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i orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

Combinatul carbonifer 
Valea Jiului 
fi-a îndeplinit 
planul trimestrial

Ieri, la sflrșitul schim
bului ' doi. Combinatul 
carbonifer Valea Jiului 
a înscris un succes deo
sebit pe graficul între
cerii : extragerea ultime
lor tone de cărbune din 
planul de producție pre
văzut pentru primul tri
mestru al anului. La a- 

, cest succes și-au adus 
> contribuția toate exploa

tările miniere din bazin 
care și-au îndeplinit sau 
depășit sarcinile de plan. 
De la începutul anului, 
pe combinatul carboni
fer s-a înregistrat o de
pășire de 23 479 tone de 
cărbune. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut 
colectivele minelor Lo- 
nea, Lupeni, Uricani și 
Aninoasa.

Factorul hotărîtor ca
re a permis exploatări

lor miniere din bazin 
îndeplinirea cu două zile 
înainte de termen a sar
cinilor pianului trimes
trial îl constituie spori
rea productivității mun
cii.

Prin folosirea mai ju
dicioasă a mașinilor și 
utilajului din dotare, 
prin perfecționarea or
ganizării producției și a 
muncii, productivitatea 
muncii pe C.C.V.J. a 
fost depășită în perioa
da amintită (după date 
estimative) cu 36 kg căr
bune pe post. Cea mai 
mare depășire la acest 
indicator a realizat-o co
lectivul minei Lonea ca
re a atins o productivi
tate cu 60 kg cărbune 
pe post mai mare decît 
cea planificată.

Un schimb din- 
tr-o brigadă frun
tașă de la mina 
Aninoasa — cea 
condusă de mine
rul Cristea Aurel. 
Această brigadă a 
realizat de , la în
ceputul anului o 
depășire de 350 
tone cărbune și a 
depășit randamen
tele planificate cu 
1,1-^I,8 tone pe 
post.
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EXCELENȚEI SALE DOMNULUI CEVDET SUNAT 
Președintele Republicii Turcia

Ankara

CU ocazia alegerii dumneavoastră oa președinte al Republicii Turcia, 
vă rog Excelentă să primiți din partea Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România și a mea sincere felicitări, urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate pentru poporul turc.

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

LA CUMPĂNĂ
A DOUĂ TRIMESTRE

In acest an, colectivului exploa
tării noastre îi revin sârcini deose
bit de importante, Creșterea pro
ducției de cărbune, fată de 1965, 
cu 3 la sută; atingerea unei pro
ductivități de 1,185 tohe/post și a 
unui preț de cost de 159,62 lei pe 
tonă; extinderea perf&ajului umed 
la toate lucrările în steril, intensi
ficarea lucrărilor de întreținere. 
Convinși fiind că garanția realiză
rii și depășirii acestor sarcini 
constă în cunoașterea lor de către 
întreaga masă de salarlați, am asi
gurat dezbateri pe sectoare, schim
buri și brigăzi. In urma acestora au 
rezultat propuneri valoroase care 
au fost incluse în planul de mă
suri tehnico-organizatorice.

Realizarea prevederilor cuprinse 
în acest plan a constituit o preocu
pare permanentă a conducerilor de 
sectoare și exploatării. In acest fel, 
din cele 42 de măsuri prevăzute în 
planul anual, 14 au fost realizate 
pînă în prezent integral și alte 
cinci parțial. Acest fapt s-a reflec
tat în depășirea sarcinilor de plan 
în primele două luni ale anului cu 
1 776 tone cărbune cocsificabil și e- 
nergetic, iar a randamentului pla
nificat cu 2,5 la sută, întrecîndu-se 
angajamentele asumate la acești in
dicatori. La aceste realizări și-au 
adus aportul îndeosebi sectoarele 
II, III, IV și V, brigăzile conduse 
de minerii Nicoară Alexandru, Cos- 
tache Gheorghe, -Drob Gheorghe, 
Șerban Nicolae, Sima Mihai, Costea 
loan, Nicolăiasă Gheorghe.

Să mă opresc acum și asupra u- 
nor lipsuri din activitatea colectivu
lui nostru. Realizările finale sînt la 
nivelul sarcinilor și angajamentelor; 
ele nu au fost obținute însă în mod

ritmic, pe decade, înregistrîndu-se 
totodată variații mari la producția 
medie iilnică; de la 2 649 tone/zi 
pînă la 3 973 tone/zi.

Cauzele neritmicității extragerii 
producției sînt: organizarea neco
respunzătoare a lucrărilor în fron
turile de lucru astfel ca să se pro
ducă de la începutul schimbului, 
neefectuarea schimbului de către 
toate brigăzile la fața locului, su
prapunerea concediilor la început 
de lună, neeșalonarea intrării și ie
șirii abatajelor din funcție și ne- 
rambleierea la timp a abatajelor du
pă graficul fixat.

Calitatea cărbunelui predat pre- 
parației Coroești este necorespunză
toare, conținutul de cenușă fiind 
depășit cu 1,4 puncte, ca urmare 
a faptului că preocuparea colecti
vului nu s-a ridicat la nivelul sar
cinilor și posibilităților; se pușcă 
cu regularitate intercalațiile sterile 
din abatajele frontale de pe stratul 
15, se folosește prea mult exploziv 
ceea ce duce la mărunțirea cărbu
nelui, iar alegerea șistului vizibil la 
locurile de muncă se face spora
dic. La nerealizarea calității cărbu
nelui contribuie și modul defectuos 
în care se desfășoară curățirea va- 
gonetelor. Nerespectarea conținutu
lui de cenușă a dus la penalizarea 
exploatării noastre cu 2 308 tone.

Cu toate măsurile întreprinse 
pentru reducerea consumurilor de 
materiale, folosirea rațională a for
țelor de muncă și dotării tehnice, 
pe perioada primelor două luni, 
cheltuielile de producție planificate 
au fost depășite cu 3,35 lei/tonă și 
aceasta îndeosebi datorită slabei 
gospodăriri a fondurilor de către 
sectoarele I, V, VI și XII transport.

Spre deosebire de alți ani, Iarna 
anului 1965/1966 nu a pus în fața 
noastră probleme deosebite în or
ganizarea producției, aprovizionarea 
cu aer comprimat și materiale, e- 
vacuarea sterilului. Totuși, atît 
planul de pregătiri cit și planul de 
investiții nu a fost realizat. La in
vestiții sîntem rămași în urmă cu 
38 ml, iar la pregătiri cu cca. 300 
ml. Nerealizările se datoresc nepla- 
sării unor locuri de muncă fie din

Ing. IOAN SĂBĂU
Șeful exploatării miniere 

Vulcan

(Continuare in pag. 3-a)

„AVRAM I A N C U“
de Silviu Dragomir

Împrejurări legate de 
sarcini profesionale — 
m-au purtat nu demult, 
pe locurile de baștină, 
de luptă, de zbucium și 
de odihnă eternă a e- 
rouiui național Avram 
Iancu. Intrată în legen
da poporului român, fi
gura Iancului se bucură 
pe aceste meleaguri lo
cuite de moți de un a- 
devărat cult țesut cu 
venerație și pietate diin 
tortul amintirilor și-al

Ь țața taMoutai de coaaadâ «Ha sala turbinelor de la termocentrala ParoșenL

datelor istorice și din 
borangicul legendelor ce 
cunosc aici o varietate 
și densitate mai pronun
țate ca oriunde î<i altă 
parte a pămîntului ro
mânesc.

Mormîntul de la Țe- 
bea, gorunul lui Horia, 
Baia de Criș, Cîmpemi, 
Abrudul, munții și văile, 
apele Arieșului, brazii 
și oamenii, mai ales ei, 
moții Iancului — totul 
îți vorbește aici de „Cra
iul munților", a cărui 
luptă eroică și soartă 
tragică s-au identificat 
pe deplin cu acelea ale 
poporului român din 
Transilvania în perioada

revoluției din 1848 și 
după aceea.

Dacă figura Ianculu-i 
ridicată din aceste locuri 
în complexul împrejură
rilor istorice zguduitoa
re ale revoluției din 
1848 nu a fost ilustrată 
decît de un număr re
starts de lucrări ce nu 
satisfăceau așteptările ci
titorilor doritori să des
prindă clar imaginea 
conducătorului moților, 
recenta monografie isto
rică „Avram Iancu", scri
să de eruditul hunedo-

Prof. D. SUSAN 

(Continuare în pag 2-a)

Tînăra muncitoare Amari Aglaia 
din subsecți-a răsucit a fabricii 
„Viscoza" Lupeni se numără prin
tre cele care lucrează cu . atenție 
și obțin depășiri zflnice de plan.

Tablouri deocamdată inedite
Intre două glume 

■* cu lapovifă și 
ninsoare, primăvara mai 
lasă și cite o „fereas
tră" de cer albastru și 
limpede cum e cleștarul. 
Printr-o „fereastră" de 
aceasta se strecoară mai 
ușor visurile. Sau poate 
nici nu e nimerit să le 
numim visuri; d s-ar 
potrivi mai curînd nu
mele de Anticipație. In
tr-o astfel de anticipa
ție s-a născut un 
astfel de tablou : o mat
time de oameni se în
dreaptă către un punct; 
un punct geografic pe 
harta orașului. Căci ia 
dimensiunile reale „punc
tul" e un edificiu impu
nător îmbinînd armonia 
formelor, cu armonia cu
lorilor și pe amîndouă 
cu vigoarea betonului.

Apoi mulțimea pătrunde 
pe niște trepte monu
mentale, placate cu mar
mură neagră, in impună
torul edificiu. Luminile 
se sting. Liniștea Învă
luie atotstăpinitoare mul
țimea. Apoi liniștea aș
teptării e alungată și 
dintr-un loc ascuns pri
virilor se revarsă peste 
mulțime, acorduri de 
muzică pacificatoare. 
Concert inaugural.

E un tablou puțin ro
mantic, nu ? Poate așa 
va fi, sau poate altfel. 
Dar deocamdată...

L-am rugat pe mește
rul Albu Constantin, o- 
mul care de cind s-au 
turnat primii metri cubi 
de beton în fundația 
CASEI DE CULTURĂ din 
Petroșani e mereu aici, 
să ne „citească" ceva 
din „jurnalul" zilnic al

acestui viitor lăcaș al 
destinderilor. După rela
tările lui lucrurile stau 
cam așa: Operațiile ca
re se execută acum au 
citeva caracteristici co
mune.

— necesită maximum 
de atenție plus o doză 
de artă in meserie, căci 
tot ce se face aici va să 
Incinte ba chiar să în
duioșeze privirea;

— sînt notate pe gra
ficele de execuție cu 
specificarea expresă: 
„urgent";

— ritmul de execuție 
al lor poate ii calificai 
ca intens.

Așadar, nu mult li mai 
desparte pe petroșăneni 
de împlinirea dorinței

I. C.

(Continuare în pag. 2-a)
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Se pregătește un nou сбѵбі de iațbă și flori.

TabMii 
іиипйіа latine 
(Urmare din pag. f-d) 

legitime de a avea un 
lăcaș de cultură care se 
facă fală orașului. Pe 
scena uriașă ă șantieru
lui, înaintea edevaraftior 
artiști, se Întrec artiștii 
in meserie. Cine a tlvUt 
curiozitatea stt pășească 
dincolo de ușile masive 
de metar și sticlă, și-a 
putut da seama de acest 
lucru. Artiștii aceștia au 
nume care nu au apărui 
niciodată pe vreun afiș. 
Ele râmin numai inviți- 
bil incrustate Iii marmu
ra alba sau neagra a 
treptelor, in mozaicul 
holurilor, in decorațiile 
pereților, in metalul in
stalațiilor sau, poate, in 
asfaltul trotuarelor. Nu
me bizare-, Ele mozai
cari —* oi lui Ttrtea ște
fan, de zidari —■ al lui 
Froțt Ștefan, de timplari
— ai lui Boșlini Ian, de 
zugravi o listă întrea
gă, de pavatori, de iii- 
Stătători, sudori, electrt- 
eleni. Noii „meșteri Ma
nele" n-au prea mult 
titttp de vorbă. Primă
vara nu mai durează, ea* 
lendatlstlc vorbind, ptea 
mult. Si pină nu trece
— Calendaristic — pri
măvara, constructorii din 
Petroșani vor să le iaci 
petroșănenilor un dar 
frumos, frumos cum n-au 
mai făcut altul pină a- 
cum, dar cum vor mai 
/ace.

„А V R
(Urmate din pag. 1-al 

rean silviu Dragomir, 
realizează o adevărată 
sinteză științifică a еро- 
di, situind în centrul a- 
cesteia figura luminoasă 
a conducătorului A vrem 
Iancu.

Erudit de mare presti
giu, fost proieaor de is
torie sud-est-europeană la 
Universitatea din Cluj 
— originar din Gura sa
da -*- Ilia — regretatul 
om de știință Silviu Dra- 
gomir a sintetizat In 
monografia „Avram Ian- 
cu“ un materia] docu
mentar 'tnpreeiouant de 
bogat, adwbat, cercetat 
și studiat cu migală și 
pricepere, pe care l-a 
interpretat In lumina ma
terialismului istoric, rea- 
lizînd astfel cea mai 
completă și mai . valoroa
să lucrare, din cite s-ău 
scris pină acum, despre 
Avram Iancu și despre 
revoluția din 1849 din 
Transilvania.

Pe fundalul situației 
sociale, politice și eco
nomice a condițiilor de 
viață in cere trăiau mo
ții din Apusesni în im
periul habsburgic, este 
prezentată copilăria și 
școlaritatea Ittî Avrămut, 
cel de-al doilea fecior 
al iobagului Iancu Aii- 
sandru — ce îndeplinea 
funcția de jude și gor- 
nic in Vidra de Sus.

Folosind o minuțioa
să argumentație, auto
rul lucrării urmărește 
evoluția tlnărului A-

AM IANCU"

In ajunul unei premiere industriale
„Qectroputere" — binecunoscuta 

«fini craloveană, producătoare de 
apărate și mașini electrice, va în
cepe în curînd fabricația locomo
tivei electrice de 6 580 cai putere. 
Va fi consemnată astfel o noul și 
importantă realizare in bilanțul mun
cii creatoare a colectivului cralo- 
vean, care și-a ciștigat In ultimii 
ani un binemeritat prestigiu în 
țară li peste hotare.

Pentru nevoile economiei națio
nale au fost produie la „Electro- 
putere" locomotive de mină, tram
vaie* aparat ațe de linie, mălini e- 
leetrice si transformatoare. Produc
ția uzinei s-a dezvoltat in ritm ra
pid, specific industriei noastre con
structoare de mașini. Azi se pro
duc aici motoare electrice de mare 
putere, transformatoare de înaltă 
tensiune — domeniu de producție 
în care uzina de la Craiova este 
autoarea celui mai mare transfor
mator fabricat pînă acum în țară; 
autotransformatorul de 200 MVA. 
Dar prin construcția locomotivei 
DMeel -electrice, uzina s-a ridicat 
la nivelul celor mai de seamă uni
tăți ale industriei naționale. Calita
te* produselor realizate aici a de
terminat tot mai multe solicitări și 
pe piața internațională.

Și iată-ne, astăzi, pe drumul a- 
Cestei vertiginoase dezvoltări, . în 
ajunul unui mare eveniment: fa

bricația locomotivei electrice, a că
rei capacitate de transport va în
trece cu peste 4 400 C.P. actuala 
locomotivă.

Pregătirile cuprind, cu febrilita
tea și emoția Caracteristică, întrea
ga uzină: laboratoarele și servici
ile tehnice ale fabricilor de loco
motive Dinsel-electrice, de mașini 
electrice rotative și transformatoa
re, sculăria și turnătoria. Proiectul 
de ansamblu a fost definitivat în 
Fabrice de locomotive Diesel-віёс- 
trice, principala executoare a vi
itoarei mașini. Celelalte fabrici și 
secții cooperatoare îți organizează 
în zilele acestea procesul tehnolo
gic.

Fabrica de mașini electrice-rotati- 
ve și-a extins spațiul de producție 
în vederea realizării motoarelor de 
tracțiune pentru noua locomotivă, 
ocupînd una din halele fabricii de 
aparataj care s-a mutat recent în- 
tr-o construcție nouă. Aici se vor 
produce motoarele electrice de 400 
kW. Pentru fiecare locomotivă e- 
iectrică sînt necesare в motoare de 
acest fel Dat fiind faptul că axul 
acestor motoare de 900 kW cores
punde cu osia locomotivei, fabri
cația impune o construcție specia
lă, solicitînd un studiu tehnic a- 
mănunțit și o execuție ireproșabilă 
a părților componente ale motoru
lui. De aceea, cadrele tehnice s-au

îngrijit de elaborarea unei tehnolo
gii precise pină ia cel mai mic a- 
mănunt.

Constructorii de transformatoare 
participă și el la fabricația loco
motivei, urrnînd să realizeze 5 ti
puri de transformatoare de con
strucție specială. Vor trebui reali
zate pentru prima dată bobinaje de 
forma patratâ; transformatoare de 
reglaj, de netezire a câmpului, de 
tracțiune, frînare și scurgere. Toa
te acestea vor trebui să poarte în 
Certificatul de calitate aprecierea 
„ireproșabili", întrucât ele vor fi în
corporate în cuve sudate, decuvă- 
rile în caz de defecțiuni fiind a- 
proape imposibile.

Putem afirmă astfel cu deplin 
temei că procesul de producție care 
se pregătește este de cel mai înalt 
nivel tehnic. Experiența constructo
rilor craioveni,, măiestria lor profe
sională, studiile și cercetările efec
tuate de specialiștii serviciilor teh
nice ale fabricilor ce vor participa 
la realizarea locomotivelor elec
trice de 6 580 Cai putere sînt o che
zășie că, și de data aceasta, „Elec- 
troputere" va fi ia înălțimea marii 
sale misiuni.

ION F1ERARU 
corespondentul Agetpre» 
pentru regiunea Oltenia

vt*m lanCU, scoțfhd ІП 
evidență gindiree pă
trunzătoare și moi ales 
voința dîrză și spiritul 
de dreptate ce stăpî.nea 
întreaga ființă a tână
rului се-și exprimase 
Iii terne aflllor 1040-47 
in mod hotărî! și pro
fetic poziția de indig
nare și revoltă față de 
aristocrația feudală ce 
se opunea proiectului 
de Îmbunătățire a soar- 
tei iobagilor, spunând ; 
„Nu cu argumente fi
losofice și umanitare 
se pot convinge tira
nii, d doar Cu lancea 
lui Hoția".

Legat pr№ origine și 
aspirații de moții eâi 
din Munții Apuseni, th 
nărui avocat stagiar in
tuiește cu întreaga sa 
ființă spiritul epocii in 
care piesul libertății 
chema к luptă popoa
rele Europei, de aceea 
ie avîntă fără nici c 
rezervă în focul luptei 
pentru libertatea socia
lă șl națională a po
porului român din 
Transilvania.

Basel pe un bogat 
material faptic și do
cumentar, Silviu Dre- 
gotnir Izbutește, mai 
mult ca oricare alt cer
cetător pîna azi, să re
faci întregul spectacol 
ai luptei românilor 
transilvăneni, zăbovind 
cu meticulozitatea o- 
mulul de știință asupra 
fiecărui tablou, a fie
cărui moment și a fie
cărui protagonist.

Un merit deosebit al 
autorului monografiei 
îl cMMituie faptul că, 
ințerpretînd vastul ma
terial documentar în 
lumina științifică a 
materialismului isto
ric, a aruncat o lu
mină cuprinzătoare, 
concludentă și edifica
toare asupra raporturi
lor dintre revoluționa
rii români și revolu
ționarii maghiari din 
scena anilor 1048/49.

Mergând pe Ипіа rea
lităților istorice con
semnate în documente
le epocii, istoricul Sil
viu Dragomir, îl pre
zintă pe ІаПСи în frun
tea iobagilor români, a 
căror luptă urmărea 
deopotrivă eliberarea de 
exploatarea aksei feu
dele și emanciparea

națiunii române, nere 
cuhOtcută ca atare de 
aristocrația feudală stă- 
pînltoare. Revoluția ro
mânilor avea deci un 
caracter social și im
plicit un ascuțit carac
ter național.

Rid'icîndu-ee, alături 
de ceilalți revoluțio
nari români, la lupta 
pentru drepturile loba 
gilor și ale națiunii ro
mâne, Iancu nu s-a ri
dicat împotriva poporu
lui maghiar și n-a con
fundat nici o clipă na
țiunea maghiară cu a- 
fistoCTația din Ardea!. 
„Nu vretn a dezonora 
caracterul întregii na
țiuni maghiare" spu
nea Avram Iancu, care 
s-a arătă dispus să tra
teze cu Kossuth — pe 
bază de egalitate — 
fiind convine că între 
cele două popoare „ar
mele nu pot hotărî 
niciodată".

Upse de înțelegere 
a guvernului revoluțio
nar de к Debrețin și 
a Iul Kossuth personal, 
față de doleanțele ro
mânilor, excesivul lor 
național,km și atitudi
nea față de poporul 
român pe care-1 tratau 
к fel ca pe nobilii re
acționari, a împinși ta
băra lui Iancu de paf- 
tea curții austriece. Așa 
se explică anomalia is
torică a luptelor revo
luționarilor români și 
cel maghiari, care ar 

Ti trebuit să lupte uniți 
împotriva exploatării 
feudele sub oare ge
meau popoarele din 
cadrul imperiului hab- 
sburgic.

Lupta și eroismul lor 
au fost zadarnice însă 
din pricina perfidiei 
împăratului Francisc Io
sif și a curtenilor săi. 
Sîngele și viețile mo
ților, căzuți în încleș
tarea crâncenă din 
muinți au fost răsplăti
te la început cu pro
misiuni și zîmbete, a- 
poi cu amânări .și in 
cele din urmă cu re
fuzul categoric de re
cunoaștere a națiunii 
române, iar Iancu a 
fost răsplătit cu o ti
nichea imperială pe 
care a tefuzat-o cu os
tentație Și demhitate, 
C&rîfld : „Să Se decore
ze mal întâi națiunea

cu împlinirea promt* 
•lunilor".

Lovitura primita de 
națiunea română din 
partea curții imperiale, 
care i-a rehizat drep
turile pentru care sin* 
garase atit de mult, a 
fost resimțită de Iancu 
in toate fibrele ființei 
lui — și, desigur, a- 
cestui tapt i se dato- 
rește tragicul desnoda- 
rnîmt al pierderii luci
dității sale. Tragedia 
vieții lanțului de aici 
înainte era însăși tra
gedia poporului său, 
care ba înconjurat cu 
același drag și în 1,- 
lele jalnice ale Vieții 
sale ea și în zilele de 
glorie și biruință asu
pra dușmanului.

Purtîndu-și și cîntln- 
du-ți cu fluierul jalea 
Și durerea fizică și mo
rală prin satele șl tîr- 
gurile moților săi dram 
—- după tragedia orala 
a locului ducea cu 
sine disprețul față de 
împ&retul perfid, răs
punzând invitației aces
tuia de a se îhtîltd Că 
„Un nebun nu stă de 
vorbă cu un mincinos1'.

Fără a avea câllUti 
literare propriu-ăiae, 
monografia serkă de 
coreglonalul nostru si 
închinată în mare por
te oamenilor și fapte
lor petrecute pe me
leagurile hunedorofle 
(Deva, Brad, ваіа de 
Cctș, Hăltnagiu, Alba 
Italia, 21atna, Teiut 
Coșkr, Bucerdeo, Sâni. 
MiceotL Crlcău, Qooa- 
giu, Halșa, Sâoărtiab, 
Hațeg $. a.) impresio
nează și încălzește 
simțămintele cititonriui 
prin paciunea șUințțh- 
СІ cu care argutnaO- 
lează adevărul istoric 
susținut printr-o densi
tate neobișnuită de te
te și informații.

Lucrarea lui Silviu 
Dragomir este un do
cument durabil, necHa- 
tit și convingător al 
luptei duse de înain
tașii noștri pentru li
bertatea poporului ro
mân, este o cane c«-ti 
răscolește și iacitâ ini
ma la flacăra nestinsă 
a unui episod măreț 
din trecutul poporului 
nostru ce stă le ba> 
prezentului strălucit al 
României socialiste.

ACT
* Biblioteca clubului 

muncitoresc din orașul 
Urlcani a pregătit re
cenzia asupra romanu
lui „Risipitorii" de 
Marin Preda. Recenzia 
Urmează să fie prezeti-

UALITA
tătă astăzi la ora 18 de 
iov. Dreguș Teodor, 
membru in colectivul 
bibliotecii.

• La sediul Clubului 
sportiv orășenesc din

TEA
Petroșani, astăzi, U 
ora 17, va ave* loc le- 
dința de lucru a secți
ei de fotbal în vederea 
reluării camptonatultil 
orășenesc.

IN ANGLIA s-a reali
zat Un elicopter pliabil 
care poate fi transportat 
într-un camion pînă la 
locul de decolare.

LA o crescătorie din 
Schia*wig-Holetein (Ger
mania federală) s-a in- 
stalat un ordinator elec
tronic care selecționea
ză cei mai buni tauri 
pentru reproducere, sta- 
bthhd în mod automat 
caracterele lor genetice.

IN FRANȚA a fost 
renkzafă o lampă a că
rei intensitate poate fi 
reglabilă. Ea se prezintă 
ca O lampă obișnuită 
de birou cu un abajur 
metalic negru și prevă
zut, ta phis, cu două bu

toane care permit obți
nerea a patru intensități 
diferite de lumină.

GEOF1ZICÎANA sovie
tică Valeria Ttoițkala, 
cercetător științific la In-

care coboară în adîncuri 
cu un biaitiscaf.

IN S.U.A. a fost rea
lizat proiectul unui car
gou cu motor atomic, a 
cărui capacitate de în-

DIN FU6A CONDEIULUI
stilului de geofizică din 
Moscova, a coborît 1* o 
adâncime de 2 000 m sub 
apă pe batiecaful fran
cez „Archlmede". Ea я 
fost însoțită în această 
expediție de profeoorul 
Seltzer, de la Institutul 
de geofizică din Paris.

Valeria Troițkaia este 
prima femeie dta lume

cărcare V* fi de 380 to
ne, adică de 15 oti mai 
mult dedt ades* a va
sului cu motor cu reac
ție Clipper.

IN FRANȚA a foit 
realizată pentru păsa- 
gării autoturismelor o 
pernă specială cete «te 
încorporată ta ее ив di

fuzor. In felul acesta, 
cel care o folosește pon
te asculta fadioul fără 
să-1 deranjeze pe condu
cătorul auto.

LA TÎRGUL de le Ma
nevra (30 aprilie — 0 
mai a. c.j, firma vest- 
germană „Ktupp" iși va 
expune produsele îhtr-un 
Pavilion g ort fiabil con
struit din material plas
tic (fibre de poiumtet). 
Suprafața pe cete o va 
ocupa acest pavUlon eel* 
de 3 300 m в, Iar înălți- 
mea sa va â de 17,S m. 
Pereții vor avea o gro
sime de nucaai un mui- 
tnettu. Pliat, acest pavi
lion uriaș va ocupa un 
volum de nuttal câțiva 
sutei cubi.

NU UITAȚI • RKFUZAȚÎ 
LĂMPILE DEFECTE . ÎMTftQ 
DUCEREA LOR 
ÎN MINĂ POATE 
AVEA URMĂRI

QRAVK.

VERIFiCRTi
STRREIUȘI FUNCTiONRRER 

LAMPil
Lampa de siguranță CU benzină trebuie să Îndeplinească următoa

rele condlțluhl: «Uck să se Unbine perfect cu sitele ți rezervorul, u na 
curgă benzină din rezervor, sitele fie curate șl să nu fie deteriorată, 
sticla să nu tie spartă aau crăpată, închizătorul magnetic aă Be blocat 
fitilul șl aprinzătorul iS funcționeze perfect, vinul cârligului tl na 18* 
veaacă altele.

Lampa electrică cu acumulatori trebuie să aibă închizătorul 
magnetic blocat, iar globul de protecție să nu fie spart sau crăpat



Cu planul trimestrial Îndeplinit
fe*m ta Moașa

Colectivul minei A- 
оііош deținător al 
Dfetomel de evidențiat 
pe ramură, și-a îndepli
nii ieri dimineață sar
cinile de plan pe pri
mul trimestru al anu
lui.

In perioada Care s-a 
scurs din acest an, din 
abatajele minei au lost 
extrase mai bine de 
4 300 tone de cărbune 
peste prevederile pla
nului. Randamentul me
diu obținut pe exploa
tare depășește 1,425 
tone pe post, față de 
1.418 tone planificat. 
Prin reducerea prețu
lui de cost pe fiecare 
tonă de cărbune ex
trasă, colectivul minei 
de aici a realizat, de 

asemenea, economii su
plimentare in valoare 
de peste 100 000 lei.

Mina Lonea
In noaptea de luni 

spre marți, din «dineu
rile minei Lonea au 
fost Uimise la ziuă ul
timele tone de cărbu
ne prevăzute in sarci
nile de plan ale tri
mestrului I.

Față de planul anual 
la zi, depășirea pe ex
ploatare se ridică la 
mai mult de 8 300 tone 
cărbune; randamentul 
planificat a fost între
cut cu 60 kg cârbiine 
pe post, iar la prețul 
de cost s-au obținut e- 
conomii suplimentare 
de circa 75 000 Iei.

Succesul minăi Lonea 

iși ate ilvorui in vied 
nicfa cir can au mun
cit Îndeosebi colective
le sectoarelor I, П, IV 
și V.

Sectorul III Petrila
Minerii sectorului Ill 

de la mina Petrila au 
raportat îndeplinirea cu 
patru zile înainte de 
vreme a planului de 
producție pe primul tri
mestru.

Aplicind pe scară lar
gă inițiativa „două cim- 
puri de cărbune pe 
schimb și aripă de a- 
bataj", colectivul secto
rului a reușit să extra
gă de la Începutul a- 
nului 3 650 tone de căr
bune peste plan. In a- 
celași timp, pe între
gul sector s-a realizat 
un randament de 4,030 
tone pe post, față de 
3,610 tone Cît este pla
nificat.

Un aport substanțial 
la îndeplinirea Înainte 
de termen al planului 
trimestrial 1-aU adus 
brigăzile minerilor Cîș- 
lalti Ioan, Bartok Iosif, 
Apostol Ioan și altele

0. C. L Produse 
Industriale

Și colectivul de lu
cratori al O.C.L. Pro
duse Industriale din 
Petroșani a îndeplinit 
planul trimestrial cu 
șase zile înainte de 
termen.

De la începutul anu
lui, prin magazinele 
O.C.L. Produse Indus
triale s-aii vîndut măr
furi in valoare de pas
te 60 000 000 lei. ta 
obținerea acestui rezul
tat au contribuit în 
mod deosebit colecti
vele magazinelor лт. 1, 
2, 5, 7, 64, 82, 112 din 
Petroșani, nr. 14, 36
Petrila șt altele. Comunistul Huezatr Arpad, rebotor ia sectarul ѴШ 

al minei Loneâ, este apreciat ce un bufi muncitor.

(Urmare din pag. l-a) 

lipsă de efectiv, fie din cauza în- 
tirzieril aprobării unor documentații 
Dar, lipsa principală este slaba preo
cupare a Conducerilor sectoarelor 
pentru aprovizionarea brigăzilor cu 
scuj^și materiale, insuficienta preo
cupare a personalului tehnic pentru 
rezultatele obținute și chiar lipsă de 
interes din partea Unor brigăzi cum 
sînt cele conduse de Lungu loan și 
Nagy Carol care se mulțumesc cu 
un ctștig la nivelul salariului de 
bată. Aceste lipsuri se constată în 
special la sectoarele III, I șl V.

Urmînd consecvent indicațiile co
mitetului de partid pentru îmbună
tățirea protecției muncii și respec
tarea cu strictețe a N.T.S., condu
cerea minei a rezolvat cu simț de 
răspundere- și în timp util măsurile 
prevăzute în planul М.Ф.0. avînd 
în centrul preocupărilor grija pen
tru securitatea muncii minerilor. 
Drept urmare, numărul accidentelor 
a scăzut atît față de aceeași pe
rioadă a anului trecut cit și față 
de luna decembrie 1865. Totuși, la 
Sectoarele 11 și XII nu se organi
zează și nu se urmărește suficient 
aplicarea măsurilor de protecție a 
muncii. In prezent se resimte lipsa 
opiniei de masă în acest domeniu 
în special la nivelul sectoarelor și 
brigăzilor. Contribuția multor maiș
tri in asigurarea asistenței și con
trolului tehnic este destul de re
dusă; multi tolerează executarea 
lucrărilor fără asigurarea condiți
ilor normale de lucru cum este ca

PROGRAM DE RADIO
1 aprilie

РКОаЛАМИЬ I. 5,00 BULE- 
TIN DE ȘTIRI; 5,06 Suite pen
tru fanfară; 5,20 Buna dimi
neața... cu muzica ușoară; 5,40 
Cîntece și jocuri populare; 6,00 
RADIOJURNAL, sport; 6,10 
Muzică Ușoară; 6,15 TRANS
MITEM PENTRU SATE; 6,22 
Melodii populare; 6,30 Атмкп 
țuri și muzică; 6,45 Salut vo
ios de pionier; 7,00 RADIO 
JURNAL. Sport; 7,15 Muzică 
ușoară cu Margareta Nicolo- 
va $i Luciano Tajolii; 7,30 De 
la fluier la marile ansambluri; 
7,45 Uverturi și coruri din o- 
peTete; 8,00 SUMARUL PRE
SEI; 8,08 „Moldovă, toîndră 
grădină" — program de cîn- 
tece și jocuri populare; 8,30 
La microfon, melodia prefera
tă; 9,30 Sfatul medicului: Pro
filaxia conjunctivitelor de pri- 

. măvară; 10,00 BULETIN DE 
' ȘTIRI; 10,05 Cin tace de dra

goste și jocuri popularei 10,30 
Radioracheta pionierilor; 11,00 
Soliști ai Operei de stat din 
Timișoara: Mira Popescu și 

zul maiștrilor Dăscăleșcu Alexan
dru și Jeican loan.

Nerealizarea ritmică și la toți in
dicatorii a sarcinilor de plan a fost 
influențată negativ și de manifes
tările de indisciplină. Netiiotivatele 
au crescut de la 450, medie lunară 
în 1965, la 641 în luna ianuarie șl, 
respectiv, 528 în februarie. Este a- 
devărat că în februarie a început o 
acțiune hotărîtă împotriva nemoti-

MiNA VULCAN

La cumpăna 
a două 
trimestre

vaților mergînd pînă la desîacerea 
contractului de muncă; dar, gama 
de posibilități în această bătălie es
te mult mai mare însă munca de 
convingere a omului și opinia de 
masă sînt încă puțin folosite. In 
cursul lunii februarie șl martie, atît 
în adunările generale ale organiza
țiilor de partid și ale grupelor sin
dicale s-au luat măsuri împotriva 
celor care fac absențe nemotivate 
s-au dezorganizează producția prin 
acte de indisciplină. Mai mult; opt 
salarieți au fost puși în discuția

Етй Rotundu; 11,15 Teatru 
radiofonic: OCEANUL de Al. 
Steto; 12,40 Estrada melodiilor; 
13,00 Concert de prînz; 13,40 
„Salutare, aprilie" — muzică 
ușoară; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 14,08 Concert de mu
zică populară; 14,50 Romanță 
pentru violoncel și pian de E- 
duard Gaudella; 15,00 Muzica 
meridianelor; 15,40 Cîntă corul 
Liceului de muzică nr. 2 din 
București; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 16,20 Melodia amintiri
lor; 16,45 Trio nr. 10 în Mc 
bemol major de Beethoven; 
17,00 Muzică populară inter
pretată de Maria Firuleecu și 
Efta Botoca; 17,15 Tengouri 
celebre; 17,30 IN SLUJBA PA
TRIEI; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLO
BULUI; 18,13 Cintece de Mir
cea Neagu; 18,30 DIALOG CW 
ASCULTĂTORII; 18,46 Selec
tion! din opereta „Casa cu trei 
fete" de Schubert-Berte; 18,00 
Cu muzica ușoară pe conti

maselor, în sala de apel; împo
triva lor au luat atitudine hotărîtă 
cca. 900 salariați

In lunile următoare, realizarea 
ritmică a planului de producție, 
pregătiri și investiții, îmbunătăți
rea calității cărbunelui, îndeplini
rea planului tehnic lă încărcare me
canică, consum de leton, susținere 
metalică, reducerea numărului de 
accidente — domenii în care s-au 
înregistrat rămîneri în urmă — vor 
constitui o preocupare da căpetenie 
a conducerii minei, sectoarelor, în
tregului corp tehnic.

Pentru recuperarea rățninerilor in 
urmă ne propunem să întreprindem 
următoarele :

Urmărirea îndeaproape a eșalonă
rii intrării și ieșirii din producție 
și rambleu a abatajelor. Plasarea 

’efectivelor planificate la lucrările de 
pregătire și introducere în lucru, 
pînă Ia 1 aprilie, a șase mașini de 
încărcat. Traducerea în viață a 
măsurilor hotărîte cu ocazia anali
zării situației prețului de cost și a 
protecției muncii. Intensificarea re
parării și curățirii parcului de va- 
gonete. Organizarea muncii în acord 
la toate locurile de muncă unde 
aceasta este posibilă. Utilizarea mai 
bună a colectivului de cercetări în 
scopul rezolvării problemelor de 
producție cele mai arzătoare.

Colectivul nostru, îndrumat de 
comitetul de partid al minei, va 
mobiliza toate torțele pentru ca 
sarcinile de plan șl angajamentele 
luate în cinstea zilei de 8 Mai să 
fie îndeplinite șl depășite.

nente; 19,30 Răspunsuri muzi
cale iubitorilor de folclor; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 
20,30 Anca Agemolu și Jean 
Păunescu vă prezintă melodii 
de Nicolae Chirculâscu; 20,45 
Noapte bună, copii; 20,55 Din 
repertoriul orchestrelor Cornel 
Popescu și Max Greger; 21,15 
ATENȚIUNE, PĂRINȚI!; 21,30 
Pentru toate vîrstele —* mu
zică ușoară; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport, Buletin meteoro
logic; 22,20 Capodopere ale 
muzicii universale și marii lor 
interpreți; 23,05 „Clipe de vi
sare" — muzică ușoară,- 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
1 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEM
BRIE : Tatăl soldatului; REPU
BLICA ; Catifeaua neagră,- LO
NEA : Cine ești d-ta d-fe 
Sorge?; VULCAN: Șoferii ie
dului; CRIVÎDlA : SPțll ÎB O- 
raS; ANINOASAz Tolba cu a- 
m iubiri; LUPBN1 — CULTU
RAL : Ultima vacanța.

Din ecrtoorlie corespondenților 

INOVAȚII APLICATE
Anul acesta, la cabinetul tehnic 

al preparațfei Petrila s-au înregis
trat 32 propuneri de inovații dih 
care 8 au fost aplicate in procesul 
de producție, iar 13 se află in fata 
de experimentare. Economiile rea
lizate prin aplicarea inovațiilor Se 
ridică la 10 805 lei, iar cele ante- 
celcudate la 14 319 lei.

Printre inovațiile aplicate se nu
mără cea intitulată „Acționarea 
pneumatică a gurilor de SilOZ de 
la haldă", concepută de un colec
tiv compus din maistrul Filimon Io
sif, lăcătușul Zlegneanu Ștefan și 
tehnicianul Zabor Ernest. Această

Vagonete curățita prin mancă patriotici
La propunerea conducerii secto

rului VII al minei Petrila, intr-una 
din Zilele trecute, s-a Organizat o 
acțiune de curățire prin muncă 
patriotică a vagonetelor care vin 
murdare de la stația de haldere. 
Astfel, într-o singură zi, cei 30 par
ticipant! la muncă patriotică pen
tru sprijinirea producției au cu
rățit peste І30 vagonete.

Printre participanții la această ac
țiune se numără comuniștii Siler

DEPOZITUL DIN GHILIMELE
Ne-ат obișnuit să-i 

știm pe aninoseni buni 
gospodari șl harnici 

mineri. Adevăr suta ia 
sulă valabil... dacă n-ar 
mai exista in curtea 
minei și „depozitul" dtn 
fotografia noastră: un 
labirint de cabiuti, ar- 
mdtuti șt alte mărun
țișuri tieidentificaie in 
fotografic.

Gospodarii de la mi
na Aninoasa vor ii 
poate tentați să con-

teste autenticitatea io- 
tografiei mai ales că 
primăvara face glume 
proaste amenihflnd să 
acopere „depozitul" cu 
alb. Dar fiți pe pace. 
Țoale „minunile" fin 
trei zile cel mult. Nici 
tăpada asta a cucilor,

inovație contribuie la ușurare* 
muncii la încărcarea sterilului în 
cupele de funicular. Lăcătușul L*t- 
kulic Francisc tote autorul inova
ției „Dispozitiv pentru centrarea 
coturllor de mișcare la ciurul ra
pid, Această inovație aduce îmbu
nătățiri în funcționarea ciurului rd* 
pid din spălătorie. Eficiente sînt și 
inovațiile „Diapozitiv pentru cură
țirea tobei la benzile de cauciuc" 
și „Folosirea ipsosului ca floculant 
la limpezirea apelor reziduale".

BĂDUȚĂ CONSTANTIN 
și DOBOȘ EMILÎAN 

muncitori

t.udovic. Badea Gheorghe, Virog Mi
hai, Neagu Nicolae ptâcdffl și Bșt- 
talon Adalbert, Știrbu Mihai, Toth 
Ton, Vățuletcu Ioan.

După terminarea acțiunii de mun
că patriotică, șeful sectorului, tOV. 
Moldovan Mircea, le-a mulțumit păr- 
tlcipanților pentru contribuția adusă 
în curățirea vagonetelor.

GĂINĂ PETRU 
supraveghetor

a mieilor, a benelor 
sau a nu știu mal câtor 
viețuitoare o mai fi> nu 

poate fine mai roUit fi 
iar o sd apară tn curtea 
tmnei „depolUuT'.

Dacă nu cumva до- 
podani de la тла A- 
ntnoasa ii vor tace td 
dispară pînă atunci, 
ceea ce de fapt ar ti 
mai bine.



4 STEAGUL ROȘU

Astăzi alegeri generale in Anglia
1 ■ (N
MDSCOVA 30. — Coresponden

ta! Agerpres, S. Podină, transmite : 
Detecția Partidului Comunist Ro- 
■Ob, in frunte cu tovarășul Nicolae 
Cbanșesqn, secretar general al C.C. 
ai P.CJL a depus miercuri dimi
nuata o coroană de flori la mau- 
aUanl lui V. L Lenin din Piața Ro
șia. La solemnitatea depunerii co

roanei au fost prezenți N. K. Bai
bakov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., președintele 
Comitetului de stat al planificării 
al Consiliului de miniștri al U.R.S.S., 
S. A. Baskakov, șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S., precum și mem
bri ai ambasadei Republicii Socia
liste România la Moscova.

Comu- 
Marea 
aceste 
candi-

Congresului al XXIII-lea 
al P. C. U. S.

— Coresponden-MOSCOVA 30.
lui Agerpres, Silviu Podină, trans- 
ărite: In cea de a doua zii a con
gresului al 23-lea al P.C.U.S. au 
început dezbaterile pe marginea ra
portului Comitetului Central și a 
raportului Comisiei centrale de re
vizie.

!■ ședința de dimineață, primul 
a luat cuvîntul N. G. Egoricev, 
prim-secretar al Comitetului orășe
nesc Moscova al
fățișat activitatea organizației 
partid a capitalei 
numără 700 000 de comuniști.

Primul secretar al C.C. al
din Ucraina, P. E. Selest, a prezen 
tat Congresului îndeplinirea înain-

LONDRA 30 (Agerpres). — As
tăzi au Ioc alegerile generale în 
Marea Britanie. Partidele politice 
britanice au prezentat candidatura 
unui număr de 1 707 persoane, din
tre care urmează să fie desemnați 
cei 630 deputațî ai Camerei 
nelor. Partidul Comunist din 
Britanie a prezentat pentru 
alegeri un număr de 57 de
dați, obținînd în felul acesta drep
tul de a participa, pentru prima 
dată, la programul electoral, orga
nizat în cadrul televiziunii britanice.

Atmosfera generală care dom
nește în ajunul alegerilor, contrar 
așteptărilor, nu se remarcă printr-o 
febrilitate deosebită. Primul minis
tru Harold Wilson a ținut un nou 
discurs televizat, oerînd alegători
lor să acorde tot sprijinul laburiș-

tiior. Referindu-se la rezultatele ul
timelor sondaje efectuate în rându
rile opiniei publice britanice, Wil
son a subliniat 
un avantaj net 
laburiști.

La rîndul său, 
conservatoare, Heath, luând cuvîn
tul în cadrul unei conferințe de 
presă, a recunoscut că rezultatele 
sondajelor Gallup întreprinse în 
cursul actualei campanii electorale 
sînt similare celor premergătoare 
înfrîngerii suferite de conservatori 
în alegerile din 1964.

Observatorii politici din capitala 
britanică sînt de părere că dacă 
rezultatele sondajelor efectuate în 
cursul oampaniei electorale se vor 
confirma, laburiștii vor obține o 
majoritate de cel puțin 100 locuri 
în Camera Comunelor.

că aceasta indică 
pentru candidații

liderul opoziției

P.C.U.S. El a în
de

caresovietice,

P.C.

Scrisoarea adresată 
de Walter Ulbricht 
președintelui 
Bundestsgului 
vest-german

BERLIN 30 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. anunță că Walter Ul
bricht, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane, a adresat la 21 martie lui Eu
gen Gerstenmaier, președintele Bun- 
destagului vest-german, o scrisoa
re în care îl informează despre ce
rerea R.D.G. de a fi primită în Or
ganizația Națiunilor Unite. Scrisoa
rea mai cuprinde propunerea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R.D.G. privind inițierea unor con
vorbiri între Camera Populară a 
R.D.G. și Bundestagul vest-german.

PARIS 30. — Coresponden
tul Agerpres, Al, Gheorghiu, 

• transmite: Soprana Arta Flo- 
rescu a interpretat pe scena 
Operei din Nisa rolul titular 
din „Aida" de Verdi.

Ziarele locale au publicat 
cronici elogioase in legătură 
cn cele două spectacole în ca
re a apărut artista română.

de 
de 
lu
de

te de termen a sarcinilor septena- 
luilui de către întreprinderile din 
republică. In legătură cu propune
rea de a se trece la săptămîna 
lucru de 5 zile, cu două zile 
odihnă, el a spus că în Ucraina 
crează de acum cu un astfel 
program 141 de întreprinderi.

Potențialul economic ai Kazahsta- 
nului s-a dublat în șapte ani (1959- 
1965) — a declarat la Congres D. A. 
Kunaev, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din această republică. Au fost 
construite și puse în funcțiune pes- 

de întreprinderi industria- 
secții mari.
Rașidov, prim-secretar 
Uzbekistan, a adus la 
congresului faptul câ

ai 
cu- 
re- 
in- 
cît

te 1 200 
le și de

S. R. 
P.C. din 
noștința
publica și-a realizat sarcinile la 
dicii principali atît în industrie, 
și în agricultură în perioada sep- 
tenalului.

Vorbind despre progresul econo
mic al Bielorusiei, P. M. Maserov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din a- 
ceastă republică, a comunicat că 
în timpul septenaliului, investițiile 
de stat în economia națională a 
Bielorusiei s-au ridicat la 5,7 mi
lioane ruble, mai mult decît în 15 
ani anteriori. In prezent se acordă 
o atenție deosebită cercetărilor 
geologice menite să lărgească baza 
de materii prime a industriei.

In cursul ședinței de după-amia- 
ză, Wladislaw Gomulka, prim-se
cretar al C.C. al P.M.U.P., Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., și Le Duan, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Celor ce mun
cesc din R. D. Vietnam, au adus 
salutul lor congresului, fiind întîm- 
pinați de delegați cu aplauze fur
tunoase.

Lucrările Congresului continuă.

EVENIMENTELE DIN ECUADOR
• Demisia și fuga din țară a juntei militare
• Clemente Yerovi Indaburo ales președinte al țării
• Restabilirea deplină a drepturilor civile

QUITO 30 (Agerpres). — Fostul 
ministru de finanțe al Ecuadorului, 
Clemente Yerovi Indaburo, a fost 
ales în unanimitate președinte pro
vizoriu al țării, în cursul unei șe
dințe ce a avut loc marți seara la 
Quito cu participarea liderilor po
litici, militari și civili. Această nu
mire a avut loc la cîteva ore după 
ce junta militară ecuadoriană și-a 
prezentat demisia și a părăsit țara, 
ca urmare a puternicelor demon
strații antiguvernamentale care au 
avut loc în ultimele 
a acceptat să asume 
publicii și a adresat 
lației, invitînd-o să 
calmul.

Știrea căderii juntei militare care 
instaurase timp de trei ani un re
gim dictatorial în țară a fost pri
mită cu entuziasm de păturile largi 
ale poporului Ecuadorian. Conducă
torii militari, care au primit demi
siile individuale 
tei, au ordonat 
tă a celor 62 de 
Iilor arestați în

țiilor de săptămîna trecută, redes
chiderea posturilor de radio închi
se de fostul regim și au anunțat 
restabilirea deplină a drepturilor 
civile.

In ce privește pe membrii juntei 
demisionate, agenția Associated 
Press anunță că ei ar fi sosit la 
Rio de Janeiro pe bordul uinui a- 
vion militar brazilian.

zile. Indaburo 
președinția re- 
un apel popu- 

restabilească

ale membrilor jun- 
eliberarea imedia- 
fruntași ai studen- 
cursul demonstra-

Demisia guvernului libanez
BEIRUT

sfîrși'tul
miniștri
miercuri
libanez,
că acceptă demisia guvernului pre-

30 (Agerpres). — La 
reuniunii Consiliului de 
care a avut loc la Beirut 

dimineață, președintele 
Charles Helou, a anunțat

zidat de Rachid Karame. In legătu
ră cu aceasta, la Beirut a fost dat 
publicității un comunicat oficial în 
care se menționează că „începînd 
cu 4 aprilie șeful statului va înce
pe consultările în vederea formării 
noului guvern".

FRANȚA - N.A.T.O.

Precizări referitoare
PARIS 30 (Agerpres). — Guver

nul francez a remis un nou memo
randum reprezentanților la Paris ai 
Statelor Unite, Marii Britanii, Re
publicii Federale Germane și Italiei, 
ta care se aduc precizări cu pri
vire la recentele hotărîri ale Fran
ței în legătură cu N.A.T.O. Urmea
ză ca documentul să fie trimis și 
celorlalte zece țări membre ale A- 
lianței atlantice. Memorandumul 
conține pasaje speciale, adresate 
Statelor Unite și Canadei cu pri
vire la bazele militare pe care a- 
cestea le au în Franța și Germa
niei occidentale — în legătură cu 
trupele franceze care staționează 
pe teritoriul acestei țări.

După ce se constată că „declara
ția comună a celor 14 țări ale 
N.A.T.O. a confirmat imposibilita
tea realizării unei reforme a orga
nizației atlantice", în mesaj se a- 
rată că Franța a hotărît să stabi-

la aplicarea hotărîrilor anterioare
lească termenul de 1 iulie 1966 pen
tru retragerea forțelor terestre și 
aeriene franceze afectate comanda
mentului aliat, staționate în R.F.G. 
La aceeași dată urmează să se re
tragă și personalul francez afectat 
comandamentelor aliate integrate 
stabilite în Europa centrală, Grecia 
și Turcia, precum și comandamen
telor subordonate acestora. Se ho 
târăște, de asemenea, retragerea e- 
lementelor franceze afectate state
lor majore aliate (Shape și coman
damentului din Europa centralăl 
precum și a colegiului N.A.T.O. 
antrenat în afara teritoriului Fran
ței. In încheierea mesajului comun 
adresat celor 14 parteneri ai Fran
ței din N.A.T.O. se arată că guver
nul francez este gata să discute ce
lelalte probleme care s-ar putea 
pune, intr-un cadra bilateral sau 
multilateral, în special m legătură

cu viitoarea colaborare a Franței 
cu organismele militare ale N.A.T.O.

In pasajele adresate Statelor U- 
nite și Canadei se subliniază că 
data de 1 aprilie 1967 este valabilă 
și pentru a duce la capăt operațiu
nile necesare pentru transferarea 
statului major al forțelor america
ne din Europa occidentală care își 
are în prezent sediul în Franța, pre
cum și a diverselor -instalații mili
tare terestre și aviatice ale S.U.A. 
de pe teritoriul francez. Aceeași 
precizare se face și în paragraful 
suplimentar adresat Canadei. Adre- 
sîndu-se Statelor Unite, Canadei și 
Germaniei occidentale, guvernul 
francez adaugă că este dispus să 
angajeze convorbiri cu țările res
pective în ce privește măsurile 
practice care urmează să fie luate 
pentru revizuirea în acest sens a 
acordurilor bilaterale existente în
tre Franța și cele trei țărL
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Rezultatele oficiale 
definitive 
ale alegerilor 
din Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA 30 
(Agerpres). — In Guatemala au fost 
date publicității rezultatele oficiale 
definitive ale alegerilor generale 
(prezidențiale și legislative), care 
au avut loc la 6 martie. Candida
tul civil din partea Partidului re
voluționar, Cesar Mendez Monte
negro, a obținut 201 077 voturi. Co
lonelul Juan de Dios Aguilar, oan- 
didat al Partidului democratic insti
tutional, sprijinit de junta militară 
— 146 037 voturi, iar Miguel Angel 
Ponciano din partea partidului Miș
carea de eliberare națională — 
110 145 voturi. Aceste trei forma
țiuni 
mise 
către 
unul
majoritatea absolută, așa încât pre
ședintele țării 
noul Congres, 
6 mai.

In alegerile
avut loc în aceeași zi pentru de
semnarea celor 55 de depul^j^ in 
Congres, Partidul " • —
obținut majoritatea 
iar Mișcarea de 
nală — 5.

Rezultatele alegerilor legislative 
vor fi supuse ratificării Adunării 
constituante, care poate să confir
me sau să infirme unele mandate.

au fost singurele partide ad
ia alegerile de la 6 martie de 
guvernul militar actual. Nici- 
dintre candidați nu a obținut

va fi desemnat de 
care se va întruni la

legisleti ve care au

in
RevohițioiS • 
cu 29 de locuri, 
eliberare națio-

VIETNAMUL DE SUD
Ф Lupte violente în provincia Quang Ngai 
ф 25 000 soldați și ofițeri americani și sah 

gonezi răniți și uciși
• 453 avioane și elicoptere doborîte și dis

truse
SAIGON 30 (Agerpres). — Intr-un 

comunicat militar dat publicității 
miercuri dimineața la Saigon se a- 
nunță că, în cursul zilei de marți, 
în provincia de coastă Quang Ngai 
au avut loc lupte violente între 
pușcașii marini americani și un ba
talion de patrioți, care, de mai mul
tă vreme, operează în această zo
nă. Patrioții au doborît un 
ter, care încerca 
militare. Ambele 
pierderi.

Corespondenții
cane de presă transmit că miercuri 
dimineața, în fața unei clădiri ocu
pate de militari americani, situată 
într-unul din cartierele periferice

Agenția V.N.A., citind ’ agenția 
„Eliberarea", a dat publicității un 
comunicat potrivit căruia, în peți- 
oada 18 ianuarie — 10 martie, for
țele patriotice
desfășurat în provinciile de 
ale țării lupte însemnate, în 
cărora au rănit și ucis peste 
de soldați și ofițeri inamici,
care circa 9 000 de americani. In 
aceeași perioadă ei au doborît și 
distrus 453 de avioane și elicopte
re americane.

Tot agenția 
mite că,
incomplete, numai 
februarie, aproape 
inamici au părăsit

sud-vietnameze au
nord 

cursul 
25 000 
dintre

să aducă
părți au

agențiilor

elicop- 
întărir;
suferit

ameri

aie Saigonului, a explodat o bom
bă. Au fost rănite mai multe per
soane.

„Eliberarea" trans- 
potrivit unor cifre 

în cursul lunii 
3 000 de soldați 
frontul în pro-

vinciile centrale sud-vietnameze. 
Mulți dintre ei s-au alăturat forțe
lor patriotice, iar alții au dezertat.

• TEI. AVIV. In regiunea lacului Tiberiada, la fron
tiera dintre Siria și Izrael, s-au produs noi incidente între 
patrule ale celor două părți, transmite agenția France Presse. 
Partea izraeliană a depus o plîngere Comisiei O.N.U. pentru 
supravegherea armistițiului în Palestina.

'• CIUDAD DE MEXICO. Greva celor 7 500 de studenți 
de la facultatea de drept a Universității naționale din Mexic, 
declarată cu două săptămâni în urmă, continuă. Conducătorii 
organizației studențeștii de la această facultate au anunțat că 
acțiunea grevistă va continua atît timp cît studenții exma
triculați pentru vederile lor progresiste nu vor fi reprimiți la 
cursuri, iar revendicările lor cu privire la îmbunătățirea con
dițiilor sociale și de învățătură nu vor fi satisfăcute.

• LONDRA. Consiliul britanic al fierului și oțelului a 
anunțat marți la Londra că începînd de la 1 aprilie a. c. pre
țul oțelului pe piața britanică va fi sporit cu 4 la sută.

• KHANG KHAY. După cum anunță postul de radio 
Pathet Lao, la 15 martie un mare număr de avioane ameri
cane au efectuat un raid asupra provinciei Savannakhet 
(Laosul central), bombardînd și mitraliind o serie de regiurr. 
Forțele patriotice din această provincie au ripostat, doborînd 
8 dintre avioanele americane și avariind alte 5.
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