urmate ce

visărilor sterile din timpul servi
ciului și muncește cuta se cere, cu 
răspundere -- l-a spus maistrul 
său, Pavlovscbi Emil. Dar degeaba.

Intr-una din primele zile de mun
că în noul an, la ciurul 51, neaten
ția lui Coban a provocat blocarea 
cuvei Skode de pe linia I de în

cărcare. Trei 
schimburi a stat 
spălarea din a- 
ceastă cauză. To
varășii de muncă 
ai lui Coban, 

maistrul și Chiar șeful Sectorului, 
ing. Rai Mircea, au stal din nou de 
vorbă cu el. Tot degeaba. Se pare că 
nici critica adusă de membrii birou
lui organizației U.T.C. nu s-a prins 
de el. Dovadă, curînd după ultima 
I,ispravă", sub pretextul că merge 
să fumeze o țigară, Coban a Uitat 
să se înapoieze la locul său de 
muncă, rămas nesupravegheat. O 
nouă avarie și deci altă stagnare a 
producției s-a produs...

Supărarea maistrului nu cunoștea 
margini. In fiecare zi îi vorbea lui 
Coban, ca un părinte unui fiu des
pre îndatoririle ce le are un mun
citor, dar acesta nud asculta.

La cererea maistrului, Cobati 
Gheorghe a fost trecut în schimbul 
condus de un maistru mai tînăr, 
și anume la Burchel Dumitru. Cit 
timp a trecut de alunei ? Nici o 
luni și acum iotă-1 pe Coban pă
țind din nou onoarea colectivului 
său. Și-a făcut „rost" de 5 zile de 
„odihhă", lipsind de Ia serviciu pe 
motiv că e bolnav. Maistrul Bur
chel și salarista au luat de bune 
cele spuee de Goban și abia la 
tfîrșitul lunii s-a aflat că nu are 
certificat medical.

Și parcă tonte cîte le-a făcut, în 
mai puțin de doi ani de muncă, nu 
ar fi fost suficiente pentru carac-

tățeanul plecă nemul
țumit.

★
La magazinul alimen

tar cu autoservire din 
Piața Victoriei Petro
șani. Printre alte cum
părături am pus In coș 
și o sticlă cu apă mi
nerală. AjUngind la 
casă constat că in nota 
de plată este inclus și 
costul sticlei.

— De св incărCăți 
contravaloarea sticlei 
— am întrebai casieri
ța, doar vă las ana în 
locul Celei pline.

— La noi, tovarășe, 
exista o regulă. Nu se 
face schimb de sticle.

— Se poate ? am pro
testat contrariat. In 
minte îmi stăruia încă 
cuvintele lucrătoarei de 
la bufetul din Vulcan. 
Văztndu-mi nedumeri
rea interlocutoarea îmi 
spune.

—- Știți n-avem spa
țiu de depozitare. De 
aici și dispoziția Con
ducerii O.G.L Allmen-

tara care nU admite 
schimbul de sticle.

Dispoziția se respec
tă și ea atare m-ат 
conformai, achltînd cos
tul sticlei. N-am dealt 
să merg, după consu
marea apei, la centrul 
de valorificate a sticle
lor unde mi se va res
titui contravaloarea.

Două Ihtlmpldri In 
aparență fără importan
ță, dat care in fond ri
dică o problemă: bu
na deservite. Pe semne 
T.A.P.L., căruia ti apar
ține bufetul „Șiretul", e 
deficitar la capitolul 
sticle, iăt O.C.L. Ali
mentară, tutelara ma
gazinului eu autoservi
re, a prisosesc. Ori
cum, e vorba de o a- 
nomatle. A priva pe 
cineva de o tnarld din 
cauza ambalajuiul, sau 
a obliga pe altcineva 
să cumpere un lucru 
de care nu are nevoie, 
nu înseamnă altceva 
decfl... deservire defi
citară. .

G. ZOLD

terizărea lui ca un element ce 
alunecă spre abia,- zilele trecute a 
fost găsit dormind pe calorifer. Tot 
în aceea zi, tovarășii săi de mun
că au aflat că, amenințat cu exma
tricularea din Cf, IX-a a liceului se
ral a încercat să-și facă „rost" de 
motivare. Dar cum de data asta nti 
i-a mers, a fost nevoit să se lase 
de această „ispravă". Așadar, Co
ban Gheorghe persistă în isprăvi eu 
care pătează onoarea colectivului 
său.

Se naște întrebarea : organizația 
U.T.C. din care face parte Coban 
a făcut totul ca acest tînăr să nu 
mai persiste în greșeli, ori se mul
țumește doar 8ă înregistreze aba
terile, fără ca să ia poziție critică 
față de ele î

Margareta MICA

PROGRAM DE RADIO
24

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN
DE ȘTIRI; 5,06 Melodii populare; 
5,40 Piese interpretate de fanfară; 
6,00 RADIOJURNAL. Sport; 6,10 
Muzică ușoară; 6,15 TRANSMITEM 
PENTRU SATE; 6,22 Jocuri popu
lare; 6,30 Anunțuri și muzică; 6,45 
Bună dispoziție pe note,- 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 7,15 „Frumos 
ești, București" — muzică ușoară;
7.30 Cîntfi orchestra de muzică 
populară a Casei raionale de cul
tură din Făget; 7,45 Salut voios de 
pionier; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,08 Program de cîntece și jocuri 
populare, 8,30 La microfon, melo
dia preferată; 9,30 Sfatul medicu
lui; 9,35 Prelucrări din folclor,- 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 10,05 Cvartetul 
M. 2 în Fa major de Ttldor Ciottea,-
10.30 Vreau să știa- 11,00 Compo
zitori, soliști, orchestre; 11,27 Sim
fonia а П-а în Mi bemol major de 
Gdunod; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI. 
12,10 Gintă Maria Sterian *i Florea 
Sandu — mutică populară; 12,30 
Aici... Tîrgu Murali 1230 Consort 
de prînz,- 13,45 Aasaaabtari aitis-

Mecanicii Ciotrcă GheOr- 
ghe ți Hegediiț Arpad din 
seefia reparații mecanice de la 
U.n.U.M.P, DOI muncitori des
toinici, ciștigători a treia oară 
ai insignei de fruntaș în între
cerea socialistă.

ANUNȚ
Preparația cărbunelui Corcești

A N & A J E A Z A
O 2 lac&tufî de revlrfe pentru fu* 

niewlar
Ф tehnicieni H de preparare a căr

bunelui

Este interzis ca № timpul cuplării sau decuplării vagă- 
netelor aă se mtroducă capul sau corpul între vagonete.

FII ATENT! NU ÎNCERCA SA CUPLEZI SAU SA DECUPLEZI VA- 
UONEIELE ÎN TIMPUL MERSULUI.

martie
tire școlare,- 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,08 Melodii de pretutin
deni; 14,50 Arii din operete; 15,00 
„De-ar ști firul dorului" — program 
de melodii populară; 15,20 PĂMÎNT 
AL FRUMUSEȚII — BALADĂ 
PENTRU REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMANIA de Mihai Neguiescu,- 
15,45 Tineri soliști de muzică ușoa
ră ; Călin Marian și Francesca So- 
leville; 16,00 RADIOJURNAL. Sport; 
16,20 Din comoara folclorului nos
tru; 16,50 Revedere cu melodiile 
îndrăgite; 17,15 DINAMICA IN
DUSTRIALĂ; 17,35 „Figuri și mo
mente din istoria muzicii româ
nești" — Gheorghe Dima,- 18,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 18,03 IN 
JURUL GLOBULUI; 18,13 Muzica 
populară la cererea ascultătorilor; 
18,40 Selecțiuni din opereta „Victo
ria și ei ei huoM" de Paul Abraham 
19,1X1 SEARA PENTRU TINERET 
20,00 RADIOGAZETA BE SEARĂ; 
20,30 Mutică ușoară cu llona Mo- 
țicw 20,45 Noapte bună. copii,- 
20,55 Teme de ВеМІЮѴОа. CMi- 
kovski. Pucdui» Eeob«evaU<x Schu

(Hlilii Mi lue 
ie oliiii ii liiînnl

In acest an peste 700 000 de per
soane vor beneficia de tratament și 
odihnă în stațiunile balneo-climatice 
Numai îh sezonul cald stațiunile 
Vor găzdui peste 400 000 de vizi
tatori.

Pentru a asigura condiții bune de 
tratament și confort au ІО8І luate 
măsuri corespunzătoare. In Stațiu
nea Herculane, de pildă, se con
struiește un nou complex balnear cu 
600 de locuri, la Mamaia, unele 
Complexe hoteliere cu 1 000 de lo
curi, iar la Borsec se dezvoltă ba
zele de tratament. Totodată vor fi 
valorificate unele izvoare desco
perite în stațiunile Lipova, Săcelu, 
Câcitilata șt altele.

O deosebită grijă se acordă și 
ridicării calității asistentei medicale 
din stațiuni. In sezonul de vară vof 
fi detașate peste 650 cadre medi
cale In apelați timp vor fi intro
duse și noi metode de tratament 
eii eficiență deosebită, în special 
în secțiile de fizioterapie. Va fi 
extins de asemenea, tratamentul 
prin elongațil subacvale în stațiu
nile cu profil de reumatologie, iar 
în sahatorlile balneare de recupe
rare pentru copii cu deficiențe йіз- 
torii se vor dezvolta secțiile de 
ergoterapie și cultură fizică — me
dicală.

(Agerpres)

bert, Paganini, biszt și Cotran în 
variante moderne; 21,15 Cronica li
terară de Matei Călinescu; 21,25 
interpret! ai muzicii populare,- 21,45 
Melodiile ecranului; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 22,20 Festival internațional de 
jazz: Praga 1965. Formația Jerzv 
Miliari (R. P. Polonă); 22,42 Scurt 
program de muzică ușoară cu Ana 
Lăcătușii,- 22,50 Muzică instrumen
tală de Enrigue Granados,- 23,03 
Concertul nr. 3 în Do major pen
tru pian și orchestră de Serghei 
Prokofiev; Simfonia în trei mișcări 
de îgor Stravinskl; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

Cinematografe
24 martie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Sașa; REPUBLICA: Trei surori; LO- 
N’EA: 800 de leghe pe Amazoane,- 
VULCAN: Cartierul veseliei; CR1- 
VlDfA: Fernand Cowboy; L1VE- 
7.ENI: Xozara; ISCRONI: O poves
te neinveutată; ANINOASA: Dan
sul etern.
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(■pAâii а ВО de ani 
Ai ia aațterea 
ha S. Tapîrceanu

MOSCOVA 21. — Corespon
dentul Agerpres, S. Podină, 
transmite: La Institutul Peda
gogic _V. I. Lenin" din Mos
cova a avut loc la 21 martie 
о я na consacrată împlinirii a 
90 de ani de ia nașterea poe
tului George Topîrceanu.

Despre viața și opera iui 
Topîrceanu a vorbit Iuri Za- 
âmciukovski, docent al Uni
versității „Lomonosov" din 
Moscova. A urmat apoi un 
program artistic în cursul că
ruia mai multi studenți au re
citat în limbile română și rusă 
din poeziile lui Topîrceanu.

Spectacolele 
.Ciocîrliei“ 
la San Francisco

SAN FRANCISCO 22 (Ager
pres). — Ansamblul românesc 
de cîntece și dansuri „Ciocîr- 
lia", care se află într-un tur
neu in Statele Unite, a prezen
tat ia sfîrșitul săptămînii tre
cute două spectacole în sala 
Operei din San Francisco, în 
fața unui numeros public. „Am
bele spectacole au fost aplau
date cu mult entuziasm" rela
tează agenția U.P.I. „Exube
rant", a fost termenul folosit 
de comentatorul ziarului „The 
San Francisco Chronicle", ca
re a menționat în legătură cu 
spectacolul ansamblului româ
nesc „Ei au fost excelenți, a- 
iectează pur și simplu legea 
gravității, lăsînd publicul fără 
răsuflare". „The San Fran
cisco Examiner" menționează 
că spectacolul a fost plăcut și 
„a dovedit mult bun gust".

Procesul medicului 
SS Horst Fischer

BERLIN 22. — Corespondentul
Agerpres, Șt. Deju, transmite : In 
rechizitoriul în procesul medicului 
SS Horst Fischer, procurorul gene
ral al R. D. Germane a cerut pe
deapsa cu moartea.

In procesul care se desfășoară de 
la 10 martie la Tribunalul Suprem 
al R. D. Germane, atât actul de a- 
cuzare cît și numeroși martori au 
expus crimele comise de acuzat în 
lagărul morții de la Auschwitz, un
de el s-a făcut vinovat de asasi
narea a aproximativ 70 000 de de
ținuți în camerele de gazare.

Sentința urmează să fle pronun
țată vineri.

„The Evening Star" despre 
actuala crîzâ a N.A.T.O.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
In editorialul din numărul de luni, 
ziarul „The Evening Star", care 
apare la Washington, se ocupă de 
gctuala criză a N.A.T.O. declanșa
tă de hotărîrea guvernului francez 
de a-și retrage reprezentanții din 
comandamentele integrate ale ali
anței. Una din principalele proble
me legate de această criză, preci
zează ziarul, este că nimeni nu

Litigiul de frontieră 
dintre Brazilia și Paraguay

RIO DE JANEIRO 22 (Agerpres). 
Intre Brazilia și Paraguay cODtinuă 
disputa în legătură cu regiunea de 
frontieră, Sal tos de Guaira, care 
dispune de mari resurse hidroener
getice. La declarația președintelui 
Paraguayului, Alfredo Sfroessner, 
că asupra acestei regiuni există o

Campania electorală din Anglia 

încheierea depunerii 
listelor de candidați

LONDRA 22 (Agerpres). — Luni 
seara a luat sfîrșit în Anglia de
punerea listelor de candidați pen
tru alegerile parlamentare, gate vgx 
avea loc la 31 martie. Penfru cele 
630 de locuri din Camera 
ior și-au depus candidatura 1707 
persoane. Dintre acestea, 629 sînt 
candidați ai Partidului conservator, 
621 laburiști, 311 liberali, 57 co
muniști, 43 reprezentând Seoțig și 
Țara Galilor, 4 reprezentând Irlan
da de nord, 41 diverse grupări și 
unuil fără de partid.

VIETNAMUL DE SUD
0 Atacuri ale forjelor patriotice 

Operațiuni americane fără lupte
ф Saigonul — teatru al unor puternice ma

nifestări budiste
SAIGON 22 (Agerpres). — Ae

roportul de la Cam Ly, situat la 4 
kilometri nord de localitatea Dalai, 
cunoscută localitate climaterică pe 
versantele platourilor înalte din 
Vietnamul de sud, a fost atacat 
pentru prima dată de forțe ale Fron
tului Național de Eliberare în noap
tea de luni spre marți, anunță a- 
genția France Presse. Mai multe 
avioane ale regimului de la Saigon 
și ale forțelor americane „au sufe
rit avarii", iar o cantitate aprecia
bilă de carburanți a fost incendia
tă, se anunță din surse americane. 
Garnizoana care apăra aeroportul 
a suferit pierderi. Atacurile puter
nice ale unei formații patriotice au 
fost precedate, așa după cum arată 
rapoarte de la Saigon, de un tir 
puternic al mortierelor. In noaptea 
trecută, unități al Frontului Națio
nal de Eliberare au atacat, de a- 
șemenea, un „sat strategic" . din 
provincia Binh Tuy, la 100 kilo
metri nord-est de Saigon. Numai 
după lupte grele și după ce a' in
tervenit aviația, soldații regimului 
saigonez au reușit să păstreze sa
tul strategic. In ultimele 24 de ore 
au fost semnalate lupte și în partea 
de coastă a Vietnamului de sud. 
Unități de marină americane au 
declanșat o operațiune la nord de 
orașul Hue, unde au intrat în con
tact cu forțe ale Frontului Națio
nal de Eliberare. Datorită rezisten
ței unităților patriotice,’ comanda
mentul american a fost nevoit să 
trimită la locul angajamentului u- 
nități de întărire eliopurtate. Ope
rațiunea „Silver City", care face 
parte din marile desfășurări de for
țe ale comandamentului american, 
a continuat în așa-numita zonă „D", 
la 50 kilometri nord de Saigon. 
Dar, după atacul surprinzător de- 

știe pînă acum care vor fi de fapt 
„ultimele intenții ale președintelui 
de Gaulle". Experțîi occidentali, 
apreciază revista, încearcă să se 
împace cu ideea, neavînd altceva 
mai bun de făcut, că s-ar putea ca 
Franța să fie un mai bun aliat al 
țărilor occidentale atunci cînd va 
fi în afara N.A.T.O., decît ește a- 
cum cînd face parte din această 
organizație.

„dublă suveranitate”,' guvernul bra
zilian a răspuns printr-o notă în 
care cere ca litigiul să fie supus 
arbitrajului internațional. Totodată, 
in гедіийе au fost trimise trupe 
braziliene. Litigiul de frontieră din
tre cele două țări limitrofe datea
ză din secolul freest.

IntruCît sistemul electoral brita
nic prevede că orice candidat în 
alegerile parlamentare trebuie să 

o cauțiune de 150 de lire 
ЯЙІЙЙЙ alun£â cînd este desemnat, 
urmîiid să piardă această sumă da- 
сб nu este ales în circumscripția 
glf^tprajă în care candidează, este 
ЙМе de înțeles că resursele finan
ciare ale unui partid mic sînt afec
tate în raport cu numărul de can
didați pe care îi prezintă.

etanșat săptămîna trecută de for
țele patrioților împotriva unităților 
americane din cea de-a 173-a bri
gadă, trupele S.U.A. n-au mai pu
tut angaja nici o luptă.

După Da Nang și Hue, începînd 
de luni, Saigonul a devenit teatrul 
unor puternice manifestații ale stu
denților budiști. Marți dimineața, 
relata agenția Associated Press, 
aproximativ 1 500 de studenți, ma
sați în curtea uneia din școlile ca
pitalei, au demonstrat împotriva 
regimului militar. Pe pancartele 
pe care le purtau se putea citi: 
„Jos cu Thieu, Ky și ceilalți tră
dători, cu clica coruptă!" (Cei doi 
generali fiind, după cum se știe, 
capii regimului militar — N. R.). 
Luni seara, Institu-tul budist din 
Saigon a publicat o declarație în 
care acuză pe generalul Ky de a 
fi proferat cuvinte injurioase la 
adresa budiștilor. In declarația lor 
se face aluiie la „lipsa de siăpî- 
nire de sine" a primului ministru 
Ky, care n-a ezitat să califice as
pirațiile budiștilor „drept irespon
sabile, lipsite de bun simț".

ф NEW YORK. Reprezentantul permanent al Greciei la 
O.N.U., Alexis I.ialis, a făcut cunoscut secretarului general 
al O.N.U., U Thant, că guvernul Greciei a hotărît să con
tribuie cu suma de 300 000 dolari la cheltuielile de între
ținere a forței O.N.U., a cărui mandat a fost prelungit cu 
încă trei luni în Cipru.

ф NEW YORK. Comisia O.N.U. pentru drepturile omu
lui a început discutarea politicii de apartheid a guvernului 
Republicii Sud-Africane. Este pentru prima dată când Comisia 
ia în discuție problema politicii de apartheid, inclusiv se
gregația rasială.

• SINGAPORE. Primul ministru al Republicii Singapore, 
Lee Elian Yew, l-a primit la 21 martie pe N. P. Firiubin, loc
țiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., care se 
află într-o vizită în această țară.

ф CARACAS. Zece bombe au explodat pe diferite străzi 
ale capitalei Venezuelei, Caracas, împrăștiind manifeste care 
denunță amestecul guvernului în asasinarea lui Alberto Lo- 
vera, unul din conducătorii Partidului Comunist din această 
țară.

• BUDAPESTA. In suburbia Csilleberce din Budapesta 
a fost dată în funcțiune, luni dimineața, o nouă uzină de 
izotopi.

In țară funcționează peste 200 laboratoare care folosesc 
peste 100 de tipuri de izotopi.

Bomba explodată în Panama 
și efectele de la Buenos Aires

BUENOS AIRES 22 (Agerpres). 
Respingerea în bloc de către S.U.A. 
a „normelor economice și sociale" 
ale relațiilor interamerioane la se
siunea Comisiei O.S.A. de la Ciu
dad de Panama a avut repercusiuni 
și asupra partioipanților la cea de-a 
4-a Conferință anuală a Consiliu
lui interamerican economic și so
cial (C.I.E.S.), ce se desfășoară în 
prezent la Buenos Aires. „Bomba 
explodată în Panama а avut efect 
nefavorabil ia Buenos Aires", scrie 
ziarul argentinian „H Mundo". La 
această renmune țările latino-ame-

Criză neașteptată 
în relațiile greco-cipriote

ATENA 22 (Agerpres). — Criza 
care a izbucnit pe neașteptate în 
relațiile greco-cipriote, ca urmare 
a hotărârii președintelui Makarios 
de a separa conducerea gărzii na
ționale de cea a unităților armate 
grecești aflate în Cipru, scrie a- 
geoția France Presse, a creat pu
ternice resentimente în rîndul cer
curilor politice ateniene. Intr-o cu- 
vîntare rostită la Atena, Spyros

In favoarea lărgirii schimburilor 
comerciale dintre Berlinul occidental
și țările socialiste

BERLINUL OCCIDENTAL 22 (A- 
gerpres). — Camera de Comerț și 
Industrie din Berlinul occidental 
(I.H.K.) se pronunță, în ultimul nu
măr al organului său „Berliner 
Wirtschaft", pentru lărgirea schim
burilor comerciale dintre Berlinul

R. S. A.
Guvernul Werwoerd 
pășește pe calea 
militarizării

JOHANNESBURG 22 (Agerpres). 
Republica Sud-Afrioană intențio
nează să construiască, într-un vi
itor apropiat, propriile sale nave 
maritime și submarine de război 
— a declarat recent, comandantul 
șef al forțelor arm-a te a-le R.S.A., 
generalul Himstra. El a menționat, 
de asemenea, că în curînd țara sa 
va începe și construirea de avioa
ne cu reacție și a ttnor Tipuri de 
proiectile și bombe.

Observatorii notează - că, în în
cercarea de a împiedica dezvolta
rea mișcărilor de eliberare națio
nală pe continentul african și de a 
înăbuși cu forța împotrivirea ma
selor populare față de politica ra
sistă a regimului lui Verwoerd, 
„guvernul R.S.A. a pășit pe ca
lea militarizării țării".

ricane se străduiesc să obțină a- 
sistența financiară și un tratament 
comercial mai bun în relațiile cu 
Statele Unite. De la începutul reu
niunii s-au manifestat serioase di
vergențe asupra a două puncte 
principale: politica financiară și 
prețurile la produsele de export 
latino-americane.

Observatorii politici din Argen
tina cred că participanții latino- 
americani la Conferința C.I.E.S. vor 
aborda mai. curajos problemele ca
re se referă la apărarea interese
lor lor economice.

Markezinis, liderul Partidului pro
gresist, ale cărui voturi in parla
ment sînt indispensabile guvernu
lui condus de premierul Stepha
nopoulos, a făcut cunoscut că în 
cazul cînd guvernul grec va ac
cepta ca generalul Grivas să fie 
îndepărtat din funcția de coman
dant al Gărzii naționale cipriote, 
ar putea „reexamina sprijinul a- 
cordat guvernului în parlament".

occidental și țările socialiste. Fă
când o analiză a relațiilor comer
ciale ale Berlinului occidental, a- 
ceastă publicație constată o inten
sificare vădită a comerțului state
lor vest-europene, inclusiv R. F. 
Germană, cu țările socialiste și tot
odată o rămînere în urmă a Berli
nului occidental în această privin
ță. „Ținând seama de tendințele 
care indică o extindere a comer
țului cu țările socialiste, scrie „Ber
liner Wirtschaft", întreprinderile 
vesf-berlineze ar trebui la rindul 
lor să se orienteze mai mult dec* 
pînă acum spre tranzacțiile cu 
tui".

Rezultatele preliminare 
ale alegerilor 
din Finlanda

HELSINKI 22 (Agerpres).----- ba
20 și 21 martie, în Finlanda au a- 
vut loc alegwile parlamentare la 
care au participat aproximativ 84 
la sută din alegătorii înscriși, fată 
de 85,1 Ia sută în alegerile prece
dente, ținute cu 4 ani în urină. 
Potrivit datelor predimiaare parti
dele de stingă au obținut majori
tatea în noul Parlament, în care 
vor dispune de 105 mandate, față 
de 95 de mandate aie celorlalte 
partide. t

Principalul partid învingător în.- 
aceste alegeri, oare a câștigat un 
plus de І8 mandate, Partidul So
cial-Democrat, a obținut 56 de 
mandate, iar Uniunea Democrată a 
Poporului Finlandez și Uniunea so- 
cial-democrată a muncitorilor, și 
micilor agricultori au obținut 49 
de mandate.

li ajniii ИИй 
„afacerii Sfarfiehter"

BONN 22 (Agerpres). — In aju
nul marilor dezbateri privind așa- 
numita „afacere Starfighter", două 
aparate de acest tip, unul vest-ger- 
man și unul. canadian, s-au prăbu
șit din nou luni în R. F. Germană. 
Intr-un raport al Comisiei apără
rii a Bundestagului ? vest-german, 
publicat la Bonn, se arată că avia
ția militară vest-germană a pier
dut, începînd din 1961, 51 de a- 
vioane de vânătoare cu reacție de 
tipul „Starfighter". Aceste acciden
te au costat viața a 27 de piloți. 
Raportul precizează că în 1965 ac
cidentale au fost cele mai nume
roase. 26 de aparate s-au prăbușit, 
iar 15 piloți și-au pierdut viața.

Șase din cele 26 de accidente 
care au avut loc în 1965 au fost 
provocate în urma unor greșeli de 
pilotaj, opt în urma unor defecțiuni 
tehnice și șapte din cauze diverse. 
Comisia de anchetă nu a putut sta
bili cauzele a încă cinci accidente
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