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Perspectivă. A- 
propiata perspec
tivă de a avea 
un cămin nou, a 
celor 72 de fa
milii ce se vor 
putea instala în 
cuirînd în blocul 
D 3 de la Vul
can.

n V- •

I* JC.C.V.J. dupa, prima decadă

BHanț numai în parte
satisfăcător
. Cu : depășirea din pri

ma [decadă, colectivul 
minei Lonea continuă să 
O în coiltinuare,
prințul loc în întrecerea 
pie bazin cumulând, de 
la începutul anului, un 
plus de 10 370 tone de 
cărbune. La depășirea 
realizată pe primul tri
mestru, exploatările mi
nière Lupeni, Uricani și 
Aninoasa au adăugat 
câte 1380, 924, respec
tiv, 390 tone de cărbune.

O mențiune specială 
pentru sectoarele V Lu
pani și IV Aninoasa; în 
acest an ele și-au depă
șit, decadă de decadă, 
sarcinile de plan, iar la 
sfîrșitul primei decade 
din aprilie au ocupat iar 
Ioc în clasamentul pri
melor 10 sectoare pro
ductive. Asta da, ritmi
citate !
, $n ceea ce privește mi
nele Dîlja, Petrila și 
Vulcan, mai poate fi 
vorba de îndeplinirea 
ritmică a sarcinilor de 
plan când aceste colec
tive încheie prima de
cadă cu prevederile, de 
plan realizate în propor- ‘ 
ție de 70—94 la sută ? 
Se pare că este din nou

de redresare”, interve
nită după încheierea, e 
drept, cu succes a lunii 
martie. Drept urmare, 
depășirea rezultată ' pe 
combinat este infimă e- 
chivalînd 
extrasă, pe întregul ba
zin, în doar 12 minute. 

Dacă am întocmi un 
clasament al hărniciei 
pentru colectivele de la 
investiții, primele locuri 
ar . fi ocupate de sectoa
rele XI Petrila (33,6 la 
sută), V Uricani (33,4 la 
sută), Paroșeni (30,4 la 
sută), Lonea (29,7 la su
tă). Un asalt promițător 
l-a înregistrat colectivul 
de la Uricani. Constituie 
o surpriză procentul ne
satisfăcător înregistrat de 
sectorul 
sfîrșitul 
raportat 
niior pe 
nă. Se părea că vor ur
ma alte succese. Dar,’ 
rezultat neașteptat : doar 
21,7 la suta în prima 
decadă ? !...

Pe direcția de investi
ții ■ — la indicatorul să
pare -ț- betonare — pro
centul este, de asetne- 

. nea, nesatisfăcător: 26,1

cu producția

VIII Vulcan. Ea 
lunii martie a 
depășirea sarci- 
trimestru și lu-

vor,ba de o .perioadă. . La sută.

Clasamentul hărniciei
Pe exploatări...

Mina Față de plan Față de
angajament

Uricani 106,0% 105%
Lonea 106,2% «>5%
Lupeni 103,4% 102%
Aninoasa 101,7% i«i%

fi sectoare
Sectorul V Lonea 134% 134%

"• Sectorul VI Vulcan 115% U5%
Sectorul VIU Lupeni li 3% 111%
Sectorul I Vulcan Hl% no%
Sectorul I Uricani Hl% ”0%
Sectorul IV Lonea no% 100%
Sectorul V Lupeni no% 109%
Sectorul III Aninoasa 109% 108%
Sectorul IV Aninoasa 108% 108%
Sectorul IV Lupeni 108% 108%

Li (.[. al p.l».: Convorbirile dintre 
delegațiile Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist din Spania

In ziua de 11 aprilie, la Comite
tul Central al Partidului Comunist 
Român au început convorbirile în
tre delegația Partidului Comunist 
Român și delegația Partidului Co
munist din Spania, care face o vi
zită de prietenie în Republica So
cialistă România.

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român la 
convorbiri au participat tovarășii: 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., Alexandru 
Drăghici, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului permanent 
și secretar al C.C. al P.C.R., Mibai 
Dalea și Manea Mănescu, secretari 
ai C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și 
Andrei Păcuraru, membri ai C.C. 
al P.C.R., șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

Din partea Comitetului Central 
a] Partidului Comunist din Spania 
au participat: Santiago Carrillo, se
cretar general al Partidului Comu
nist din Spania,: Francisco Gutier- 
rez, Ramon Mendesona, membri ai

Comitetului executiv al P.C. din 
Spania, și Juan Vazquez, membru 
al C.C. al P.C. din Spania.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, de cal
dă prietenie.

★
Luni la amiază. Comitetul Cen

tral al P.C.R. a oferit o masă în 
cinstea delegației Partidului Comu
nist din Spania în frunte cu tova
rășul Santiago Carrillo, secretar ge
neral al P.C. din Spania.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion Gheor
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, Al. 
Bîrlădeanu, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, Con
stantin Drăgan, Paul Niculescu-Mi- 
Zil, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, membri ai Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv și 
secretari ai C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Zi bogată 
în activități 
cultural-educative

■ Duminică au avut Ioc numeroase 
acțiuni cultural-educative și artis
tice. Ca întotdeauna, dimineața de 
basme organizată de colectivul bi
bliotecii clubului muncitoresc din 
Uricani a -atras zeci -de copii de 
vîrstă preșcolară. De astă dată mi
cilor ascultători le-a fost prezentat 
de către tovarășa Stoiculescu Su- 
sana, bibliotecara clubului basmul 
„Ursul păcălit de vulpe“. In seara 
zilei de duininică, sala mare a clu
bului a găzduit reuniunea organi
zată pentru tineret.

Duminica cultural sportivă orga
nizată la Lupeni a început cu un 
program de cîntece prezentat de 
fanfara clubului.

La școlile generale din localitate, 
în timp ce elevii din clasele VI-VIII 
participau la faza pe școală a olim
piadei de matematică, ceilalți se 
întreceau în competiții sportive, în 
acțiunile orgianizate pentru înfrumu
sețarea incintei școlii, se pregă-

M. LUPENEANU

CRONICA DE PRIMAVARA

(Continuare in pag. 3-a)

Mmeri dintr-o brigadă bmatașă de la sectorul I al minei Aninoasa — cea condusă de 
minerul Roman Petru. Brigada s-a aliniat și în luna martie alături de cete evidențiate, 
reaHxtod o depășire de 1912 tone de cărbune.

A sosit primăvara !... E a- 
1 B notimpul cînd edilii o- 

rașelor din Valea noastră por
nesc la ofensivă pentru a 
șterge ridurile pricinuite de 
anotimpul rece. Tineretul cîn- 
tă această primăvară, prima 
din, istoria Republicii noastre 
Socialiste, punîndu-și energia 
în slujba înnoirii feței Văii 
Jiului.

încerc să redau sosirea pri
măverii în Vale așa cum o re
flectă înfățișarea orașelor 
noastre. In sprijinul acestei 
afirmații <iș dori să reamin
tesc că la recenta consfătuire 
pe țară a constructorilor s-a 
subliniat necesitatea stimulă
rii elementului local, caracte
ristic regiunii respective în 
toate ocaziile cînd este vorba 
de estetica sistematizării saU 
construirii unor noi cartiere.

Dacă pe minunatul nostru 
litoral în procesul de deco
rare a stațiunilor predomină, 
cum este și firesc, elementul 
acvatic, atunci e de-a drep
tul axiomatic ca la Brașov, 
perla orașului să fie „Cerbul 
carpatin". Dacă din cele două 
exemple rezultă o incontesta
bilă logică a orientării în 
acest sens, nu pricep de ce 
bucureșteanului poate să-i 
vestească sosirea primăverii 
ghioceii din Cișmigiu, iar lo-

cuitorli Văii Jiului trebuie 
să înfrunte o diferență de ni
vel de cel puțin. 1 000 metri 
pentru a admira, vestitorii a- 
notimpului. In nici un parc 
din orașele noastre aceste gin
gașe flori nu-și descoperă căp- 
șoarele în bătaia soarelui de 
primăvară. De -ce oare ?

Făceam mai înainte o tri
mitere la necesitatea promo
vării elementului local, che
mat să dea orașelor noastre 
identitate nu numai sub as
pect geografic dar și sub ra
port estetic. Sîntem situați în 
mijlocul unei regiuni pur 
montane. Grație harnicilor 
noștri constructori, peste noap
te răsar cartiere noi, cvarta
le moderne, dar care nu 
poartă nici cea mai percepti
bilă amprentă a 'elementului 
montan. La numai cîțiva kilo
metri de orașul Petroșani, în 
împrejurimile peșterii Bolii 
există o adevărată pădure de 
lilieci, care în urma unei ini
țiative lăudabile s-ar putea 
transfera în scuarurile dintre 
blocurile cartierelor Carpați și 
Livezeni din localitate, adu- 
cînd schimbări nu numai în 
ansamblul olfactiv al aces
tora, dar ar încînta totodată 
și privirea..

Am vizitat deunăzi noile 
cartiere din orașele Petro

șani și Lupeni. Terenul viran 
dinspre calea ferată a cartie
rului Carpați, extremitățile 
cartierului Livezeni. din Pe
troșani, terenurile golașe cs 
mărginesc cartierele Braia I 
și II din Lupeni deschid idea
le posibilități de plantare a 
unor centuri de arborir Aceste 
micropăduri, pe lîngă aspec
tul estetic, prin procesul de 
fotosinteză, ar contribui la 
îmbunătățirea atmosferei car
tierelor. In acest sens, unde 
solul permite, s-ar putea fo
losi cu succes arboretul tipic 
montan : bradul.

Crearea acestei noi policro
mi citadine cere inițiativă, 
bun gust și entuziasm tine
resc, din .fa-re cauză înfăptui
rea ei implică neapărat pre
zenta tineretului. Propun, așa
dar, în atenția tineretului or
ganizat din Valea Jiului să 
ia sub patronaj această pro* 
blemă, Ce ar fi dacă organi
zațiile U. T. C. din orașele 
noastre ar lansa acum, la. în
ceput de primăvară, lozincă, 
să zicem: Un arbore sădit 
în jurul cartierelor de fie
care utecist. La gîndul că or
ganizațiile noastre de tineret

Tiberiu KARPATIAN

(Continuare în pag. 3-a)

SCRISORI DESPRE

Acei care veghează la sănătatea oamenilor muncii
Au sosit la redacție în ultima vreme mai 

multe scrisori oare relatează despre munca 
unor medici, asistente medicale, surori. Oa
meni în halate albe, care se străduiesc, și 
reușesc, să-și facă așa cum se cuvine no
bila datorie de apărători ai sănătății și 
vieții oamenilor.

„Soră adevărată" este intitulată una din 
scrisorile sosite de la Uricani și semnată 
e Jelescu Gogu și Scorpie Nicolae. Din 
cuprinsul ei se desprinde stima de care se 
bucură în rîndul oamenilor muncii din 
Uricani sora MAGHERESCU GEORGETA. 
Cei internați în staționarul din Uricani au 
numai cuvinte de laudă despre modul cum 
„sora Geta" — așa îi spun cei internați 
și autorii scrisorii — știe să-i îmbărbăteze 
cu vorbă blinda, să le sporească încre
derea in insănătoșire.

După terminarea muncii la staționar, sora 
Magherescu, fie ploaie, ninsoare sau vini, 
pleacă să viziteze acasă pe cei care au 
nevoie de tratament, sau de un sfat com
petent.

Cu cîtva timp în urmă Năstase Constan
tin a fost internat la spitalul din Lupani. 
Suferă mai de mukt ou inima. S-au ocupat 
de el, cu atenție, medici cu toaltă califi-

care ca ALDICA NICOLAE și BORNE
MISZA PAUL, asistenta medicală DRAGO- 
M1R ELISABETA, și sora BEZIM IO- 
SEFINA. La spital tovarășul Năstase ' s-a 
convins de. igiena exemplară care domnește 
aici, de faptul că la dispoziția bolnavilor 
a fost pusă o bibliotecă și că celor inter
nați li se servește o hrană corespunză
toare, iar de educația lor sanitară se ocupă 
personal calificat.

„Scrisoare de mulțumire. Am fost inter
nat timp de 6 săptămâni la Spitalul unificat 
din Petroșani; la secția boli interne. Sufe
ream de aproape 18 ani. Boala se agra
vase. După un tratament anteoperator pe 
care mi l-a administrat medicul MAJO- 
RESCU VICTOR, m-a operat tovarășul 
doctor PASCU DUMITRU. Acum am ieșît 
din spital și mă simt foarte bine. Le mul
țumesc din inimă celor care m-au îngrijit 
în timpul internării la spital". Sínt rindurt 
primite de la Buciuman Terezia, soție do 
miner pensionar.

Francise VETRO

(Continuare in pag. 3-a)
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SPORT CAMPIONATE REZULTATE
Jiul a pierdut acasâ un punct 
și locul I în clasament

CAMPIONATUL REGIONAL

Aa aotaptot atita dc itKcoo&tori 
gaM rtdțrtU care plutea deasupra 

«aapetUer înctt după scurge
rea ttmpotai regulamentar de joc, 
■âM no m venea sa credem că me- 
câi a hm sfkștt fără ca tabela de 
■ —j al se schimbe. lata de ce 
■postotarti au rămas pini la unul 
pe Stadion, așteptînd sa se întâmple 
o BNueas chiar în minutul 00. Dar 
mlstotoii nu s-a întâmplat, așteptări
le au fost zadarnice, iar dezamăgi
re* șl mai mare.

Pe calea undelor ne parvenise, 
inaJMe de începerea meciului la Pe- 
treșanl, rezultatul întâlnirii de fot
bal de la Cluj dintre Clujeana ți 
Minerul Baia Mare. Speram ca a- 
cest rezultat să trezească ecou ți, în 
pbrn, ți ambiție în rândul jucătorilor 
nO*trL 9poranțe însă spulberate de
oarece echipa Jiul nu a putut trece 
pe teren propriu de formația din Tg. 
Mureș ți astfel dialogul la... distan
ță dintre cele două rivale; Jiul — 
Minerul, a fost cîștigat duminică de 
ulUma, la golaveraj.

Cum a fost posibil ca echipa Jiul 
s* nu poată învinge acasă pe A.S.A. 
îl. Mureș ? Răspunsul nu e chiar 
ața de complicat: oaspeții au știut 
ce vor, au știut să se apere și, cînd 
au avut posibilitatea, să ți atace 
foarte periculoși în schimb jucăto
rii de la Jiul n-au știut să se des
curce în fața unei apărări ferme, 
■UprabUmerlce în 7—8 oameni.

înaintarea, în care de data a- 
cansta nu prea avem pe cine re
marca, în loc să folosească mult Jo
cul pe extreme, cu centrări de pe 
o parte pe alta, pentru a destrăma 
apărarea militarilor, s-a complăcut 
tnfr-ua joc pe centru, cu pase 
■curte ori înalte, căutind poziția 
ideali de a șuta. Și bineînțeles, tot 
eăntînd-o a uitat să mai ți șuteze, 
La rîlxkil ei halfia s-a mișcat des
tul de greoi, iar apărarea, bună în 
Ventral, a manifestat în unele mo- 
mewe nesiguranță, bîlbîiell ceea te 

să ne coste primirea unui goi.
Așa cum a început meciul, vije- 

Bos, cu atacuri continue Ia poarta 
oaspeților, se părea că echipa Jitii 
v* învinge ușor și chiar la sCOt. 
GHeva atacuri frumoase în minutele 
2, 4, 6, 8, 22 și o lovitură de Colt 
în minutul 6 au rămas însă nefructi- 
ficote. O dată cu scurgerea timpu
lui, ți văzând că înaintarea Jiului

Juniorii au terminat la egalitate
Duminică, juniorii Jiului au ter

minat, pe teren propriu, la egali
tate partida de fotbal cu Electro- 
patvre Graiovo, din cadrul campio
natului republican de juniori. Re
zultatul de 2—2 obținut de juiniiorii 
gUdă este meritoriu dacă se are 
IB vodote că jucătorii craloveni 
sfat cei mai buni din serie. Ju-

VOLEI

Rapid București —
Ț.S.K.A. Moscova 3-2

După victoria realizată sîmbătă 
■Bara de Dinamo București (3-0 în 
meciul cu echipa cehoslovacă Dukla 
Kbifa) o altă echipă a țării noastre, 
Rapid Bucureștii, a făcut un impor
tator pas spre finala „Gupei cam- 
pibailor europeni“ la volei (mascu- 
Btoț. Jucîod duminică după-amiază 
ta Moscova în compania redutabi
lei formații ȚSKa Moscova, votai- 
b u feroviari au repurtat un 
«acces de prestigiu, învingând cu 
3-2.

Berarul va av*a loc ta 29 ațtifie 

niu-și găsește drumul spre poartă, 
militarii încep să se apere tot mai 
orgaitiiMt, calmează jocul, și în mi
nutul 25 inițiază lin contraatac pe
riculos purtat de Dumitriu III și 
Lungu, Ultimul șutind foarte puter
nic pe spațiul porții. Ion Vaaiile res
pinge cu greu.

în minutul 43 se produce faza 
care a nemulțumit... pe spectatorii 
neebiectivL tă- 
batndi primește o 
minge, drlbleasă 
doi jucători ți 
trimite la Pero- 
neacu oare în
scrie foarte fru
mos dor dlntr-o 
porție clară de 
ofsaid.

Două minute 
mai târziu, Mar- 
t'novici scapă 
singur eu min
gea, portarul îi 
ieae în fața pen
tru a-i închide 
unghiul ți aces
ta, în loc să tra
gă eu boltă, șu- 
tează în brațele 
portarului.

La reluare, în 
minutul 52 A.S.A. 
este pe punctul 
de a înscrie : 
Lungu scapă sin
gur în urma une' 
bîlbîi^l între I- 
vănescu-Farkas și 
de la 3—4 metri, 
șutează puternic 
dar pe lîugă 
poarta.

Pînă 1« sfârșitul 
reprizei, jucătorii 
delà Jiul domină 
cu autoritate, jo- țjn nOÜ ajat fârg rezultat la poarta fotbaliștilor din 
cui se desfășoară Tg. Mureț. 1
mai mult în tere
nul advers dar mingile șutate de 
Ivănescu, Marttooviei, Ltbardi, Pe- 
roneScSi, Crăciun, Farkas întâlnesc 
adversarii, barele porții, or! sînt 
stopate cu siguranță de portarul 
militarilor Soliom care a apărat ex
cepțional, astfel că partida ia sfâr
șit cu un scor alb: 0—0.

In concluzie, jucătorii noștri au 
trecut pe lîngă o victorie pe cere 
o meritaiu și care va trage mult în 
balanța clasamentului.

nieril noștri s-au descurcat bine 
dominând chiar CU autoritate în a- 
n urni te momente, ți dacă portarul 
Maior (uh jucător bun dar uneori 
cam înfumurat) nu ar fi primit un 
gol de oare se face răspunzător, 
ei puteau cîștiga.

S-au evidențiat : Brîhdușa, Todea, 
Stănciolu, Crleovan și Benea. Au 
înscris : Brândușă și Benea.

Comentând jocul de volei dintre 
echipele masculin* ȚSKA Moscova 
ți Rapid București din semifinalele 
„Cupei campionilor europeni", cro- 
meatul sportiv al Agenției TASS 
remarcă, printre altele : „Voleiba
liștii romftni, deținători al trofeu
lui, au desfășurat un joc de înaltă 
căMă. Ei au construit atacuri vari
ata, extrem de puternice, s-au apă
rat organisai și în același timp 
spectamdo*. Cei ""i buni jucători 
au fost Nicolau, Dragon ți Mocon, 
chooo B s-o taăltorat Bdtjtaonu".

FormatiWe : J1ÜL : Ion Vaslle — 
Șerban, Ivănescu (Franck min. 62), 
Pop, Farkas — Crăciun, Stoker — 
Martinoviai, Libardi, Peronescu 
(Ivănescu), Sandu (Peronescu). 
A.S.A. TG. MUREȘ : Soliom — Bar
tok, Balas, Toth, Csako — Dodu, 
Csutac — LunflU, Dutnittiu IW, Slko, 
Balaban.

C. COTOȘPAN

CIA S £ M E T B L
1. Aurul Zlattla 15 ii 2 2 31—12 24
2. Știința Petroșani 15 ■ 2 4 39—11 20
3. Aurul Brad 15 8 2 5 20—11 18
4. Constructorul Hunedoara 15 7 2 6 32—19 16
5 Minerul Aninoasa 15 7 2 0 23—25 16
6. Refractara Alba .14 7 1 6 24—18 15
7. C.F.R. Simeria 15 6 3 ■ 19—34 15
8. Minerul Vulcan 15 6 2 7 18—27 14
9. Textila Sebeș 15 5 2 8 38—41 12

10. Dacia Orăștie 15 4 4 ? 23—26 12
11. Minerul Ghelar 14 6 0 8 29—38 12
12. Parîngul Lonea 15 5 2 8 18—28 12
13. Minerul TfeliUc 15 5 1 9 26—30 11
14. C.F.R. Teiuț 15 5 1 9 23—43 11

hasibbal s.S E. învinsă pe teren propriu
Nu știm ce au avut handbalis

tele de la S.S.E. duminică I Au a- 
părut timorate, lipsite de inițiati
vă și curaj, resemnate, încurci adu
se reciproc, dând pase greșite, iar 
cînd ajungeau îh fața semicercului, 
parcă le era teamă să-și ia răspun
derea să șuteze spre poartă.

In schimb jucătoarele de la Pro
gresul au știut sfi profite din plin 
de carențele manifestate de jucă
toarele petroșănence. Au jucat 
calm, au inițiat contraatacuri pe
riculoase, s-au apărat bine și, ce-i 
mai principal, au șutat mai mult și 
mai precis. Așa se face că în minu
tul 2 de joc conduceau cu 1—0. In 
minutul 6 a avut loc primul mo
ment psihologic al meciului: pe- 
troșănencele beneficiază de o lo
vitură de la 7 m. Kelner, însă, ra-

■arabili de la S.SJE. în plm atac. Mingea va fi insă respinsă de către portărtța de ta ProgreatoL

Parîngul Lonea —
In cea de-a doua etapă a returu

lui campionatului regional de fot
bal, Parîngul Lonea a întîlnlt, a- 
casă, pe Minerul Ghelar. Ihtîlnifea 
s-a desfășurat aproape tot timpul 
pe o ploaie măruntă și rece.

Chiar din primele minute de joc, 
gazdele pornesc hotărîte la atac, 
inițiază acțiuni bine gindite, fru
moase, se instalează în terenul ad
vers încheind prima repriză cu 
scorul de 2*0.

In repriza a doua lonenii își im
pun ți mai mult superioritatea ți 
mai înscriu de trei ori astfel că, 
în final, tabela de marcaj arată 
scorul de 5-0 pentru gazde.

Minerul Aninoasa a cîștigat în deplasare
Jucînd la Alba Iulia CU echipa 

Refractara din localitate, Minerul 
Aninoasa a obținut b prețioasă 
victorie cu scorul de 2-1.

După ce prima repriză se termi 
nașe cu un scor alb, în repriza se
cundă aninosenii pornesc mai ho- 
tărîți la atac. Primul gol este în
scris în minutul 66 de către Bor- 
dea care scapă singur șl ridică 
mingea peste portar. Nu trec deeît 
5 minute și o combinație frumoasă 
dintre Bordea și Niță se termină 
cu o pasă la Bredan cate, nestin
gherit, înscrie, rldicînd scorul la 2-0.

tează. Și așa, în loc de egalare, 
peste citeva minute, tabela de mar
caj va arăta scorul de 3—0 pentru 
bncureștence. Acest duș rece le-a 
înviorat pe handbalistele de la 
S.S.E. Două contraatacuri purtate 
frumos pe aripi, pase scurte și șu
turi fulgerătoare și scorul este a- 
cum 3—2. Gu aceasta ia afîrșit pri
ma repriză.

Începutul reprizei a doua apar
ține petroșănencelor. Domșa aduce 
egalarea: 3—3. Bucurie pe teren 
și în tribune speranțe. Dat de 
scurtă durată. Arbitrul acordă pe 
bună dreptate 7 m pentru Progre
sul și i 4—3. Peste cReva minute 
beneficiază și S.S.E, de un 7 m 
dar din nou este ratat, de data a- 
ceasta de Domșa. Așa că in conti-

Minerul Ghelar 5-0
Au înscris: tn miri. 18 Teică, din- 

tr-o pasă excelentă de la Sotir; în 
min. 53 Dan care șutează cu efect 
pe sub portari în minutele 60 șl 70 
Dan și Sotir, iar cu citeva secunde 
înainte de încheierea partidei, Dan 
mai înscrie o dată.

S-au remarcat Constantineseu, 
Marton, Teică, Onlci și în general 
întreaga echipă. Bun arbitrajul lui 
Dutnltrescu Anghel din Orăștie. r

In deschidere, juniorii de la Pa- 
ringul au învins pe cei de ia Ghe
lar CU 3-0.

I. TEȘCAN 
corespondent

Gazdele reușesc să reducă din 
hahdiCap in minutul 85 astfel că 
partida se încheie cu rezultatul de 
2-1 pentru Minerul Aninoasa.

De remarcat concepția tactică 
foarte bună, constructivă de joc im
primată echipei de antrenorul Fie
rea.

Au jucat i* Ivanov, Olteanu, Gol- 
goțiu C„ Golgoțiu M., Boros, Fur- 
nea, Niță, Gudacu, Herlea, PțU. 
Bredan și în repriza a II-a BordM 
în locul lui Gudacu.

La juniori întîlnirea a luat »fâr- 
șlt CU scorul de 2-2.

nuare asistăm la citeva greșeli a- 
lementare de apărare ale s£e. 
fructliioate din plin de bucure?. n- 
ce și scorul evoluează pentru ele 
5—3 apoi &—3. Mulțumite, jucătoa
rele de la Progresul nu mai insis
tă, iar S.S.E. atacă cu disperare 
ceea ce le face să dea multe pase 
greșite, să șuteze slab și pe lingă 
poartă. Deabia cu citeva minute 
înainte de sfârșitul jocului S.S-E. 
reușește să reducă din handicap 
prin Medrea astfel că partida ia 
sfârșit cu scorul de 6—4 pentru 
Progresul.

Au înscris Medrea de două ori 
ți Munteanu și Barabas cîte o dată 
pentru S.S.E, ți Pojan 2, Dumitre«- 
cu Victoria 2 șl Otel ea 2 pentru 
Progresul.

C. COST1N
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Exiști praaiM pentru o mai buna 
re cu produce lactate'1

ia SB martie, a apărut în ziarul 
nost» articolul: „PRODUSE LAC
TATE — IN PERMANENȚA ȘI DE 
CALTFaTF* în care se ridicau o 
seamă de probleme privind asigura
rea anei bune aprovizionări a popu
lației ev oramenea produse.

La acest articol, redacția a primit 
din partea conducerii fabricii, orga
nizației de partid șl sindicat, urmă
torul răspuns:

„Conducerea Fabricii de produse 
lactate din Petfoșani — Livezeni, 
împreună cu organizația de partid, 
U.T.C. șl sindicat, analizînd proble
mele ridicate în articolul apărut în 
ziar a constatat câ ele corespund 
realității.

De la deschiderea fabricii (12 iu
lie 1965) cantitățile de lapte șl pro
duse lactate livrate în comerț în 
Valea jiului s-au dublat datorită 
faptului că consumatorii au apreciat 
calitatea produselor fabricii. Cerin
țele de iaurt sînt Insă mult mal mar! 
decît cantitățile livrate tn comerț. 
Acest lucru se datorește faptului că 
fabrica a fost proiectată pentru 
4 000 borcane la capacitatea de 
50 000 litri lapte pe zi fapt care a 
făcut ca să nu putem onora comen
zile comerțului. S-a luat în studiu 
introducerea lucrului pe două schim* 
buri la această secție însă spațiile 
de termostatare șl de frig fiind 
calculate doar pentru 4 000 bor
cane, permit foarte greu producerea 
cantităților solicitate (circa 8 000 
borcane zilnic). Cu toate acestea,

•

prin organizarea mal judicioasa a 
procesului tehnologic s-a reușit ca 
in ultima perioadă fabrica să pro
ducă zilnic între 5 000-6 000 bor
cane iaurt. Totodată s-a luat legă
tura eu proiectantul pentru rezol
varea inconvenientului arătat mai 
sus. De asemenea, s-a solicitat de 
Ia M.I.A. — D.G.I.L. dotarea fabri
cii cu o linie automată pentru îm
buteliat iaurt.

în ceea ce privește calitatea iaur
tului, s-a îmbunStătlt. La fel, 
prin măsurile luate pentru Îm
bunătățirea consistentei smîntînei, 
arfi ajuns ca acest produs să aibă 
o Consistență mai mare fiind mai 
puțin fluidă. De asemenea, s-atr" tra
sat Sarcini precise colectivului la
boratorului C.T.C. pentru verifica
rea riguroasă a calității produselor.

Problema transportului produselor 
s-a rezolvat numai parțial prin do
tarea fabricii cu un număr mai 
mare de mașini. Datorită insă Con
dițiilor microclimatice din Valea 
Jiului, este necesar ca fabrica Să 
fie dotată cu dube izoterme în
chise. Pentru soluționarea acestei 
probleme s-au făcut din ndu inter
venții pe lingă D.G.I.L.1'.

Există,, așadar, premise pentru o 
mai bună aprovizionare cu produse 
lactate a populației. Rămine, însă, 
ca aceste premise să fie transfor
mate în realitate. Să se persevere
ze adică pentru înfăptuirea efi
cientă a măsurilor preconizate de 
conducerea fabricii.

Ceea ce fiecare cetățean 
trebuie să aibă in vadera

«
însemnare ...ȘI DUPĂ NOI POTOPUL

NU eu am rostit pen
tru prima oară acest te* 
ribil dicton. Să mă cre
deți pe cuvtnt de onoa
re; nici șantierul de 
construcții Petroșani, nici 
șantierul de instalații oa
re au executat acum doi 
ani blocul 4 din strada 
Independenței, nici mă
car l.L.L. nu l-au rostit 
pentru prima oară, Cuth 
era să-l rostească ? Doăt 
sînt niște unități econo
mice încadrate cu sche
ma. Ce, ere sa strige 
țoală schema din cele 3 
Unități, la unison 1 „șl 
după noi potopul

Nici ortul dintre noi, 
așadar, nu l-a rostit 
pentru prima oară, și nil 
l-a rostit de loc.

Cei care nu v-afi pier
dut încă răbdarea, veți 
exclama, sint sigur : „da
că rumeni nu l-a rostii, 
atunci ce bați cîmpll 
dam'le ț". Vă înșelați.

Eu nu bat nici cimpti și 
nici măcăi apropouri.

O să vă destăiPUIefe 
adevărul gol-ffbiuț așa 
cum mi l-a destăinuit șt 
mie, Intr-a scrisoare, lo
catarul MOcanu loan ce 
ocupă apartamentul nr. 
s am blocul susaminhl. 
tată, dar, adevărul gol- 
go/uf, așa cum vi l-am 
promis. Blocul în cauză 
fpe atunci purta numele 
D 1) a lost o Vreiite lo
cuit de constructori. Apoi 
a lost predat l.L.L. Dar 
ce predare I Dar ce pre
luare I Robinete lipsă, 
oglinzi la bale sparte, 
globuri opace lipsă la 
apel, sifbane la baie de
teriorate și o balustradă 
la scară ce amenință Să 
cadă cu Orice imprudent 
cate s-ar încumeta să se 
reatime puțin mai tare 
de ea.

Locatarii care au in
trat m apartamentele

„eliberate" de construc
tori au semnat contrac
tele CU l.L.L, ca și CUm 
totul ar fi lost in stare 
bună. Cei ce au semnat, 
s-au ars. S-au ars cu 
promisiunea făcută de 
șantierul de instalații și 
de construcții I.L.l.-uiui 
că se vor face toate re
parațiile necesare, promi
siuni transmise invaria
bil de aceasta, lor. „Ați 
semnat ? — spun acum 
cei de la T.ft.C.H. celor 
de la l.L.L. — să fiți Să
nătoși“. „Ați semnăt ? 
*«• spun cei de la l.L.L. 
locatarilor, să fiți sănă
toși". Mai ¡os o să sem
năm și noi. Să fim și noi 
sănătoși. Numai că cei 
care au ddl vrabia din 
mină (Vreau să 
na credință) pe 
siunea, pardon, 
de pe gard, nu 
lie sănătoși așa,
»uri. Șl bat drumurile de

zic bll- 
protrti- 
cioara 

vor să 
cu lip-

la l.L.L, ia cCle două șan
tiere m speranța ea va 
vem cineva să le taea 
și lut o casa aproape 
noua câ asta pe care au 
primit-Oi după ce au ieșit 
din ea constructorii, e 
aproape veche, Oltt de 
Multe lipsUfi are.

Poate sînteți nedume
riți, poate-mi veti re
proșa că n-are nimic co
mun poanta însemnării 
(daca are vreuna) cu 
„povestea“ despre CLiffl 
au fost păcăliți cei sin 
blocul 4. Păi după 
ostiei de sistem de lu
cru (âș vrea să zic în
șelare a bunei credințe) 
nu curg reclamațlile po
top ? Astă-i 1

Așa că noi semnăm 
și să fim sănătoși, iar 
după noi... completările 
șl reparațiile necesar®. 
Dar urgent 1

un

T. MÂRGUȘ

Cronică 
de primăvară

(Urmare din pag. l-a)
I.P.I.P. DEVA SECTORUL LIVEZEM

mare număr de 
Cöfitüríndü-se în 
cartiere adevă- 
de brazi, mes*

ANGAJEAZA IMEDIAT

Pentru a sprijini desfășurarea în 
condiții optünc a circulației pe dru
murile publice și pietonilor le re
vine o obligație de răspundere : 
tă respecte regulile de circulație ! 
Accidentele care au avut loc, de
monstrează cu prisosință cât de 
dăunătoare sânt abaterile de la nor
mele de circulație. încălcarea a- 
ceslor norme, oricât de neînsemna
tă ne-ar părea vreuna din ele, se 
Soldează adesea cu victime ome
nești, Cu distrugeri sau avarii de 
autovehicule sau de alte valori 
materiale, cu întârzieri în transpor
turi, cu timp irosit ca urmare a 
scoaterii din producție a persoa
nelor accidentate.

In orașul nostru, mai sînt cetă
țeni .care ignorează în mod neper- 
mis Oarințefe CC ______________
le reclamă desfă
șurarea normală 
a circulației pe 
drumurile publice, 
devenind astfel, 
chiar ei generatorii diferitelor ac
cidente. Astfel, unii pietoni stațio
nează, discută și circulă pe partea 
carosabilă a străzii. Mai sînt pie
toni care traversează străzile fără 
ca în prealabili să se asigure că nu 
există nici o primejdie, fără să pri
vească cu atenție în ambele sen
suri ale circulației, trec străzile în 
fugă, bazîndu-se pe „abilitatea per
sonală".

Iată și un exemplu : In data de 
19 martie 1966, bra 18, numita COS- 
MAN RODICA din Petroșani (Str. 
Tăbăcarl nr. 11) traversînd strada 
în fugă prin fața unui autobuz ce 
era oprit în stația „Carpați", fără 
să se asigure, a fost lovită de un 
autocamion și accidentată grav. U- 
șurlntacu care COSMAN RODICA a 
privit respectarea regulilor de cir
culație putea să aibă urmări și mai 
grave : numai datorită . ajutorului 
primit de la tov. Torok Anastasia 
și Peteu Maria din Petroșani (str.

Independenței EU. nr. 8) care au 
tras-o de mîini din fața autovehi
culului, nu a ajuns sub roțile ma
șinii. Cu aceeași nepăsare au tra
versat strada, prin fața mașinilor 
și cetățenii PÖPA ANA din Peiri- 
la, BRÂDESCU MIRCEA din Loneâ, 
GRUEȚ IOAN din Bănița, TÂRCĂU 
MARIA, TUDORÁN VASILE, MA£R 
ANGÉLA dúl orașul Petroșani,

Ațți 
timp" 
agață 
singur 
șile ce au fost închise în timpul 
mersului, riscîndu-și prin aceasta 
viata. Așa a procedat cetățeanul 
ISAC IOAN din Uricani la data de 
25 februarie a. 
autobuzului din

cetăițeni, dorind să „cîșîlgfi 
aleargă după autobuze, se 
de bare, călătoresc cu un 
picior pe scară, forțează u-

cuprind un 
membri, văd 
jurul noilor 
rate perdele 
teceni sau alti arbori orna
mentali. Aș consemna CU plă
cere într-un reportaj viitor, 
roadele acestei acțiuni tine
rești.

Orașele, cartierele, străzile 
nu sînt însă numai ale tine
retului. Ele sînt, deopotrivă, 
și ale vltstnicilor. De aceea, 
în acțiunea de a reda loca
lităților noastre specificul lo
cal, de a apropia — așa după 
cum se spunea deunăzi — pă
durea de oraș, esté imperios 
necesar să participe masa lar
gă de oameni ai muncii i lo
catarii noildt cstiietB, depu
tății, comitetele și comisiile 
de femei.

...Primăvara a sosit. De lă 
Uricani la Lonea. gospodarii 
au ieșit la lucru.

Cu un sfat, cu o inițiativă 
mai îndrăzneață, mai de am
plasare, să le stimulăm gus
tul . pentru frumos, pentru 
specificul local, pentru util.

*

PE TEME 
DE CIRCULAȚIE

c.: După plecarea 
stație a fugit dusă 

aceste cea 200 m 
și, profitind de 
faptul eă șoferul 
mergea cu viteză 
redusă, a deschis 
ușa din mers ți 

s-a urcat pe scară. Forțând ușa, a 
ldvit-o pe cetățeaula Crlșan Rusa
lia din Paroșani str. Balela nr. 1, 
rănind-o. Rezultatul putea fi și mai 
grav dacă șoferul Cătona Dumitru 
nu oprea la timp autobuzul. Fiind 
întrebat de ce a procedat astfel, el 
a răspuns pe un ton foarte firesc 
— „mă grăbeam și nu aveam timp 
să aștept".

Cele arătate mai sus demonstrea
ză neîndoielnic cit este de necesar 
Ca fiecare cetățean să 
convingerea că prin 
măsurilor prevăzute de 
gale privind circulația 
rile publice Iși apără
teresele Iui și ale altora și contribuie 
la buna desfășurare a circulației, 
la reducerea numărului de acci
dente.

trăiască cu 
respectarea 
normele ie
pe dtumu- 

viața si in-

Pit, maj, TIMOFI RUSALIN 
servidiul circulației 

Miliția Petroșani

Zi bogată în utiviUți

(Urmare din pag. l-a)

teau pentru reuniunea școlară de 
după-amiază, iar peste 1 000 elevi 
au vizionat programul de filme do
cumentare închinat aniversării a 45 
de ani de la crearea Partidului Co
munist Român. Artiștii școlii au fo
losit această zl pentru repetiții în 
vederea concursului artistic al pio
nierilor și școlarilor.

Pe cînd la școala generală nr. 3, 
se ținea lectoratul cu tema „E casa 
te — îngrijește-o" (ta oaie aU parti
cipat peste 60 femei din cartier), 
la Școala profesională a avut loc 
plenara pe școală cu părinții ele
vilor, după care a fost prezentat 
un bogat program artistic dat cu 
concursul formațiilor școlii.

în comuna Iscroni, artiștii amatori 
din formațiile 
au prezentat 
spectatori, un 
tic, dlh care 
și dansurile populare, recitările.

Pentru locuitorii satului Cimpa, 
ziua de duminică a fast un nou pri
lej de à aplauda fanfara șl orches
tra de muzică ușoară ale clubu
lui muncitoresc Lonea venite să 
contribuie la reușita serbării lor 
cîmpenești.

căminului cultural, 
in fata a numeroși 
bogat program artia* 
n-au lipsit cînteeele

Acei care veghează la sănătatea oamenilor muncii
(Urmate din pag. 2-a)

Și iată a patra scrisoare. Ne-a 
adreSat-o un corespondent din Pe- 
trila, tovarășul Găină Petru.

■ însetase de mult. Cernea cu fulgi 
mari de zăpadă. Pornind acasă, 
dtipă ce muncise in schimbul de 
dupâ-âmiază, muncitorul Bălan Du
mitru s-a simțit rău.. Doi vecini 
de-ai săi, Bălăceanu Ștefan și Albu 
Gheorghe, au plecat să anunțe câ
ni la policlinică. Aici era de ser-

viciu moașa DĂNESCU FLORIGA. 
La cererea ei s-a prezentat de ur
gentă autosalvarea. Peste cîteva 
minute bolnavul se afla în grija 
tînărului medic KORCiZSI IMRE, 
de la spitalul din Lenea. După cî
teva zile, muncitorul Bălan Dumi
tru, cu sănătatea refăcută, șl-a pu
tut relua munca. Au intervenit doi 
vecini, 
cioasă

Din 
vîrste

un șofer, o moașă cOnștiin- 
și un medic grijuliu», 
patru localități, eameui de 
și ocupapi diferite ne-au

scris despre modul cum ei, sau al* 
Ui, șitau recăpătai sănătatea pen
tru că eu intilnlt apărători ai să
nătății care își pun priceperea, for
ța lor de muncă și multă genero
zitate în slujba binelui omului.

Aerată eite reeuRMul muncii e- 
duoative susținute ce o drafâșOM« 
In riadul cadrelor medicele organi
zațiile de partid *i de mesă ia ara
pul întăririi răspunderii acestora 
față de misiunea lor nobilă: apă
rarea sănăesțn oameoflor muncit

3 excavatoriști calificați cu e 
vechime de cel puțin 3 ani in 
această profesie.

Salarizarea ea face în acord, conform nor
melor în vigoare.

Informații suplimentare se pot lua de la SB* 
dlul sectorului din Livezeni.

întreprinderea forestierii Petroșani
Angajează

CONTABILI CU PREGĂTIRE
Condițiiexamen de maturitate și cunoștințe contabile.

Solieifanfii se vor prezenta la sediul între
prinderii din strada Berzei nr. 2 — Petroșani.

T. A. P. L. Petroșani 
anunț& publicul 

că prepară în laboratoarele sale 
de cofetărie-paliserie 

din orașele Petroșani, Lupenî, Vulcan 

O gamă variată de prăjituri, Ier
te, fursecuri și cozonaci pentru toa
te ocaziile.

Comandați la laboratoarele sau cofetăriile
T.A.P.L. preparatele de cofetărie-patiserie de ca
re aveți nevoie.

Este interzis Ca în timpul cuplării sau decuplării vago
nét elüt să se introducă capul său Corpul între vagOhete.

FH ATENT 1 NU fNCZACA SĂ CUPLEZI SAU SĂ DECUPLEZI VA 
GONETELE IN TIMPUL MEESULUL Fă ACESTE OPERAȚII NUMAI fN 
TIMPUL ÎN CAM CONVOIUL DE VAGONETE STA PE LOC
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Mii de mineri americani 
in grevă

NEW YORK 11 (Agerpres). 
ftnte 12 MO de mineri din trei 
:Sate ale S.U.A. (Pennsylvania, 
Virginia și Ohio) au declarat 
duminică noaptea grevă în 
sprija A cererilor de îmbună
tățire a condițiilor de muncă. 
Aceasta este prima mare gre
vă care are loc în industria 
carboniferă americană din anul 
1051. Ea a izbucnit în ciuda 
faptnhii că nu a fost autoriza-

Vizita președintelui I. B. Tito 
in orașele Bosniei

BELGRAD 11. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
Președintele R.S.F. Iugoslavia, I. B. 
Tîio, vizitează în prezent o serie 
de orașe din Bosnia, ale căror nu
me sînt legate de evenimentele din 
timpul războiului de eliberare na
țională.

Laînd cuvîntul Ia un miting ca
re a avut loc în orașul Drvar, I. B. 
Tito a felicitat pe locuitorii din a- 
cest oraș pentru succesele obținu
te în anii de după eliberare. După

N«al guvern 
al Etiopiei

ADOIS ABEBA 11 (Agerpres). — 
împăratul Etiopiei, Haile Selassie, 
a aprobat la 11 aprilie lista noului 
guvern al țării format din 19 mem
bri și propus de primul ministru, 
Akliicu Abte Wold. Primul minis
tru va deține și portofoliul Minis
terului de Interne. Se anunță că au 
fost create trei noi departamente 
ministeriale: plan și dezvoltare, 
reforma agrară și înaltul Comisa
riat pentru funcțiile publice și 
pensii.

Este pentru prima dată cînd pri
mul ministru desemnează pe mem
brii cabinetului său deoarece pînă 
acum toți miniștrii erau numiți di
rect de către împărat.

VARIETĂȚI
Un satelit „pasiv“

NEW YORK 11 (Agerpres). 
Societatea „Goodyvar" a a- 
nunțat că in luna iulie va lan
sa un satelit „pasiv" de co
municații compus numai din- 
tr-o anvelopă cu un diametru 
de 9 metri, imconjurată de o 
armătură metalică avind for
mă de rețea, care va fi pla
sat pe o orbită circulară la o 
altitudine de 100 kilometri. 
Imediat ce satelitul se va În
scrie pe orbită, anvelopa, su
pusă acțiunilor razelor ultra
violete ale Soarelui, se va 
dezintegra, rămînind numai 
armătura care va servi pentru 
reilectarea undelor herțlene. 
Experiența are scopul de a 
pregăti lansarea unor sateliți 
„pasivi" de același tip.

Nou record aviatic 
feminin

NEW YORK 11 (Agerpres). 
Aviatoarea americană Jerrie 
Mock, în virstă de 40 de ani, 
a stabilit un nou record mon
dial feminin de distanță par- 
curgind 7 320 kilometri fără 
escală în 31 de ore. Ea a în
trecut în acest îel recordul 
mondial deținut din anul 1938 
de trei aviatoare sovietice ca
re au parcurs 5 910 kilometri 
pe bordul unui tudroavion. 
Jerrie Mock este prima femeie 
care în anul 1964 a făcui în
conjurul lumii în avion. 

tă de președintele Sindicatului 
muncitorilor mineri, W. A. 
Boyle.

Potrivit agenției U.PJ„ se 
așteaptă ca alți 7 000 de mi
neri să înceteze lucrul în sta
tul Illinois. Cercurile econo 
mice americane și-au exprimat 
temerea că această grevă ar 
putea duce la o reducere a a- 
provizionării cu cărbuni a u- 
zinelor siderurgice.

miting, președintele I. B. Tito a 
vizitat Fabrica de celuloză și hîr- 
tie, intrată în funcțiune de probă 
cu o săptămînă în urmă, precum 
și peștera unde acum 22 de ani a 
fost sediul Comandamentului Ar
matei populare de eliberare. In 
seara aceleeași zile, I. B. Tito a 
sosit la Bihaci, unde în 1942 a a- 
vut loc prima sesiune a Vecei an
tifasciste de eliberare națională a 
Iugoslaviei, care a pus bazele noii 
puteri populare. In fața celor a- 
proape 30 000 de oameni care l-au 
întîmpinat, președintele a evocat o 
serie de momente din timpul răz
boiului.

După adoptarea de către Consiliul de Securitate 
a rezoluției în problema rhodesiană

Reacția de la Salisbury
SALISBURY 11 (Agerpres). — 

Știrea despre rezoluția adoptată de 
Consiliul de Securitate în proble
ma rhodesiană a constituit un pu
ternic șoc pentru rasiștii albi -de 
la Salisbury, relatează coresponden
tul agenției Associated Press. Re
acția pe care această hotărîre a 
provocat-o în rîndul guvernanților 
rnodesieni s-a manifestat printr-o 
accentuare a sentimentelor antibrî- 
tanice, resimțite tot mai mult în 
ultimul timp la Salisbury. Totoda
tă, se face simțită o îngrijorare 
sporită în legătură cu evoluția cri
zei, legată de embargoul petrolier 
impus de Londra.

Reflecțiile presei sud-africane
JOHANNESBURG 11 (Agerpres). 

Evoluția embargoului petrolier im
pus Rhodesiei și problema împiedi
cării descărcării în portul Beira a 
unor cantități de petrol destinat 
acestei țări au preocupat duminică 
o serie de ziare din Republica Sud- 
Africană. Principalele cotidiene a- 
trag atenția asupra ¡aptului că, cu 
toate măsurile adoptate si în ciuda

• TOKIO. Agențiile de presă anunță că la mina japoneză de la 
Yamano, situată în apropierea orașului Inatsuki (prefectura Fukuoka), s-a 
produs o erupție a gazului de mină, în momentul cînd în abataje se 
aflau peste 250 de mineri. Trei mineri au fost asfixiațt

După cum se știe, în iunie anul trecut în același sector a avut loc 
o explozie a gazului de mină care a costat viața a 237 de mineri.

• LONDRA. Potrivit unor date statistice oficiale citate de Bule
tinul economic al agenției France Presse, producții de cărbune a Marii 
Britanii a scăzut în primele trei luni ale anului 1966 cu 9 la sută, în ra
port cu perioada corespunzătoare a anului trecut.

• TOKIO. Institutul seismologie din Japonia a anunțat că luni 
dimineața, în împrejurimile orașului Matsushiro, situat în centrul insu
lei Honshu, a avut loc un cutremur de o mare intensitate. Mișcările seis
mice au atins aproape cinci grade (potrivit sistemului de măsurare a 
intensității pe scara de 7 grade). Cutremurul a durat aproximativ o oră. 
Au fost distruse cîteva case, liniile telefonice și electrice avariate, iar 
în cîteva locuri au apărut mari fisuri.

• HANOI. Guvernele Republicii Democrate Vietnam și Cambod- 
giei au hotărît să ridice reprezentanța comercială a Republicii Democrate 
Vietnam din Cambodgia ia nivelul de reprezentanță a guvernului R.D. 
Vietnam.

• ROMA. Potrivit unor date statistice oficiale, citate de Bule
tinul economic al agenției France Presse, datoria publică a Italiei s-a ci
frat la sfirșitul tas ianuarie 196® la 6931,4 miliarde Bre, depășind 
cu 52M miliarde de Bre ama înregistrată în aceeași perioadă a anu
lui precedent.

VIETNAMUL DE SUD

Demonstrații e împotriva regimului militar 
căpiță un caracter tot mai organizat

SAIGON 11 (Agerpres). — In 
Vietnamul de sud demonstrațiile 
și manifestațiile împotriva regimu
lui militar continuă cu aceeași in
tensitate ca și în zilele trecute, 
singurul element nou fiind faptul 
că ele încep să capete un caracter 
din ce în ce mai organizat. Sîm- 
bătă seara, conducătorii budiști au 
anunțat crearea unui „Comitet Cen
tral al mișcării budiste”, care a 
dat publicității o declarație reafir
mând poziția față de generalul Ky. 
Conducătorii budiști avertizează că 
dacă guvernul militar de la Saigon 
nu își va da demisia s-ar putea ca 
în Vietnamul de sud să izbucneas
că npî lupte armate. In cercurile de 
la Saigon avertismentul Comitetu
lui Central al mișcării budiste este 
caracterizat ca o declarație de răz
boi împotriva guvernului.

Liderii budiști au lansat un apel 
întregii populații a Vietnamului de 
sud, cerîndu-i să se alăture „uni
tăților de luptă", care după cum a 
anunțat liderul Thich Ching Minh, 
sínt in curs de formare.

Manifestațiile împotriva guvernu
lui de la Saigon continuă și în ce
lelalte regiuni ale țării. Astfel, u- 
nități de aviație saigoneze au tre
buit să intervină pentru a opri 
marșul spre Da Nang al unei co
loane blindate formate din unități

In timp ce premierul rhodesian 
Smith și ceilalți membri ai guver
nului au fost preocupați, sîmbătă 
și duminică, de știrile privind sta
ționarea petrolierului „Ionna-V" în 
rada portului Beira și interceptarea 
de către fregata engleză „Berwick" 
a celuilalt petrolier grec „Manue
la", un grup de rasiști de la Sa
lisbury au Organizat o manifesta
ție pentru a saluta sosirea unui 
nou transport petrolier din R.S.A. 
Este vorba de o încărcătură de 
1 200 de galoane de benzină adusă 
cu camioane cisternă.

puternicelor proteste din întreaga 
lume, petrolul va fi descărcat și 
transportat în Rhodesia. Astfel, zia
rul „The Sunday Express" scrie că 
se așteaptă ca cele 18 000 tone de 
petrol transportate de „lonna-V" 
„să fie. în scurt timp descărcate 
cu ajutorul unei metode ingenioa
se, încă neprecizate, iar apoi trans
ferată în rezervoarele de pe țărm". 

ale armatei sud-vietnameze, care 
intenționa să sprijine trupele gu
vernamentale alăturate demonstran
ților. De asemenea, avioanele sai
goneze au trebuit să intervină pen
tru a împiedica un grup de stu- 
denți înarmați din Hue, ce se în
dreptau spre Da Nang, pentru a-i 
sprijini pe colegii lor.

Pe străzile orașului Da Nang au 
putut fi văzute duminică grupuri 
de studenți înarmați, manifestîn- 
du-și hotărârea de a înlătura. gu
vernul generalului Ky. Un purtător 
de cuvînt al studenților budiști a 
declarat că scopul lor primordial 
este înlăturarea guvernului militar 
condus de Nguyen Cao Ky. „Fap
tul că americanii vor să știe cine 
va urma generalului Ky, a spus el, 
demonstrează că suveranitatea na
țională a poporului vietnamez este 
încălcată. El a arătat, de aseme
nea, că americanii doresc un om 
pe care să-l poată manevra".

O sursă 
de „profundă preocupare" 
pentru guvernul american

WASHINGTON 11 (Agerpres). — 
Subsecretarul de stat al S.U.A., 
George Ball, a declarat în cadrul 
unui interviu televizat că eveni
mentele actuale din Vietnamul de 
sud constituie o sursă de „profun
dă preocupare" pentru guvernul a- 
merican. El a pretins că demonstra
țiile împotriva regimului generalu
lui Ky „reprezintă o etapă în evo
luția politică a poporului sud-viet- 
namez în căutarea unității sale na
ționale". Ball a afirmat că guver
nul de la Washington nu intențio
nează, în ciuda celor ce se întîm- 
plă în prezent în marile orașe sud- 
vietnameze, să procedeze la „o re
vizuire radicală" a politicii lor în 
Vietnam, așa cum a sugerat sena
torul Russel, și a lăsat să se înțe
leagă că Statele Unite vor continua 
actuala lor intervenție în Vietna
mul de sud.

Humphrey despre șocul a 
suferit de N.A.T.O.

FLORENȚA 11 (Agerpres). — 
„Trebuie să recunosc că N.A.T.O. 
a suferit un șoc prin acțiunea ge
neralului de Gaulle", a declarat vi
cepreședintele S.U.A., Hubert Hum
phrey, într-un interviu acordat zia
relor „La Nazione" din Florența 
șî „II Resto del Carlino" din Bo
logna, care i-au cerut părerea în 
legătură cu poziția adoptată de 
generalul de Gaulle față de Ali
anța atlantică. El a ținut să dea

# QUITO. Consiliul Național de Planificare și coordonare econo
mică din Ecuador a anunțat că în- ultimele șase luni costul vieții a cres
cut la Quito cu 7,4 la sută, iar în orașul GuayaquiI cu 7,9 la sută. Aceasta 
se datorește în primul rînd sporirii prețurilor la articolele de primă ne
cesitate, îndeosebi alimente. ..

© RIO DE JANEIRO. Potrivit datelor publicate de Institutul bra
zilian de geografie și statistică, Brazilia, cu o populație de peste 64 mi
lioane locuitori, dispune de numai 39 000 medici. In peste 1000 de lo
calități ale țării nu există nici un medic.

• DELHI. In declarația comună dată publicității la sfîrșitul vizi
tei in India a Iui Abduliah al-Jaber al-Sabah, ministrul comerțului și 
industriei al Kuweitului, se subliniază că cele două părți și-au exprimat 
dorința de a dezvolta relațiile indo-kuweitiene. Ele au hotărît să elabo
reze un program de colaborare în domeniul industriei și comerțului.

• TOKIO. La șantierul naval „Sakai", aparținînd companiei „Hi- 
tati Dzosen" din Osaka, a fost terminată construcția unui doc-gigant 
destinat construcțiilor de vase cu un deplasament de 250 000 tone. Acest 
doc — unul dintre cele mai mari din lume — are o lungime de 400 me
tri, lățimea de 56 metri, iar înălțimea de 12,5 metri. In fiecare lună de 
aici poate fi lansat la apă cite un vas cu un deplasament de 250 000 t,

• ATENA. Agențiile occidentale anunță că Ilias Tsirimokos. vice
președinte al Consiliului de Miniștri și ministrul afacerilor externe al 
Greciei, și-a prezentat luni demisia. Explicând motivul hotărârii sale, el 
a declarat că iși retrage încrederea in guvern, în legătură cu poziția 
acestuia față de diferendul dintre președintele Makarios și șetnl gătxii
cipriote, Grivas.

R. Dominicană: jg^

desemnat unlllat 
Io aieierlle pieilintlale

SANTO DOMINGO II (Agerpres). 
Convenția națiorială a Partidului 
revoluționar dominican a desemnat 
duminică în unanimitate pe fostul 
președinte, Juan Bosch, drept can
didat la alegerile prezidențiale de 
la 1 iunie. Silvestre Antonio Guz- 
man a fost desemnat candidat ai 
P.R.D. pentru postul de vicepreșe
dinte.

Intr-o declarație făcută cu acest 
prilej, Bosch a subliniat că acceptă 1 
numirea sa numai pentru faptul că '■ 
alte personalități din cadrul parti
dului au refuzat-o. El s-a pronunțat 
în favoarea reglementării pașnice 
a problemelor țării și pentru res
pectarea suveranității și indepen
denței Republicii Dominicane.

Confirmarea de către N.A.SJL 
a eșecului experienței 
cu satelitul „O.A.O.“

WASHINGTON 11 (Agerpres). —. 
Administrația națională pentru pro
blemele aeronauticii și cercetarea 
spațiului cosmic (NJVS.A.) a con
firmat că experiența care uțma să 
fie realizată cu ajutorul Ghiirva- 
torului astronomic orbital a eșuat, 
satelitul nefiind alimentat cu ener
gie electrică. Un purtător de cn- 
vint al N.A.S.A. a declarat că ba
teriile „laboratorului" s-au sigira- 
încălzit, începând de vineri, și s-an ( 
descărcat complet. Nefiind alimen- j 
tate cu energie electrică, cele 10 4 
telescoape ale satelitului nu au pu- X 
tut funcționa în mod normal. Toa
te eforturile de a remedia aceste 
dificultăți tehnice nu au avut vreun 
rezultat.

Satelitul „O.A.O.", vatorîod 50 
milioane dolari, a fost lansat vi
neri de la Cape Kezmedy, fiind 
plasat pe o orbită apropiată de. cea 
prevăzută. Satelitul trebuia să per
mită observarea pentru prima dată 
din afara păturilor atmosferice a« 
stelelor, galaxiilor și nebuloaselor 
cu ajutorul celor 10 telescoape, 
care urmau să fie dirijate prin te
lecomandă.

asigurări că Alianța atlantică va 
„supraviețui" acestei acțiuni.

„N.A.T.O. cu Franța, trebuie s-o 
recunosc, a spus Humphrey, este 
mai puternic decît N.A.T.O. fără 
Franța, dar este posibilă menține
rea unui sistem militar cu partici
parea celorlalte 14 state membre 
ale alianței". Vorbind despre rolul 
N.A.T.O., vicepreședintele american t 
a recunoscut că „Alianța atlantică ' 
trebuie adaptată la realitatea unei 
lumi în transformare".
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