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COMUNICAT
■ă cu privire la rezultatele preliminare 

ale recensamlntului populației și locuințelor 
din 15 martie 1966

Ptopulația Republicii Socialiste 
România a fost la 15 martie 1966. 
după* rezultatele preliminare ale re
censământului, de 19 105 056 locui
tori din oare: 9 356 715 bărbați (49 
la sută) și 9 748 341 femei (51 la 
sută).

Din totalul populației țării. 
7 305 303 persoane, sau 38,2 la sută, 
locuiau în mediul urban, iar 
11799 753 persoane, sa<u 61,8 la 
sută — în mediul rural.

In cursul celor 10 ani care au 
trecut de la ultimul recensămînt al 
populației, efectuat în autul 1956, 
numărul populației totale a țării a 
crescut cti 1 615 606 locuitori (cu 
9,2 la sută), adică cu un ritm me
diu anual de 0,88 la sută.

Comparativ cu recensămintele din 
anul 1930, 1948 și 1956, repartiza
rea populației Republicii Socialiste 
România pe regiuni și medii, la. 15 
martie. 1966 se prezintă după cum 
urmează :
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Noi Imoimi de im 
1o f. II. Voliao

Potrivit programului de dezvol
tare, la E.M. Vulcan s-au . eX^cdtat 
importante lucrări pentru deschide
rea de fronturi de lucru. In secto
rul I, de pildă, a intrat îm exploa
tare un nou abataj frontal, cu o 
lungime de 80 metri și o capacitate 
zilnică de producție de circa 260 
tone de cărbune. Alt.e două. abataje 
cu front lung se vor deschide în 
blocul zero, stratul 15, a căror ca
pacitate va fi de 300 tone de căr
bune. Toate aceste' abataje se vor 
susține metalic și vor fi dotate cu 
transportoare blindate de construc
ție românească. '

Pentru pregătirea acestor noi 
fronturi de lucru s-au săpat peste 
700 ml de galerii.
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29 decembrie
1930

25 ianuarie
1948

21 februarie
1956

15 martie 
1966

1 2 3 4

REP0B11CA
SOCTAMSTĂ
ROMANIA 14 280 729 15 872 624 17 489 450 19105 056
Urban 3 051 253 3 713139 5 474 264 7 305 303
Rural; 11 229 476 12 159 485 12 015 186 11 799 753
REGIUNEA :

Argeș 917,680 1 053555 1 120 871 ■ 1 188 855
Urban 90 439 114 842 155 530 242539
Rural 827 241 938 713 965 341 946 316
Bacă: 715 825 803 670 965 018 1 110 324
Urban 133 870 123 460 247 141 346 652
Rural 581 955 680210 '717877 ' 763 672
Bănat 1 178 976 1 189646 1 195871 1 285 313
Urban ... 244 670 289 412 485 656 587 859
Rural 934 306 900234 710 215 697 454
Brașâv 776 092 851 397 981 913 1 106 862
Urban 169 566 235116 463 632 646 858
Rural 606 526 616281 518 281 460 001
București 1 268 277 1 505 841 1 611 759 1 649 714
Urban 134 297 146 827 188 381 255 094
**ural . 1 133 980 1 359 014 1 423 378 ! 394 620

X (Continuare în pag. 3-a) .

| ANCHETA HOftSTRA

S.O.S. DINTRE
A trecut mai bine de un an de 

la predarea. în Valea Jiului, a 
primului bloc cu ascensor. De 
atunci numărul lor a . crescut 
mereu. Peste 900 de iamilii. tre
buie ,să facă acum apel,-la ser
viciile modernului • mijloc ce 
transport pe verticală care este 
liftul. Dar sînt mulțumiți de ser
viciile acestui mijloc de trans
port ? Cu acest mare semn: de 
întrebare în minte am pornit în 
ancheta noastră pe la blocurile 
cu lift din Valea Jiului.

Cîteva păreri 
ale beneficiarilor de drept

GARP TINCA', gospodină, , cu lo
cuința la etajul 9 în blocul cu 200 de 
apartamente din Lupeni: „Liftul nu 
merge nici două ore pe zi".

AURELIA, același bloc ■■

X

CU LIFT!
„Sîmbăta și duminica liftul nu func
ționează deloc".

IEPURE CRĂCIUN, idem, scara 
I: „Pe scara noastră liftul func
ționează normal de cînd am renun
țat la „serviciile" mecanicului.

RADU IOAN, idem, scara 
Mecanicul -descompletează piese 
la liftul de pe scara noastră 
duce la alte 
sau primește

CĂTANĂ
Vulcan : „La
normal. Mecanicului i s-au creat po
sibilități să locuiască în apropiere 
și repară d'e urgență eventualele 
defecțiuni".

MARIAN MARIA, blocul 14 (D 1) 
Petrila, etajul 8 : „De cînd am întreit 
în bloc, liftul mai mult stă decît

funcționează. Mecanicii nu răspund 
la chemarea locatarilor motivînd că 
liftul „nu e uns". Probabil .’că mai 
degrabă mecanicul așteaptă să fie 
„uns".

PREDUT NICOLAE, blocul 19 (D 3) 
Petrila, etajul 8 : „Locuiesc aici din 
luna mai, dar liftul încă nu a fost 
pus în funcție".

Declarații autentice. Am putea în
șira aici „n" declarații' de același 
gen. Dar ajung acestea ca să de
monstreze că exploatarea și îptreti- 
nerea lifturilor a devenit o problemă 
care merită atenția tuturor organe
lor vizate mai jos.

Un viciu cu numa'e 
„încetineală"...

r

V : 
de 
ieȘi 

amicilifturi unde are 
șperț".
MITICĂ, blocul
noi liftul funcționează

D 13

rtiți în pagina IV-a

• Vizita parlamentarilor ro
mâni în Cehoslovacia

0 Ziua Republicii Socialiste 
Româhia la tîrgul internațio
nal de la Salonic
• Todor Jivkov l-a primit 

pe tovarășul Emil Bodnăraș
0 „Runda Kennedy" și di

ficultățile din sinul ei

Ați remarcat desigur că la Petrila 
un locatar spunea că deși a intrat în 
bloc în luna mai, nici pînă în sep
tembrie liftul nu s-a pus în funcție.. 
Intr-o situație asemănătoare se află 
blocurile D 2 și D 3 de la' Vulcan. 
De ce ? In legătură cu aceasta to
varășul SĂMAN VASILE, maistru la 
sectorul I.L.Iî. Vulcan ne-a decla
rat: „I.S.C.I.R. Sibiu se decide greu 
să autorizeze funcționarea 
Ea aceasta mai concură și 
constructorul I.F.M.A. și

Foto :
N. Moldoveanu

In ploaia 
scîrrteilor 

de sudură.

(Continuare în pag.

UNDE MERGEM ?
PETROȘANI

• Terenul de handbal din Petroșani, ora 9.45: 
meci între echipele de băieți ale Ș.S.E. Petroșani 
și Ardeleana Alba Iulia (campionat regional). Ora 
11: prima etapă a campiontului categoriei A, 
seria studențească, marcind intilnirea echipelor 
Știința Petroșani — Universitatea Cluj. In cadrul 
aceluiași campionat, seria a II-a feminină, la ora 12 
se dispută intilnirea dintre Ș.S.E. Petroșani 
Ș.S.E. nr. 2 București.

; t PETRILA
• La ora 10 are loc, într-una din sălile clubu- 

. lui, o dimineață de versuri închinată poetului
G. Coșbuc; la ora 20 — seară distractivă ’ pen
tru1 tineret.

LONEA
• Intre orele 10—12, iubitorii de teatru pot 

viziona spectacolul cu piesa „Visul unei nopți de 
iarnă" de T. Mușatescu, prezentat de Colectivul 
Teatrului de Stat din Petroșani. La ora 16, pe 
stadionul din localitate se va disputa meciul de 
fotbal dintre echipele sectoarelor VI și VIII, ale 
minei Lonea. _ 
niune tovărășească.

LUPENI
ț Ora 16, stadionul din Lupeni. — fotbal ca

tegoria B: Minerul Lupeni — C.F.R. Timișoara.
★

• Campionatul regional de iotbal programea
ză in Valea Jiului următoarele intilniri: Minerul 
Aninoasa — Refractara Alba și Minerul Vulcan 
—■ Parîngul Lonea.

După ora 21 se organizează o reu-

lifturilor* 
faptul că 
T.R.C.H.

3-a)

ra d i 11 *1
I*- ® a x

Pe an ce trece, Uzina de reparat 
utilaj’ minier Petroșani e solicitată 
cu comenzi tot. mai’ numeroase și lor. 
mai pretențioase, sosite" din'• toate 
colțurile ’Văii Jiului și de la alte 
mine din (ară. Acest’ lucru a deter
minat înzestrarea necontenită' a 
zinei cu utilaje noi, moderne, 
o productivitate ' sporită. Numai 
cursul anului 
primit utilaje 
pășește suma 
2 400 000 leii.

Dorind să aflăm 
dadă sînt insta
late noile utilaje, 
ne-am adresat 
tov. ing. OLARIU 
GHEORGHE, di
rectorul uzinei. 
Din discuția pur
tată am aflat că 
pe măsura dezvol
tării exploatărilor 
primește noi și noi comenzi pe ca
re se străduiește să le satisfacă. 
Uneori însă executarea unor piese 
era frînată de lipsa unor utilaje 
sau de faptul că anumite utilaje 
vechi nu mai făceau față cerințe: 
lor actuale. Iată un exemplu.

Pînă în acest an uzina dispunea 
de un singur strung frontal vechi, 
uzat, care nu asigură precizia ne
cesară. In cursul Iui 1966, uzina a 
fost dotată cu încă un strung fron
tal care-1 folosește . la strunjirea 
pieselor grele cu diametrul măre 
(pînă la 3 metri). Prin punerea in 
funcțiune a noului utilaj s-a creat

posibilitatea strungirii pieselor mari 
și s-a asigurat precizia executării

1966 U.R.U.M.P.
a.
de

ll- 
CU 
în 
a.

căror valoare, de-

carboniiere uzina

Un alt utilaj primit recent este 
mașina universală de găurit'și ale
zat. Deși uzina mai avea trei ma
șini' de acest tip, ele' erau supra 

. solicitate. Punerea celei noi în func
ție' a dus la descongestionarea ce
lorlalte, la asigurarea ritmicității 
procesului., tehnologic:

Printre,utilajele 
primite de uzină 
recent mai pot fi 
amintite : o presă 
hidraulică fabri
cată de . Uzinele 
„23 August" cu o 
forță de 150 tont, 
care asigură exe
cutarea în condi
ții optime a cle
melor pentru ar- 

precum și alte lucrări 
mașină de 
piese cu

găurit ra- 
diametrul 

de monta- 
tone care.

măturile T H. 
de presa j; o 
dială pentru 
mare, care este în curs
re; un pod rulant de 10 
într-un viitor apropiat va îi insta
lat la rampa de descărcare a ma
terialelor cu scopul de . a ușura 
munca fizică a salariațilot uzinei 
din acest punct de lucru.

Cu cit „zestrea" U,R.U.M.P.-uiu; 
se îmbogățește in utilaje moderne 
cu atît sînt mai mari posibilitățile 
colectivului uzinei pentru îndepli
nirea prevederilor planului de pro
ducție.

M. C.
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copii ai preotului Sebas- 
la tatăl său va moșteni 
și setea de cultură iar de 
sa vocația poetică.

In urmă cu un secol se năștea 
pe plaiuri ardelene unul dintre 
cei mai reprezentativi și populari 
poeți ai literaturii române — Geor
ge Coșbuc. A văzut lumina zilei 
în satul Hordou, sat care azi îi 
poartă numele, fiind al optulea din 
cei nouă 
tian. De 
blîndețea 
la mama

înclinația spre poezie ,se obser
vă devreme la Coșbuc. Avea B ani 
cînd a început să improvizeze ver- 
șuri satirice, cărora le urmează a- 
poi chiuituri. La 16 ani avea scrise 
zeci de poezii. Intrat la liceu, s-a 
adăpat cu sete din izvorul litera
turii române și universale, forrnîn- 
du-și o bogată cultură. Aici are 
ocazia, în 1881, să-și citească. In 
cadrul uneia din ședințele socie
tății literare VIRTUS ROMANA 
REDIVIVA, poezii originale (Ste
luța, Mîngîierea poetului), care ș-au 
bucurat de apreciere. Din 1885 în
cepe bogata sa activitate publicis
tică (Familia din Oradea, Foaia in
teresantă din Orăștie, Tribuna din 
Sibiu, Convorbiri literare din Bu
curești).

Numărul poeziilor sale sporește 
mereu. Acestea vor fi publicate în 
cîteva volume reprezentative : „Ba
lade și idile" (1893), „Fire de tort" 
(1896), „Ziarul Unui pierde-vară" 
(1902), „Cîntece de vitejie" (1904).

In poezia sa, Coșbuc a cîntat na
tura, dragostea, a dat glas durerii 
făcîndu-se purtătorul de cuvînt al 
răzvrătiților Împotriva nedreptății 
sociale, a slăvit mărețele fapte de 
arme ale ostașilor români în lupta 
pentru independență națională.

Coșbuc — „suflet în sufletul nea
mului său" — nu putea trece pe 
lîngă frumusețile naturii țării fără a 
le face să vibreze cristalin în ver
surile sale. In poeziile în care dn-

POETUL
Sfflt suflet In sufletul neamului meu 
Și-i clnt bucuria și-amarul — 
In ranele tale durutul sint eu, 
Și-otrava deodată cu tine o beu 
Gtnd soar ta-ti Întinde paharul. 
Și-orlcare-ar fi drumul pe care-o s-apuci, 
Rdbda-vom pironul aceleiași cruci 
Unindu-ne steagul și Iar ui. 
Și-altarul speranței oriunde-o să-l duci, 
Acolo-mi voi duce altarul.

Sint inimă-n inima neamului meu
Șl-i clnt fi iubirea, și ura —
Tu focul, dar vtntul ce-aprinde sint eu, 
Voința nl-e una, cd-i una mereu
In toate-ale noastre măsura.
Izvor ești și ținta a lotul ce clnt — 
Iar dacă vrodat-aș grăi vrun cuvint 
Gmn nu-ți glăsuiește scriptura, 
!Ai iulgere-n cer, tu cel mare și stint, 
Șl-nchlde-mi cu fulgerul gura!

Ce-s unora lucruri a toate mai sus
Par altora lucruri deșarte
Har știe acel ce compasul și-a puș, 
Pe marginea lumii-ntre viață și-apus, 
De-i alb ori e negru ce-mparte 1
Iar tu ml-ești în suflet, și-n suilet ți-s eu. 
Și secolii-nchid-ori deschidă cum vreau 
Eterna ursitelor carte,
Din suilet eu fi-ți-voi, tu, neamule-al meu. 
De-a pururi, rierupta sa parte 1

(din antume nepublicate în volum*

tă natura putem constata existența 
legăturii dintre naturi și om — ță
ranul care trăiește în mijlocul 
Este Surprinsă prezența omului în 
diferite anotimpuri, momente, 
zilei, trudind pe glie, înotînd 
lanul de grîu, pe deal sau în sat, 
acesta fiind vesel ca dimineața, în- 
fierbîntat de arșița soarelui de a- 
miaz și obosit seara cînd se În
toarce de la muncă.

Cea mai întinsă parte a creației 
sale o formează erotica rurală 
Poeziile în care cîntă dragostea 
sint publicate in volumele „Balade 
și idile" și „Fire de tort*'. Lor 11 
se mai adaugă și cîteva balade 
(Draga mamei, Rodovlca, Ceas-rău, 
ș. a.) publicate dar neadunate Io 
volum.

Idilele sale, prin originalitatea 
lor, aduc o notă nouă în poezia 
românească, Marea varietate de 
motive etice pe care le va trata 
în idile a găsit-o în folclor.

Poet cu o mare dragoste de pa
trie, Coșbuc s-a inspirat din dife
ritele momente ide istoriei țării 
noastre. S-a oprit asupra strămo
șilor noștri — daci și romani —■, 
a cîntat eroismul poporului In 
luptele cu cotropitorii turci și tă
tari de-a lungul secolelor, a redat 
aspecte din lupta pentru indepen
dență din războiul de la 1877.

In timpul procesului din 1802 a 
scris poezia „In opressores" în ca
re este exprimată ura unui popor 
împotriva unei situații devenită de 
nesuportat

Cea moi 
ziile sale 
„Noi vrem 
primată mînia maselor populare îm
potriva claselor exploatatoare.

Pe lîngă creațiile originale, de ia 
Coșbuc ne-au rămas o mulțime de 
valoroase traduceri din literatura 
universală (indică, germană, latină.

ei.

ale
în

din cauza tiraniei, 
mobilizatoare dintre poe- 
de revoltă socială este 
pămînt" în care este ex-

Răspuns la un vers de demit
„Noi vrem pămînt" — spunea atunci poetul -— 
Ecou durerii unui blind popor
Năpăstuit de veacuri și adus cu-ncetul 
Cu mîna pe teribilul topor.

Atavica dorință-i împlinită 
în vremi ce-au hrănit visuri de străbuni 
Pămînt visat! Ne dărui însutită
Puterea de-a ne ști mai puri. mai buni.

Ne-am însumat voința prin unire 
fi-tf dăm comori iar tu ne dai comori

I din această generoasă dăruire 
'e-aprind pe firmamentul țării sori.

„Noi vrem pămînt" — spune* cîndva poetul 
Dorința și revolta cadențînd.
Pe-acest pămînt noi scrie®» azi poeme 
De dpr, de vis și împliniri de gînd.

Ion QOGLEI

OPERA POETULUI 
în perspectiva 

criticii literare

opera lui
ecou în

a vremii

Coș buc 
sufletul

însă, a

frumusețile patriei, însoțind luptele 
și viața poporului nostru, aeuunțind^ 
vehement pe opresori, de la vechii 
pînă la monarh".

Parcă polemizînd cu Maiorescu, 
poezia 

unei 
ma- 
Cri- 
nici

operei 
țin mai

italiană). Prima traducere integrală 
a Divinei comedii o datorăm lui 
Coșbuc, In afară de aceasta a mai 
tradus: „Mazepa" de Byron, „Sa- 
contala". „Eneida" 
de Virgiliu, „Don * 
Schiller, „Odiseea" etc.

- Vastul conținut de idei a fost 
exprimat de Coșbuc în cele mai 
variate forme artistice. Pe lîngă li
rism o notă esențială a poeziilor 
sale este muzicalitatea lor, dato
rită ritmului, rimei. Bogăția ritmu
rilor, combinarea diferitelor rime, 
dispoziția tipografică a strofelor 
subliniază ideea și în același timp 
dau poeziilor sale un farmec a- 
parte, ceea Ce ne dă posibilitatea 
să-l recunoaștem repede pe Coșbuc.

De fiecare dată cînd ne aplecăm 
asupra vreunei poezii de-ale sale, 
ori o auzim recitată, simțim noi e- 
moții, la fel ca-n orice primăvară 
cînd ne aflăm in fața coroanei de 
cireș încărcată de zăpada petalelor.

Poporul pe care l-a iubit și cin- 
tat Coșbuc cu atlta dragoste îl a- 
duce azi omagiul său, Iul, unul din 
cei mai de seamă poeți născut pe 
plaiurile Mioriței.

Prof. Mircea MUNTEANU

și „Georgicele"
deCarlos4*

Apărută în atmosfera bolnăvi
cioasă întreținută de literatura noas
tră de la cumpăna secolelor XIX și 
XX de epigonii lui Eminescu, poe
zia lui George Coșbuc s-a impus 
prin suflul nou, optimist al conți
nutului și priin originalitatea formei.

Expresie a cunoașterii profunde a 
vieții de la țară, 
a avut un imens 
poporului nostru.

Critica literară
emis păreri controversate în legă
tură cu valoarea operei poetului ar
delean. Astfel, Tltu Maiorescu după 
ce recunoaște „marele talent al poe
tului" afirmă, în mod evident ero
nat, că G. Coșbuc are „prea puțină 
cultură generală, nu cunoaște nici 
istoria veche nici societatea mo- 
demnă... “. Se pare că Maiorescu a ig
norat adînca familiarizare a lui Coș
buc cu capodoperele culturii cla
sice universale din care a și tradus 
în mod magistral.

Engen Lovinescu neagă poetului 
ardelean orice „element personal", 
orice vibrație în fata vieții, mini- 
malizînd implicit și originalitatea 
poeziei coșbuciene. Duiliu Zamfi- 
rescu, un scriitor valoros dar un 
critic neinspirat și-a dovedit chiar 
disprețul față de arta acestuia ig- 
norîndu-i mesajul. Criticul Vladimir 
Streinu susținea în trecut că poezia 1 
lui Goebuc are doar meritul de a 
oferi o lectură recreativă compara
bilă cu felul plăcerii „pe care oră- , 
șeanului i-o dă un week-end".

Alți critici au reliefat însă cu jus
tețe valoarea deosebită a mesaju
lui coșbucian. Astfel, G. Dobro- 
geanu Gherea acordă lui Coșbuc acel 
calificativ atît de potrivit de „poet 
al țărănimii". Criticul arată că poe- • 
zia Iui Coșbuc oglindește aspecte e- 
sențiale 
munca, 
iubirea, 
poetului 
Chendi, 
subliniind 
lității poeziei coșbuciene.

Critica literară actuală a accen
tuat importanta mesajului coșbuc- 
cian, mesaj cu adinei semnificații 
naționale și sociale. George Călines- 

' cu îl numește pe Coșbuc „un vi
zionar al mișcărilor sufletești". La
tura protestatară a poeziei lui Coș
buc a fost de abia astăzi reliefată în 
adâncime. Criticul I. D. Bălan arată 
Că poetul ardelean a scris „o lirică 
obiectivă slăvind trecutul istoric și

D. Păcurariu 
lui Coșbuc 
culturi întinse 
rife literaturi 
tica actuală nu 
peste anumite 
coșbuciene, scăderi 
ales de prezentarea 
nimii noastre.

Din multitudinea 
mate în decursul timpului asupra o- 
perei lui Coșbuc, am ales doar cîteva 
care oglindesc optica diferită din 
care a fost privită creația marelui 
rapsod al poporului nostru. Nu ne va 
fi greu să discernem părerile ero
nate de cele adevărate, reliefînd no
ta cu totul specifică a poeziei lui 
Coșbuc. Poetul a înfățișat multiplele 
aspecte ale vieții țăranilor români 
din Ardealul natal. Optimismul, ’ g- 
gostea de viață, se împletesc cu 
protestul față de asuprirea celor • 
mulți și cu vigurosul suflu patrio
tic, toate turnate într-un vers de o 
limpezime și o muzicalitate desăvîr- 
șită. Coșbuc a cîntat iubirea cu toa
te implicațiile ei, a fost fermecat 
de frumusețile naturii, a înfățișat cu 
vigoare lupta pentru libertate na
țională și socială a poporului 
mân.

Prețuirea de care se bucură

vede în
„rezultatul 

cuprinzând 
ale lumii".
a trecut însă 

scăderi ale 
oare 
idilică a țără-

părerilor expri-

ro-

ș

din viața satului românesc,- 
exploatarea, lupta, natura, 
Aceeași prețuire o acordă 

ardelean și criticii Ilarie 
Garabet Ibrăiileanu și alții, 

noi aspecte ale origina-

în 
timpurile noastre opera lui Coșbuc 
rezultă din numeroasele ediții apă
rute, dân studiile variate, din mani
festațiile deosebite prilejuite de 
centenarul nașterii marelui poet ar- 

■ delean, care s-a definit singur a fi 
„suflet în sufletul neamului său".

C. PASCU 
profesor

Evocări

două ăsptămîni în
Valea Jiului cinstește 

amintirea poetului. In 
cu e săiptămîgiă și

1
i, ■

cu 
ur

și 
uf- 

ceva,

Aniversarea centenarului marelui 
rapsod al neamului nostru — Geor
ge Coșbuc — a prilejuit în toată ți Vjjț 
manifestări culturale închinate vieții 
și operei poetului.

Continuînd acțiunile începute 
aproape 
mă, 
ea 
mă
în sala mică a Gasei de cultură din 
Petroșani profesorii Hogman Gomel, 
secretar al Comitetului pentru cul
tură si artă, Munteanu Mircea și 
Stancuu Ioachim au vorbit publicu
lui despre viața și opera poetului, 
iar un grup de artiști ai Teatrului 
de stat din Petroșani au recitat din 
versurile sale.

Iert, la ora 17, in aceeași sală, to
varășul profesor universitar Dan 
Smîntîneanu de la Universitatea Bu
curești, a evocat în cuvinte calde 
amintirea poetului, a transmis pu- 
bticului auditor mesajul vibrant al 
operei acestuia.

Lirică cu răspîndiri 
de mari proporții

Opera lui George Coșbuc este 
larg răspândită în rîndul cititorilor 
din țara noastră. Editura pentru li
teratură — unde tipărirea creației 
ctesiciJor literaturii române ocupă 
un loc de frunte — le-a pus la în
demână, din 1950 pînă acum, nu
meroase lucrări în limbile română, 
maghiară, germană și sîrbă, într-un 
tiraj general de 723 700 exemplare. 
Sint demne de a fi semnalate, prin
tre altele, ediția bibliofilă de „Ver
suri" din 1961, prefațață de D. Micu. 
cele două ediții de „Poezii", în ve
chea colecție clascii români, în cîte 
două volume, volumul apărut în 
caseta liliput împreună cu altele cu
prinzând versuri de Eminescu, Alec- 
sandri și Arghezi, „Comentariul la 
Divina Comedie", îndrăgita poezie 
„Nunta Zamfirei", editată , într-un 
tiraj de 110 000 exemplare etc,
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COMUNICAT SPORT

cu privire la preliminare
ale recensămlnMui populației și locuințelor

din 15 martie 1966
(Urmare din pag. l-a)

Cluj 990 423 1 060699 1 153 076 1 207 488
țSrban ' 185 912 213658 323 732 434 980

'■S&ral 804511 847 041 829 344 772 508

Crișana 801 487 807 247 848 272 852 025
Urban 109 725 110467 236937 310 861
Rural 691 762 696 780 611 335 541 164

Dobrogea 376803 410 363 474 581 510 5Q0
Urban 16 620 59700 78 528 112279
Rural 315 183 350663 ' 396 053 398 22!
Galați 781 773 856 300 963 946 1 105 351
Urban 238 065 238 122 269 374 379 840
Rural 543 708 618178 694 572 725 511

Hunedoara 503111 495 003 572 963 670 298
Urban 62 653 76 852 273 146 391 706
Rural 440 458 418151 299 8J7 278 592
Iași 755 037 790 678 934 292 1 Q67 968
Urban 189 490 173 271 192 930 259 293
Rural 565 547 617 407 741 362 808 675

Maramureș 625 273 641127 712 567 796 329
Urban 112838 105200 200 426 297 447
Rural 512 435 555927 512 141 498 882

Mti>eș Autonomă
l Maghiară 659 251 703401 767 650 818 968
* , Urban 76 0154 90707 K 181624 244 191
' Rural 581 197 612 034 586 126 574 777

Oltenia 1 288 657 1 457281 1 504 577 1 564 641
Urban 164564 207924 236223 381 915
Rural 1 124093 1 249357 1268 354 1 182 726

Ploiești 1 052578 1223022 1 349018 1 456 738
Urban 203302 2525177 452-759 593 092
Rural 8® 276 970445 896259 863 646

Suceava 808680 807 986 916912 1 002 938
Urban 168392 146 365 151 369 198 617
Rural 640288 661 621 764543 804 321
Orașul
București 706 713 1 117 371 1291414 1 511 388
Urban 639040 1 041807 1 222 874 1434337
Rural 67673 75 564 68 540 77 051
Orașul
Constanța 74093 98 037 125 750 199 356
Urban 64756 86772 114102 187 743
Rural 9 337 11266 11 684 11 613

Greutatea specifică a populației 
urbane la recensământul din 15 mar* 
tie a fost de 38,2 la sută, fată de 
31 *3 la sută în 1956.
t Ba data recensământului existau 
^t}3 orașe, cu 12 mai mult decît în 

71956. Numărul orașelor avlnd o 
populație de peste 30000 locuitori 
a crescut de la 28 în 1956 la 37 în 
1966, iar al orașelor cu peste 
100 000 locuitori a crescut de la 8 la 
13.

Conform declarațiilor individuale 
ale celor recenzați, la recemșămîntul 
din 15 mantie 1966, au fost înre
gistrați 16 780 778 români, adică 
87,8 la sută din populația țării, 
1 602 604 maghiari, adică 8,4 la sută 

. din populația tării, 376 752 germani. 
2,0 la sută din populația țării. Lo
cuitorii de alte naționalități au re
prezentat împreună 1,8 la sută din 
populația totală.

La recensămîntul populației ți lo

cuințelor din 15 martie 1966 s-au în
registrat 5 402 070 locuințe propriu- 
zlse, situate în 4 517 993 clădiri.

Suprafața camerelor de locuit din 
locuințele prspriuzise a fost de 
147 672 661 mp, revenind în medie 
7,9 mp pe un membru de gospodă
rie.

Lucrările recensământului s-au 
realizat cu participarea unui mare 
număr de recenzori — cadre di
dactice, economiștii, statisticieni, pla
nificatori și cu sprijinul întregii 
populații a țării, care a pus la dis
poziție datele cerute.

In prezent la Direcția Centrală de 
Statistică se desfășoară lucrările de 
prelucrară integrală a materialelor. 
Publicarea rezultatelor definitive ale 
recensământului va pune la dispozi
ția factorilor interesați un tablou 
amplu și detailat al numărului și 
structurii populației, precum și al 
fondului de locuințe din țara noastră.

COMISIA CENTRALA PENTRU 
RECENSĂMÎNTUL POPULAȚIEI ȘI 

LOCUINȚELOR

A W UNȚ
Șe aduce la cunoștință celor interesați că, inceplnd cu anul șco

lar 1966—1967, in cadrul Liceului industrial minier din Petroșani vă 
funcționa o secție a cursului SERAL cu specialitățile exploatări mi
niere și electromecanică minieră.

La concursul de admitere se primesc absolvenți ai școlii gene
rale (de 8 sau 7 ani) sau ai altor școli echivalente, indiferent de 
vîrstă, care lucrează in specialitatea pentru care se înscriu la 
concurs.

înscrierea la concurs se face începfnd cu data de 20 septexn 
brie 7966. la secretariatul Liceului industrial, pe baza unei cereri În
soțite de următoarele acte :

— Certificatul de naștere |copie);
— Certificat de absolvire t țColli generale (de 8 sau 7 ani) sau 

diploma de absolvire a școlii profesionale (la mineri certificatul de 
absolvire a școlii de miner) in original;

— Certificat de sănătate;
— Dovadă de încadrare în muncă eliberată de întreprinderea Iri 

, care lucrează candidatul, cu precizarea meseriei, vechime! ți catego 
1 riei de salarizare,
' Data examenului se va anunța ulterior.

Informații suplimentare se pot obține zilnic la secretariatul Li
ceului industrial, stt. Mfhdf Btninescu nr. 4 Petroșani.

Start în seria studențească la handbal
Astăzi începe campionatul republican da handbal, seria 

studențească. După cum este știut, în această serie va activa 
ți formația Știința Petroșani.

Referitor la pregătirea lotului, la modul în care com- 
ponenții săi vor aborda întrecerile încă din prima etapă am 
ștat de vorbă cu tovarășul profesor Barabaș Nlcolae, antre
norul echipei.

REPORTERUL; Ge pdreze a 
veți despre inițiativa FRJi. de 
a Înființa o serie studen
țeasca ?

ANTRENORUL: Scopul înființării 
acestei serii studențești este de a 
întări sportul de performanță m 
rindul studenților, de a ușura des
fășurarea campions țiului; ținându-se 
oont de sesiunile de examene. In 
cadrul acestei serii vor activa 10 
echipe. Sperăm ca prin Uifitaițârșa 
acestei serii să eliminăm fluctuațiile 
de faună prin care trec toate... 
„Științele" în timpul sesiunii de 
examene.

R.: In ce stadju de pregăti
re se află echipa pe care o 
antrenafi 1

A.: Destul de avansat. Deși
mulți din componenții echipei au 
avut examene în sesiunea de 
toamnă, am efectuat totuși cîte pa
tru antrenamente pe săptămână.

R.: Care va fi lotul de ju
cători pe care ti vefi utiliza in 
acest campionat ?

A.: Mă voi axa pe lotul din a- 
nul trecut din oare vor lipsi Coama, 
transferat la Î.C.F. București și Vâj- 
dea, suspendat de club pentru in
disciplină. In schimb au fost pro
movați tinerii Anghel, ioet la S.S.E. 
Petroșani și Mahalagiu, de la Sebeș, 
admiși în anul I la I.M.P.

R.: Vreți să destăfnuiți citi
torilor ce loc țintiți in clasa
ment 1

A. t Unul din primele trei.
R..- Cum vă sprijină in mun

ca de antrenor biroul secției 
de handbal și conducerea clu
bului Știința f

A<: Să fiu sincer, de la ședința 
de constituire a clubului „Știința" 
nu s-a mai discutat nimic pe linie 
de sport. In afară de secretarul 
clubului, nimeni altul nu se ocupă 
de soarta echipei de handbal. To
varășul Fierea, președintele secției 
dfa handbal nu se sinchisește de

echipă. Parcă a uitat că l-« apmnt 
poarta pînă nu de mult. Un exem
plu al lipsei de sprijin: acum, îna
intea începerii campionatului, tere
nul nu-i pus la punct, fiind ca be
tonul de tare. Acest fapt predispu
ne jucătorii la accidentare.

R.: Despre partida inaugu
rală cu „U“ Cluj ce ne puteți 
spune ?

A. : Sânt optimist ca și jucătorii 
de altfel. Sper să facem un joc 
frumos și, evident, să câștigăm*

Am mulțumit tovarășului Barăbaș 
pentru amabilitatea sa, pentru sin
ceritatea răspunsurilor, și am urat, 
prin dânsul, echipei, succes , ■ alin 
în noul campionat.

Aurei BOJENESCU

Mina Paroșeni. Brigada de dulgheri a lui Stănescu Ion executând 
cefrajul la stația de însilozare a cărbunelui.

S.O.S. DINTRE ETAJELE BLOCURILOR CU LIFT!
(Urmare din pag. l-a)

tergiversează remedierile hotărî te la 
recepție".

Tovarășul AVASLOA1E IOAN, 
maistru electromecanic la sectorul 
I.L.L. Lupeni: „Remedierile ivite la 
lifturi pe parcursul funcționării tre
buie să fie făcute, în cadrul anului 
de garanție, de către I.F.M.A. Dar la 
sesizările noastre I.F.M.A. răspunde 
cu foarte mare întîrziere".

Ba conducerea I.L.L. ni s-a spus : 
„Reparațiile în cadrul anului de ga
ranție se fac prin intermediul 
T.R.G.H. ca antieprenor principal'*

Dar la aceeași conducere a I.L.L. 
nu am reușit să dăm de urină vreu
nei corespondențe între I.LX. și 
T.R.G.H. pe această temă, deși, ca 
să dăm numai un caz, la Liipeni 
stau de multă vreme 2 motoare arse 
și lipsesc numeroase pfceee de 
schimb.

Se poate trage concluzia că la ni
vel de conduceri de întreprindeți șe 
acționează cu prea multă încetineală 
pentru rezolvarea problemei cu lif
turile.

...șl altul cu numele 
„dezorganizare"

Din cauza viciului încetinelii de 
cară aminteam, 144 de familii la Vul
can, 66 la Lupeni și 40 la Petrila nu 
pot să facă uz nici cu intermitență 
de serviciile liftului. Restul de peste 
700 de familii sînt obligate să urce 
zilnic într-un maraton continuii scă
rile celor 8—9 sau 10 etaje ale 
blocurilor tot din cauza unui viciu 
cu numele de „dezorganizare" de 
data aceasta, Să ne exemplificăm. 
Am cerut conducerilor de la sec 
toarele I.L.L. Vulcan, Lupeni și con
ducerii I.L.L. să ne explice cum e • 
organizată exploatarea și întreține
rea lifturilor, lată ce am aflat: Exis
tă în prezent un număr de 12 me
canici de întreținere, repartizați în 
funcție de numărul lifturilor, la fie
care sector. In general acești oe-

meni lucrează cum vor, cu ce pot și 
hu-i controlează nimeni. Ba mai mul», 
deși trebuie să se ocupe în exclu
sivitate de întreținerea și repararea 
lifturilor conducerile sectoarelor 
I.L.L. îi folosesc CU totul la alte 
lucrări. Astfel, locatarul rămas în 
cabina liftului din cauza unei de
fecțiuni poate să aștepte mult și 
bine pe mecanicul de întreținere. Ba 
mai mult, locatarii din blocurile de 
la Petrila reclamă că mecanicul Creți: 
Ilie le pretinde sperț pentru înld 
turarea defecțiunilor, care de altfel 
intră în sarcinile lui de serviciu. 
O situație generală la remedierea 
căreia nu s-a gândit încă nimeni, e 
aceea că deși lifturile trebuie să 
funcționeze toate cele 24 ore ale za
lei, mecanicii de întreținere lucrează 
doar într-un singur schimb.

Am vrea să notăm aici că impre
sia cu care ne-a lăsat în această 
problemă chiar conducerea I.L.L. 
poartă amprenta vădită a lipsei de 
interes. Tehnicianul specializat pen
tru întreținerea lifturilor e pus să 
facă cu totul altceva în cadrul sar
cinilor sale de serviciu. Aceasta ne 
îhtărește convingerea că la nive
lul de conducere de întreprindere, 
problemei exploatării ascensoare!or 
nu i se acordă atenția necesară.

După insistente repetate au fost 
create acele mici ateliere de repara
ții și întreținere} dar, acestea nu 
sînt dotate cu sculele necesare. E 
locul să amintim aici informațiile pe 
care le-am primit de la tehnicianul 
cu ascensoarele din centrala I.L.L. 
„Orice instalație se predă și cu trusa 
de scule necesare Ia reparații și 
întreținere. Î.F.M.A. tiu face acest

lucru", Să nu existe în cadrul ce
lor trei unități — I.L.L. ca benefi
ciar, T.R.C.H. ca antreprenor gene
ral și I.F.M.A. ca subantreprenor — 
o cale ae rezolvare a acestei pro
bleme ? Credem mai curînd că nu 
s-a căutat.

Investifli
fără roadele așteptate

I.L.L. a trimis, în decurs de trei 
ani, la școli de specializare pentru 
exploatarea și întreținerea ascensor* 
relor un număr de 12 oameni. A 
investit în această acțiune bani. Ce 
roade dă investiția î La data anche
tei, la centrala I.L.L. sosise cu ce
rere de transfer un mecanic de în
treținere de la Lupeni. Motivul ? Ia- 
tă-1 textual: „Deși locuiesc la Pe
troșani, fac serviciu la Lupeni. Nu 
mi se creează posibilitatea de a 
locui în apropierea locului de man 
că de unde aș fi dispus să răspund 
la cererile locatarilor chiar și după 
orele de program. De câtva timp nu 
mi se mai dă nici abonament de 
tren, pe motivul că eu am acceptat 
să fiu tranferat la sectorul de la 
Lupeni". Sfatul popular din Lupeni a 
fost solicitat să-și dea concursul în 
a asigura locuință acestor oameni, 
dar nu a răspuns afirmativ. Astfăi 
stînd lucrurile, acești oameni, pep 
tru școlarizarea cărora s-au Cheltuit 
bani, nu lucrează cu tragere de 
inimă, nu dau rezultatele scon
tate.

Așadar exploatarea lifturilor a 
fost ridicată, prin forța lucrurilor, 
la gradul de problemă. Ce trebuiș 
făcut pentru rezolvarea ei ?

Anchetă realizată de 
Ion CIOCLM

Mai întîl să fie dotate de urgență atelierele de reparații 
și întreținere a lifturilor cu sculele și materialele necesare.

• Șă se organizeze lucrul pe schimburi, fără obiȘnUiteri 
întreruperi de duminică,

• Sfaturile populare și I.L.L. să studieze posibilitățile 
stabilizare la locurile de muncă a mecanicilor.

0 Conducerile sectoarelor să-i lase pe acești oameni să 
se ocupe exclusiv de întreținerea și repararea lifturilor.

• Printr-o legătură mai strînsă între I4..L., T.R.C.H. 
I.FM.A., I.S.C.I.R. să se accelereze autorizarea punerii in funcții 
a lifturilor de la blocurile nou predate.

O I.L.L. să-și la de pe acum toate măsurile pentru a tri
mite un număr suficient de oameni la școlarizare, In vedete* 
Intrării în folosință a viitoarelor blocuri Înalte cu lifturi.
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Vizita parlamentarilor români 
In Cehoslovacia

> ■ -
BRNO 17. — Trimisul special A- 

gerțites, Mircea Moarcăș, transmite: 
Delegația Miarii Adunări Naționale a 
Republicii 
fruâte cu 
ședințele 
SMAN.,

t

Socialiste România, în 
Avram Bunaciu, pre- 

Comisiei Constituționale 
_______ ... care se află în Cehoslo- 
ypcia la invitația Adunării Naționale 
ăf R, S. Cehoslovace, a vizitat sîm- 
bătă Orașul Brno. 
I'In cursul dimineții, parlamentarii 
rțimâni au fost primiți la sediul 
Comitetului național al regiunii Mo
ravia de sud, unde au fost salutați 
oordial de Miloslav Jaksik, vice- 
țjțeședlhțe al comitetului, Oldrich 
Vaverka, președintele comitetului 
ițațtional al orașului Brno, deputat 
ta Adunarea națională cehoslovacă 
și a)ti" deputați.
|G^2dele au înfățișat oaspeților ro- 

njâhi rezultatele obținute în dez-

Todor Jivkov l-a primit 
pe tovarășul Emil Bodnăraș
.SOFIA 17 (Agerpres). — Tovară- 

șul’l Todor Jivkov, prim-secretar al 
<2G al P.C. Bulgar, președintele 

ipt Jiului de Miniștri al R.P. Bul- 
c^ria, l-a primit pe tovarășul Emil 
Ițbctaărâș, membru al Comitetului 
£Ș£e>țștiv și al Prezidiului perma- 
Sgnt al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, care 
Șt’ invitația guvernului bulgar pe-

_________________

Conferința de presă 
a lui Dean Rusk
A”' •••

■ WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Secretarul de stat al S.UA., Dean 
Rusk, a ținut vineri, în preajma des
chiderii celei de-a 21-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U., o con
ferință de presă în care a expus 
poziția Statelor Unite față de unele 
probleme internaționale. Referindu- 
se. la problemele nucleare, el a afir
mat că Washingtonul discută în 
prezent cu aliatii săi formele în 
care trebuie să fie organizate for
țele atomice ale N.A.T.O. și a pre
tins că 
nuclear• - - ' - 
însemna 
aține. Secretarul

voltarea economică și culturală a Mo* 
raviei de sud și a orașului Brno. 
Ing. Traian Gîrba, președintele sfa
tului popular al regiunii Crișana, 
a vorbit despre atribuțiile organelor 
locale ale puterii de stat din Româ
nia. A urmat apoi un larg schimb 
de informații asupra unor probleme 
legate de activitatea organelor lo
cale ale administrației de stat din 
cele două țări.

După-amiază, membrii delegației 
române au vizitat tîrgul internațio
nal din Brno, aflat 
ediție anuală.

Seara, deputății 
de conducători ai 
nistrației locale, au
„Janacek" din Brno la un specta
col cu opera' „Dalibor" de Sme
tana.
__K '

la a VIII-a sa

români, însoțiți 
organelor admi- 
asistat la teatrul

SALONIC 17 (Ager
pres).— La Tirgul in
ternațional de mostre 
din, Salonic a avut loc 
Ziua Republicii Socia
liste România. Cu a- 
cest prilej, ambasado
rul, Mircea Bălănescu 
și directorul Pavilionu
lui românesc Silvian 
Petrescu au făcut o vi
zită lui T. Manolopou- 
los, ministrul Greciei 
de nord, și lui Alexan
dru Kardassiadis, vice
președintele Tirgului in
ternațional de la Sa
lonic.

Consiliul de adminis
trație al Tirgului inter
național de la Salonic 
a oferit apoi, un prînz. 
iar seara ambasadorul 
Republicii Socialiste Ro
mânia și directorul Pa
vilionului românesc au 
oferit o recepție la ca
re au participat T. Mu- 
nolopoulos, ministrul 
Greciei de nord, Cour- 
navos, prefectul Salo
nicului, Kardassiadis, 
vicepreședintele Tirgu
lui internațional de la 
Salonic, Zannas, direc
tor general al tirgului.

oameni 
rectorii 
țărilor participante 
lirg,. corespondenți ai 
presei eline și străine 
prezenți la Salonic. Au 
fost de față șefi ai o- 
ficiilor consulare acre
ditați la 
grup al 
iolcloric 
din Brașov, 
turneu Ia 
prezentat un 
artistic. Recepția s-a 
desfășurat într-o atmos
feră cordială.

de afaceri, di- 
pavilioanelor 

ia

Salonic. Un 
Ansamblului 
de amatori 

aflat în 
Salonic, a 

program

trece cîteva zile de odihnă în R. P> 
Bulgaria.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, au luat parte Ivan Mihailov* 
membru al Biroului Politic al C.G. 
al P.C. Bulgar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și- Ioan Bel- 
clean, ambasadorul Republicii So
cialiste R mânia în R. P. Bulgaria.

•________ I

„Runda Kennedy"
și dificultățile din sînul ei

GENEVA 17 (Agerpres). — Nego- 
cterile din cadrul „rundei Kenne
dy", care au fost reluate recent în 
secret, se dovedesc a fi dificile, re
levă agenția France Presse. In timp 
ce Piața comună ar fi dorit ca tra
tativele privind produsele agricole 
să, antreneze- șp confruntare între 
orientarea politicii în domeniul agri
culturii a diferitelor țări partici
pante, reprezentanții celorlalte state 
manifestă tendința de a limita dez
baterile-pur și simplu la reducerile 
tarifare ce ar urma să fie operate 
cu deosebire la produsele al căror 
export îi interesează în mod deo

sebit. Spre exemplu. Statele Unite 
doresc ca tratativele să se o- 
prească asupra reducerilor ta
rifare la carne ■ de .pasăre, citrice, 
sucuri de fructe. Pînă în prezent, 
doar cîteva țări, cum ar fi Grecia 
și Danemarca, s-au raliat punctului 
de vedere al Pieței comune. Toți 
marii exportatori, ca de pildă, S.U.A., 
Canada, Australia, precum și unele 
din principalele țări importatoare 
— japonia, Marea Britanie — ră- 
mîn pe o poziție diferită.

O nbuă ședință este prevăzută 
pentru luni.

BRAZILIA

Incidente între polîfie 
și studenți la Belo Horizonte

distribuirea armamentului 
în cadrul N.A.T.O. nu ar 
o proliferare a acestor 

de stat a evitat
un răspuns clar la întrebarea dacă

guvernul american va declara can
celarului R. F. Germane, Erhard, în 
timpul vizitei pe care acesta o va 
face în statele. Unite, că nu se va 
permite accesul R. F. Germane la 
arma nucleară.

In legătură cu războiul din Viet
nam, Rusk s-a referit la discursul 
președintelui Franței, Charles de 
Gaulle, rostit la Pnom Penh, afir- 
mînd că acesta nu ar fi adus „nici 
o sugestie" în favoarea reglemen
tării conflictului vietnamez și că 
„nu a făcut o prezentare echilibrată 
a situației" din Asia de sud-est.

Rusk a reafirmat opoziția Statelor 
Unite față de restabilirea drepturi
lor legitime ale R. P. Chineze la 
O.N.U.

RIOș DE JANEIRO 17 (Agerpres). 
La Beto-Horizonte, în statul Mihas 
Gienais, s-au produs vineri inciden
te între poliție și studenții Univer
sității din acest oraș, care au or
ganizat o demonstrație de protest 
împotriva represiunilor la care -au 
fost supuși 
de,; Janeiro.

joi colegii lor din Rio 
Studenții au baricadat

clădirea Facultății de Drept pe fe
restrele căreia poliția a aruncat nu
meroase grenade laarimogene pen
tru a determina pe demonstranți 
să-și înceteze acțiunile. La inter
venția conducerii Universității, vi
neri seara studenții au-acceptat să 
evacueze localul după ce poliția 
s-a retras.
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0 ADDIS ABEBA. Agenția 
M.A.P. informează că Comisia 
O.U.A. pentru problemele re- 
fugiiaților, reunită în sesiitoe 
la Addis Abeba, a elaborat un 
proiect de convenție privind 
situația refugiaiților în AfrBfe. 
In prezent, precizează agenția 
M.A.P., în Uganda, Burundi, 
Senegal, Republica Africa Cen- 
trală, Congo (Kinshasa),- Tan
zania și Zambia se află apro
ximativ 500000 de refugidți 
proveniți, în majoritate, dfn 
Mozambic, Guineea portughe
ză, Rhodesia și R.S.A,

• MADRID. Un avion de 
pasageri spaniol s-a prăbușit 
vineri în Oceanul Atlantic, în 
apropiere de Insulele Canare. 
Dintre cele 24 de persoane ca
re se aflau la bordul avionului 
în momentul catastrofei, uria 
și-a pierdut viața, iar celelalte 
au fost salvate de o navă de 
pescuit. i

a SANAA. Președintele Ye
menului, Abdullah al Sall-al, ‘ a 
acceptat sîmbătă demis; 
vemului și a membrilor Con
siliului republican, informează, f 
agenția M.E.N., citind 
de radio Sanaa. In 
yemenită au Ioc în 
consultări în vederea 
noului guvern.

postul 
capitala 
prezent 

formării

Balizei și Strauss cer 
a guvernului Erhard

remanierea imediată

PROCESUL ÎN CAZUL BEN BARKA
J,T.

Audierea martorului principal —
..PARIS 17 (Agerpres). - 
<a... 11 -a zi a procesului 
persoanelor
[;

zîției marocane, Mehdi Ben Barka, 
ațj' continuat
I^incipalul martor a fost șeful ser- 
Vteiilor de.informații ale poliției fran- 
c'^ke, comisarul Jean Caille, a. cărui 

adiere a început încă de joi. El a 
fifet(£întrebat ' de avocații familiei 
BenBarka. de ce nu a comunicat 
Superiorilor săi informațiile ce le 
avea la îndemînă în legătură cu 

liderului marocan, de în- 
djțtuce a intrat în posesia lor. Co-’ 
flțjsarul a răspuns că nu a procedat 
altfel „din motive ,de protocol". 
Acest răspuns a provocat nemulțu- 
țțjirea avocaților și rumoare în sală, 
ftiul dintre avocați a declarat că 
d^ică informațiile respective ar fi 
f®st remise organelor de drept, cer- 

conside-

In cea 
intentat 

care au participat la 
ilrea în Franța a liderului opo-

audierea martorilor.

marocane. Ele se aflau la un nivel 
destul de coborît încă înainte de 
începerea procesului și se crede 
că condamnarea probabilă în con
tumacie a ministrului de interne 
marocan, Oufkir, ar putea provoca 
o ruptură gravă în raporturile din
tre Paris și Rabat.

BONN 17 (Agerpres). — Comite
tul-de conducere al partidului gu
vernamental U.C.D. din Germania 
occidentală a ținut vineri o ședință 
în cadrul căreia au fost examinate 
diferite probleme politice actuale. 
Agenția France Presse relevă că în 
cursul ședinței șeful grppului par
lamentar al partidului, Rainer Barzel, 
și liderul fracțiunii bavareze a par
tidului, Franz Josef Strauss, i-au 
cerut cancelarului Erhard să proce- 
deie imediat la remanierea guver
nului său. Potrivit aceleiași agenții, 
Erhard s-ar fi limitat 
cută intenția sa de a 
tărîte privitoare la

După toate probabilitățile, cance
larul nu va remania guvernul decît 
după reîntoarcerea sa din vizita pe 
care o va efectua în S.UA. la sfîr- 
șitul lunii.

să facă cunos- 
lua luni o ho- 
înlocuirea se

cretarului de stat pentru probleme
speciale, Ludger Westrick, 
și-a prezentat demisia joi.

la

Probleme spinoase pentru

care

dac’ ' 
fOs' 
cetărilear fi fost ușurate 
rabil.
• ‘Observatorii politici se preocupă 
i#teris-de efectele pe care le are și, 
lisai. - ales, de cele pe care le va 
a-yeia in viitorul apropiat procesul 
diș la Baris asupra relațiilor franco-

PARIS 17 (Agerpres). — Ea Pa
ris s-au încheiat dezbaterile din 
cadrul așa-zisului comitet de „re
vizie anuală" al NA.T.O. In cadrul 
discuțiilor, delegația britanică a 
prezentat o serie de propuneri pri
vind reducerea cheltueililor de de
vize necesare întreținerii forțelor 
sale militare aflate pe teritoriul 
R. F. Germane. Intrucît nu s-a a- 
juns la nici un acord, s-a hotărît 
ca această problemă să fie luată 
din nou în discuție la 26 septem- • 
brie cu prilejul viitoarei ședințe a 
acestui

După cum se știe, guvernul bri
tanic a făcu- cunoscut că intențio
nează să-și reducă parțial forțele

sale militare aflate pe Rin, în ca
zul în care propunerile sale sau 
alte măsuri care să satisfacă An
glia nu vor putea compensa tota
litatea cheltuielilor de întreținere 
a acestor forțe militare. Guvernul 
britanic a precizat însă că reduce
rea forțelor sale militare din R.F.G. 
nu va putea interveni înainte 
1 aprilie 1967.

Potrivit observatorilor politici 
capitala Franței, problema va
discutată, de asemenea, la Washing
ton în timpul întrevederilor pe ca
re președintele S.U.A., Johnson, le 
va avea cu cancelarul vesț-german, 
Ltidwîg Erhard.

de

din 
fi

comitet.

SI ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii ur. 56 Tel. Interurban 322, automat 269.

Scopul apropiatei reuniuni 
de la Strasbourg 
a partenerilor 
din Piața comună 
și AELS

STRASBOURG 17 (Agerpres). 
In zilele de 23 și 24 septembrie,
Strasbourg va avea loc o sesiune 
comună a Parlamentului european 
și a Consiliului european.

Intîlnirea comună a celor două 
organisme, care grupează principa
lele țări vest-europene, incluse în 
Piața comună și A.E.L.S., are drept 
scop să sublinieze importanța eco
nomică și politică pe care o joacă 
în prezent Europa occidentală în 
lumea capitalistă. De altfel, una 
din temele întîlnirii se intitulează : 
„Responsabilitățile economice 
litice ale Europei în lume".

Ținînd seama de tendința 
nilor interoccidentale din
vreme, este lesne de înțeles 
reuniunea de la Strasbourg 
drept scop să atragă atenția State
lor Unite că situația economică și 
politică a partenerilor vest-europeni 
ai S.U.A. nu mai este aceeași ca 
cea existentă imediat după cel de-al 
doilea război mondial.
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acțiu- 
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are

I 
I 
I 
I 
I
I

i

I II 
I
l
I 
I
I 
I
I 
I

i

• PARIS. La Paris s-a -a- 
nunțat că ministrul afacerilor 
externe al Franței, Couve de 
Murville, va pleca la 21 sep
tembrie la New York pentru-a 
asista la deschiderea lucrărilor 
Adunării Generale a O.N.U., 
după care la 28 septembrie vsa 
sosi la Ottawa, la invitația mi
nistrului de externe al , Cana
dei, Paul Martin. Agenția 
France Presse precizează că la 
1 octombrie Couve de Murville 
se va reîntoarce la Washing
ton, unde împreună cu secre
tarul de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, va discuta o serie de 
probleme privind retragerea 
forțelor militare americane de 
pe teritoriul Franței.

• REYKJAVIK. C ex * 
de exploratori britanici a d&st 
ocxperit, pe ghețarul Kronborg, 
din Groenlanda, 
ale echipajului 
pasagerilor unui 
șift. S-a constatat
ba de un avion american „Nep
tune", care în ianuarie 1962 -a 
părăsit aeroportul Keflavik, din 
Islanda, și a 
urme.

12 cadavre 
american șl 
avion prăbu- 
că este vor-

dispărut fată-.

orașul japonez 
loc la 17 sep- 
alunecare de 

evacuate 140

• TOKIO. In 
Mațusiro a avut 
tembrie o mare 
teren. Au fost
de persoane, deoarece zeci de 
clădiri de locuințe sint amenin
țate să se prăbușească.

In acest oraș, in care anul 
trecut au avut loc peste 300 000 ■ 
de cutremure, în ultimele zile 
se observă fenomene intere
sante ale naturii. Astfel, in 
regiunea munților Kaidzin au 
apărut pe neașteptate izvoare 
de apă caldă, al căror debit 
crește zilnic.

• WASHINGTON. Ziua de: 
9 octombrie a fost proclamată 
în Statele Unite drept „Ziua 
Leif Erikson" în onoarea vi
kingului cu acest nume des
pre care unele cercuri științifi
ce afirmă că a descoperit -A1 
m-erica înaintea lui Golumb. '
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