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Convorbiri intre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

SfÎRȘIT DE LUNA Șl

TRIMESTRU LA C.C.V.J. Rezultate bune

și tovarășul
Sîmbătă dimineața au înc’eput ■ la

C;C. al P.C.R. convorbirile dintre 
secretarul general, al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicol'ae Ce’aușescu 
și secretarul general' al Partidului 
Cbmunișt Italian, tovarășul Luigi' 
Longo.

AU participat tovarășii Emil Bod- 
năraș, menibru al Comitetului Exe
cutivi al Prezidiului Permanent ai 
C.C. al P.C.R., Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, al

Luigi Longo
Prezidiului Permanent, secretar al- 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, ;secre-< 
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass," 
membru al; C.C. al P.C.R.

In cursul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o “atmosferă tovără
șească, de calda prietenie, au fost’ 
discutate probleme de interes co
mun pentru cele două partide, pro
bleme actuale ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale 
și ale situației internaționale.

la producte și investifii TELEGRAMA
Ieri dimineață, înainte de ora 6, Combinatul carbonifer 

Valea Jiului a trimis la ziuă ultimele tone de cărbune, s-au 
avansat ultimii centimetri de galerie în contul lunii martie 
și a primului trimestru al anului. A început munca la bilanț. 
Ni s-au comunicat deja rezultatele la unii indicatori — pro
ducție extrasă, investiții, 
urmează.

calitate. Le prezentăm în cele ce

făcătoare la unii indicatori, la 
de importanți ca și producția: 
crări de pregătiri, calitatea cărbu
nelui extras. Că în ultimul timp se 
extrage ritmic planul și se obțin

fel 
lu-Toate exploatările 

cu planul depășit
' La cărbunele 

s-a încheiat cu
relevat: toate minele au reușit să 
depășească sarcina de plan lunară. 
Pe combinat, plusul s-a ridicat la 
12 290 tone. Cele mai frumoase de
pășiri : Uricani (4- 2 854), Lupeni 
14- 2 686) și Petrila (-)- 2 068). Po- 

div este și faptul că în luna tre
cută, din totalul de 34 sectoare pro
ductive, doar 7 nu și-au realizat 
planul, față de 12 în ianuarie si 8 
în februarie.

îmbucurător este și bilanțul tri
mestrial la producția extrasă: plus 
19800 tone cărbune energetic și 
cocsificabil, pe C.C.V.J. Doar mi
nele Vulcan și Paroșeni au încheiat 
trimestrul cu rămîneri sub plan.

COMITETULUI CENTRA L AL
PARTIDULUI COMUNIST AL UNIUNII SOVIETICE
CONSILIULUI DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

moscova

Comitetul Central al Partidului' Comunist Român și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Socialiste România exprimă profunde condoleanțe în 
legătură cu încetarea din viață a mareșalului Rodion Iakovlevici Mali- 
novski, membru al C.C. al P.C.U.S., ministrul apărării al U.R.S.S., om de 
stat de Cearnă, eminent comandant de. oști, care și-a consacrat întreaga 

“energie făuririi și întăririi' Forțelor Armate, apărării statului sovietic, 
operei' de construire a socialismului și - comunismului în Uniunea So
vietică.

Poporul român împărtășește sentimentele de durere ale poporului 
sovietic în .legătură cu • pierderea grea suferită.

COMITETUL CENTRAL AL CONSILIUL DE MINIȘTRI AL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

Procentul de cenușă 
continuă 
să fie ridicat I

A cincea decadă consecutiv 
nici o. exploatare nu s-a încadrat 
îjfi procentul de cenușă admis, Ră- 
mîue deci să consemnăm că la 
ș'Tfrșit de trimestru, toate exploa
tările și, bineînțeles, inclusiv com
binatul, au depășit cenușa admisă: 
Uticani , cu 4 puncte, 
3,5 puncte, Lupeni cu 
Dîlja și Paroșeni cu 
$.a.m.d.

fContinuare in pag. a 3-a)

extras, luna martie 
un succes demn de

Francisc VETRO

Generakcolonelu 1 
Ion Ioniță a ac resat 

o telegrama 
de condoleanțe 

Ministerului Apărării 
al U.R.S.S»

.Ministrul Forțelor Armate' ale 
.Republicii, Socialiste Ro«*iâtîiă,- 'gțej 
*îWtâl.-cftfonaI Ion Ioniță, a 
Ministerului Apărării al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste o 
telegramă prin care exprimă pro
funde condoleanțe în legătură cu 
încetarea din viață’ a mareșalului 
Uniunii. Sovietice, Rodion Iakbv- 
Ievici Malinovski, ministrul apă
rării al U.R.S.S;

★

Vulcan cu 
1,8 puncte, 
1,7 puncte

rezultatele primului 
adresat tov. Kor-

Referitor la 
trimestru, am 
mbczky loan, inginer șef al C.C.V.J., 
întrebarea: Cum apreciați munca 
desfășurată în primele trei luni 
ale anului, ce perspective există 
în cel de-al doilea trimestru ?

Iată răspunsul :
— Aș vrea să remarc în primul 

rînd strădaniile depuse de către 
colectivele exploatărilor miniere Eu- 
peni, Uricani, Dîlja și Loneaj fap
tul că minele Petrila, Vulcan și Pa- 
roșeni s-au redresat. Din păcate, re
zultatele pe trimestru sînt nesatis-

Eitiriil miri elini
elevi

din
de

Pe-
cu

34 de 
la Liceul 
trila au plecat 
autocarul O.N.T. într-o
excursie în regiune. Ei 
vor vizita Parcul den- 
drologic 
castelul 
tatea și 
nai din 
Brad și 
turistice
aflate pe 
care

Un 
riști 
cat 
rasul
biectivele care urmea
ză să fie vizitate se

din Simeria, 
Huniazilor, ce- 
Muzeul regio- 

Deva, orașul 
alte obiective 
din localitățile 

traseul pe
îl vor parcurge, 
alt grup de tu- 

petrileni au pie
să viziteze o- 
Sibiu. Printre e-

in numărul de azi
(pag. a 2-a)

(pag. a 4-a)

SPORT. înaintea meciului Jiul — Steaua
(pag. â 3-a)

IkigAda' lui Raicu Rotaan de la sectorul III al E. M. Uricani a test declarată fruntașă in întrecerea 
socialistă’pe-1966. In cele trei'luni din acest an a continuat să se mențină în fruntea brigăzilor cu rezul
tatele cile mai bune. La realizările brigăzii contribuie cu tot elanul schimbul lui Vultur 
alăturat).

loan (din clișeul

100 ORE DE

gure legătura cu ora
șele Uricani și Lupani.

Se lucrează la supraînălțarea vechiului turn .ai. 
puțului de extracție de Ia mina Lonea H

numără Muzeul Bru- 
kenthal precum si ves
tita Dumbravă a Sibiu
lui.

lite- 
edi- 
ști-

• CULTURĂ — ARTA
La fel ca în primă- 

vetile anilor trecuți, 
și în acest an locatarii 
din bioCul nr. 1 al car
tierului 8 Martie din 
Petrila au fost printre 
primii care 
la muncă 
pentru 
spațiilor 
curilor 
zonelor
te cu tovarășul Gălan 
Gheorghe, președintele 
comitetului de locatari, 
oamenii au' pornit la 
curățirea împrejurimi
lor blocului; apoi au

au pornit 
patriotică 

înfrumusețarea 
din fața blo- 
și amenajarea 

verzi. In frun-

săpat solul 
blocului cit și de din
colo de trotuar, ame- 
najînd aici frumoase 
spații verzi. Numai în 
cîteva zile, ei au pres
tat peste 100 ore de 
muncă patriotică. In a- 
ceste acțiuni de înfru
musețare s-au eviden
țiat locatarii Filip Ti
ma, Epure Marla, Ruja 
Aurel, Vetdes Viorica. 
Florescu Elena, Lingia 
Maria, Sas Miri, Bull- 
ga Petru, Kailing Ru
dolf.

. Faptul că locatarii a- 
cestui bloc- sînt iubitori 
ai frumosului o dove
dește și curățenia e- 
xemplară care domneș
te pe scările blocului, 
perdehtțele curate a- 
ranjate cu mult gust 
de gospodine, precum 
și ghivecele cu flori de 
la ferestre și balcoane. 
In acest bloc locuiesc 
oameni harnici și pri- 
cepuți, cu Simț gospo
dăresc , (

C. PORUMBACU 
corespondent

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
intifică precum și cărți 
de ptfvești pentru copii.

Congresul Organizației Mondiale Meteoro- 
- logice

O A A. Gromîko și-a încheiat vizita în R.A.U.
• O reuniune a Consiliului de Miniștri italiatn 
0 Din nou incidente la Santo Domingo
• Situația dtb Bolivia continuă să rămînă în

cordată

italia diDneoilor
După o „vacanță" ca

te a durat toate lunile 
de.‘iarnă, transportul . în 
comun al ! cetățenilor 
comunei Cîmpu lui 
Neag' s-a normalizat 
ptin repunerea în cir
culație a unui autobuz 
pe traseul Lupeni — 
Cîmpu lui' Neag. Bu
curia cîmpenilor. Din 
nou au la dispoziție o 
mașină, care să le asi-

Biblioteca orășeneas
că din Petroșani și-a 
îmbogățit „zestrea" cu 
250 volume noi apăru
te în , librării. Printre 
cărțile cu care s-a 
completat recent fondul 
bibliotecii, cititorii de 
toate vîfstele și cate
goriile găsesc aici titluri 
mult căutate din 
ratura universală, 
tura tineretului și

Peetru ameilued 
iotîrițareiof

O.C.I.'. Produse indus
triale Petroșani a pus 
în vînzare un , bogat 
sortiment de cuverturi 
importate din R. P. Po- 

' ionă, fețe de . masă, de 
un colorit plăcut, per
dele sintetice și trico
tate din fire de bum- 
uac, de diferite lățimi, 
precum și alte mărfuri 
necesare ornamentării 
locuințelor. Aceste pro
dusei pot fi procurate 
de. la magazinele tex
tile din Valea' Jiului.
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CULTURĂ
La startul unei competiții

artistice de prestigiu
Zilele trecute, la clu

bul din Lupeni, mem
brii cercului de artă 
plastică și-au expus, In 
cadrul celei de-a V~a 
bienale de artă plasti
că rezervată amatorilor, 
rodai activității lor din 
ultima perioadă.

Felul cum s-au pregă
tit artiști? amatori pen
tru această competiție 
de prestigiu nu poate 
fi cuprins in tiparele 
«nei cronici obișnuite 
prin care se consemnea
ză, de obicei, un ase
menea eveniment. Lu- 
erările expuse aspiră, 
de astă dată, la ceva 
mai mult. Expoziția a- 
ceasta de țrumos, sin
tetizată în lucrări de 
pictură, sculptură în 
letwi sau gravură in li- 
nplrum și metal, invită 
la o investigație mai 
profundă, mai intimă, 
care să vizeze acel iz- 
vgr miraculos din care, 
de peste un deceniu, a- 
cest minunat colectiv 
(H trage puterea nece
sară activității de crea
ție. Impresionat de am
ploarea prezentei expo
ziții, Simți nevoia să 
privești recapitulativ, 
peste acest deceniu de 
activitate febrilă, pentru 
ca să poți consemna, că 
tătr-adevăr, producțiile 
artistice ale membrilor

cercului de artă plasti
că din Lupeni, nu sînt 
simple rezultate ale u- 
nor strădanii de a pe
trece timpul liber in
tr-un fel, ci preocupări 
devenite necesitate spi
rituală zilnică, care se 
înscriu în limitele sub
tile ale confesiunii. Ex
ponatele sînt un șir de 
confesiuni a celor care 
au descoperit prezența 
frumosului la bancul de 
lucru, în uzine sau in 
adîncul minelor, pe sche
lele înnoirilor urbanis
tice, peste tot unde se 
plămădește viața noas
tră nouă, noul în înțe
les cotidian.

Dialogul la care sin- 
tem invitați de numărul 
mare de exponate, în
lesnește dezlegarea tai
nelor limbajului creat 
de trăsăturile de penel 
și' de urmele lăsate in 
linoleum de dăltița de 
gravat, întru eternizarea 
frumosului.

Mulți dintre autori ne 
sint Cunoscuți de la e- 
dițiile precedente ale 
bienalei, dar nu Și lu
crările lor, care în ma
joritate poartă amprenta 
ineditului. Fără să fa
cem o clasificare a va
lorilor artistice (aceasta t 
se va face în cadrul e- 
tapei următoare a bie
nalei) constatăm cu sa

tisfacție o îmbucurătoa
re creștere calitativă fa
ță de lucrările prezen
tate la bienala prece
dentă. îmbucurător este, 
de asemenea, fqptul că 
pe parcursul anilor, lu
crările pot fi identifica
te tot mai ușor după un 
stil personal, propriu 
celui care le-a creat, 
finisîndu-se astfel felul 
de exprimare artistică. 
Educația artistică făcu
tă membrilor cercului, 
a stimulat descătușarea 
fanteziei creatoare — 
printr-o instruire orga
nizată — care, a permis 
creatorilor de frumos, 
găsirea formei de expri
mare cea mai adecvată 
în cadrul genului pe 
care l-au îmbrățișat, fă
ră șă se altereze însă 
linia personală în con
turarea temei abordate.

Actuala expoziție mar
chează abandonarea pre
ferinței pentru grafică, 
atît de des sesizată în 
cadrul competițiilor ar
tistice precedente. Echi
librul actual între for

NOXE DE LECTOR

„In absenta stăpînilor'
de NICOLAE BREBAN

mele și tehnicile de ex
primare vine să întă
rească cele spuse mai 
sus.

Faptul că decoratorul 
Emil Csatai execută 

lucrări in ulei și gra
vură, că tinichigiul La- 
zăr Hegedus gravează 
în metal, sau că maistrul 
tîmplar Partenie Udrea 
folosește drept suport 
pentru exprimarea fru
mosului lemnul, este re
zultatul strădaniilor de
puse de amatorii cercu
lui de la Lupeni pe ca
lea transformării mesa
jului muncii cotidiene 
in lumea plină de gra
ție a artei.

Convinși fiind că o 
parte din lucrările lor 
vor trece cu succes e- 
tapele următoare ale 
celei de-a V-ă bienale, 
am prezentat lapidar 
„startul" de la Lupeni 
în această tradițională 
confruntare la care au 
subscris cu dalta și pe
nelul : Minerva Pis, E- 
mil Csatai, Lazăr He
gedus, Valeria Popovici, 
Partenie Udrea, Hudolf 
lanovecz, Mihai Mucea, 
Constantin Popa, Gheor- 
ghe Baciu, Constantin 
Zamfir, Iosif Viarel, Ti- 
beriu Csontos, Andrei 
Vass și alții.

T. KARPATIAN

W

TA

Se obișnuiește, ca într-o recen
zie să se povestească o carte, pen
tru ca cititorii să fie pe deplin edi
ficați asupra subiectului. Jn mul
te cazuri aceasta ar fi o treabă 
foarte simplă. Romanele din seco
lul trecut pot fi rezumate în cî
teva fraze, pentru amatorul de 
comprimate literare.

Cu operele lui N. Breban, ar fi 
dificil să procedăm astfel. Mai 
ales cu „In absența stăpînilor”, în 
care numai capitolul „Bătrîni” ar 
putea fi punctul de plecare ai mai 
multor romane. Existența vegeta
tivă a „cîrdurilor de bătrîni” ne 
este prezentată prin intermediul 
unui anticar, Pamfil, martorul și 
„raisonneur"-ul diferitelor întîm- 
plări: Pamfil, îi vizitează, pe rînd, 
pe acești „foști”, prilej pentru 
autor de a-i înfățișa în toată mize
ria lor fizică șî morală. Ne vine 
în minte lumea descompusă, des
crisă magistral de G. Călinescu în 
„Scrinul negru”. Călinescu era 
totuși mult mai sintetic, Breban es
te un analitic. Am putea spune că 
microscopul sub care îi pune auto
rul pe eroii săi are o putere mai 
mare, deoarece le descompune cele 
mai firești gusturi, cele mai fugare 
gînduri. Breban pare a avea o ade
vărată obsesie a gustului irezisti
bil, al rolului său în povestire.

Pornind de Ia observarea mimicii 
și pantomimei personajelor sale, au
torul se lansează în comparații și 
metafore eseistice care nu ne în
depărtează, ci dimpotrivă, adîncește 
firul acțiunii.

Ponderea cea mai mare, atît 
cantitativ cît și calitativ, o are încă 
în volum, capitolul „Femei” — a- 
devărat roman în roman.

Tînăra E. B, este o figură repre
zentativă pentru tipologia femi
nină a prozei lui Breban. Ceea ce 
o caracterizează este o intensă lu-

ciditate, o mare putere de voință, 
un caracter tare. Această voință 
aproape supraumană îl este însă 
fatală, căci o acaparează și-i dis
truge viața. Iși construiește meti
culos un cămin alături de un om 
pe care nu-1 iubește. După nouă 
ani de calm conjugal, intrînd în 
serviciu la un institut de proiec
tări, este atrasă de inginerul Ca- 
targiu, personalitate puternică, au
tentic corespondent sufletesc al ei. 
E-B. are, pînă la urmă, un destin 
tragic, nemotivat însă suficient de 
autor.

Ultimul capitol „Oglinzile carni
vore”, dedicat copilăriei, are ca 
erou pe Herbert, un băiat cu un 
ascuțit spirit de observație. In e- 
conomia cărții această parte are 
dimensiunile unei nuvele, care sur
prinde un moment al evoluției 
unui copil la vîrsta cînd zeii sînt 
încă oameni obiȘnuiți.

In contextul prozei noastre ac
tuale, ultimul roman al lui N. Bre- 
ban constituie o creație valoroasă, 
ce atestă un scriitor matur, stăpîn 
pe mijloacele 
Lectura cărții 
tractivă.

sale de expresie, 
e interesantă si a-

M. O. TREISTAR

r Clubul sindicatelor din Lupeni. In clișeu: aspect din sala expoziției.

Discuțle
despre pictură

„Istoria picturii românești" a fost 
tema, pe marginea căreia elevii 
claselor a IX-a și a X-a de la Li
ceul Uricani, împreună cu tov. 
prof. Sărbușcă Dumitru, au purtat 
ample discuții.

Diafilmele prezentate, cu ta
blouri ale marilor artiști ai pene
lului românesc : N. Grigorescu, 
Th. Aman, St. Luchian, Octav Băn- 
cilă, Th. Pallady, Corneliu Baba și 
alții, au fost explicate detaliat de 
către profesor. La întrebările cu 
care elevii doreau să-și contureze 
cunoștințele anterioare despre pic
tura românească, prof. Sărbușcă D. 
a răspuns cu multă plăcere. Pe fe
țele tuturor se citea, la șfîrșit, bu
curia pentru cunoștințele noi do- 
bîndite în domeniul unei arte deo
sebit de frumoasă.

N. BOTA .
elev, Uricani

Cartea tehnică este un bun mijloc de răs- 
plndire a progresului tehnic. Ea înlesnește in
troducerea în producție a cuceririlor tehnicii a- 
vansate.

Cunoscînd importanța popularizării cărții 
tehnice, comitetul sindicatului de la mina Lonea 
a îndrumat comisia inginerilor și tehnicienilor 
care, în colaborare cu biblioteca clubului și bi
blioteca tehnică a exploatării, a organizat ac
țiuni interesante cu cartea tehnică. Astfel, în 
cursul primului trimestru al anului a fost re
cenzată cartea „Susținerea și rambleierea lu
crărilor miniere", de către inginerii C. Ștefa- 
rtQvici, I. Mîrlogeanu și Șt. Robu. Acțiuni cu 
cartea tehnică se organizează și în cadrul elu- 
bului. Expunerile făcute de tehnicianul Borbely 
Samoilă asupra „Cărții minerului” și ing. Mic- 
lăușoiu Ioan care a prezentat recenzia cărții 
„Lucrările de exploatare în minele de cărbune", 
au fost apreciate. Ambele expuneri au fost ur
mate de filme documentare. In urma acestor 
Oțțluni, cărțile prezentate au fost solicitate de 
poate 120 cititori, care voiau să-și îmbogățească 
cunoștințele profesionale.

L* fel ca la mina Lonea, șl la Petrila au fost 
ortanizate în acest an cinci acțiuni cu cartea 
tahnlcă.

Acțiuni de popularizare a cărții tehnice se 
Organizează cu regularitate atît la I.E.C. Paro- 
tahi, complexul C.F.R. cît și în alte unități eco- 
riccrrii» fiin Valea Jiului. Ele contribuie la atra

gerea unui număr tot mai mare -de muncitori 
și tehnicieni să devină cititori permanenți ai 
literaturii tehnice, îi' ajută să-și ridice nivelul 
profesional.

Cu toate că s-au obținut rezultate, munca 
cu cartea tehnică n-a ajuns încă la nivelul

CU CE INTENSITATE 
SI CÎT DE ADÎNC 
PĂTRUNDE LUMINA 
CĂRȚII TEHNICE

posibilităților existente. Unele comitete ale 
sindicatelor, cabinete tehnice și biblioteci sînt 
încă deficitare în această activitate. La E. M. 
Lupeni de pildă, deși în luna ianuarie au fost 
popularizate prin diferite forme, patru cărți 
tehnice, nici una din ele n-a avut un conținut

cu caracter minier. In unele unități economice 
din orașul Vulcan recenziile și expunerile or
ganizate de biblioteca clubului nu sînt susți
nute în toate cazurile de către specialiști, fapt 
ce dăunează calității acestora, O cauză care 
face ca activitatea cu cartea tehnică la E. M. 
Vulcan să fie nesatisfăcătoare este determi
nată de faptul că responsabilul bibliotecii teh
nice este schimbat des. La E. M. Anlnoasa nici 
cabinetul tehnic și nici biblioteca tehnică nu 
manifestă preocupare față de răspîndirea cărții 
tehnice.

Față de deficiențele observate în activitatea 
cu cartea tehnică, comitetele sindicatelor tre
buie să îndrume cu mai multă exigență C.I.T., 
colectivele bibliotecilor spre a le mobiliza la o 
activitate concretă pentru popularizarea cărții 
tehnice. Ar fi necesar să se organizeze mai mul
te recenzii, seri de propagandă cu cartea teh
nică, expoziții de literatură tehnică, buletine de 
noutăți, să fie afișate la locuri vizibile lista Căr
ților tehnice noi. Tot în scopul atragerii oa
menilor muncii spre bibliotecile tehnice se cer 
popularizați cei mai frecvenți cititori. Utiliza
rea unor forme variate de activitate vor duce, 
fără îndoială, la îmbunătățirea activității cu 
cartea tehnică, la răspîndirea ei în rîndul 
maselor.

DAN GAVBILÂ
responsabil cultural al C.L.8.

al U.G.S.R. Petroșani

VĂ l 
RECOMANDĂM
CÂRTI
• In Editura Academiei a 

apărut lucrarea Magdalenei 
Cîrșmaru „Lista obiectelor cos
mice artificiale lansate în pe
rioada 4 octombrie 1957 — 31 
decembrie 1965". Lucirea pre
zintă un deosebit interes știin
țific. |

• Editura tineretului e pre
zentă cu cîteva lucrări intere
sante printre care amintim: 
„Minciuna" de Constantin Ma- 
teescu. Volumul cuprinde schi
țe și povestiri inspirate din 
preocupările copiilor de vîrsta / 
apariției „problemelor grave". 
In aceeași editură au apărut 
lucrările „Albumul cu poze" 
de Otilia Cazimir și culegerea 
de versuri „Veverița de foc" 
de George Tudor.

SPECTACOLE
• Teatrul de stat din Petro

șani prezintă, în continuare, 
sîmbătă 8 aprilie, comedia lui 
Aristofan și Robert Merle „A- 
dunarea femeilor", adaptare de 
Paul B. Marin. Regia spectaco
lului aparține lui Constantin 
Dicu iar scenografia e semna
tă de Elena Forțu. Duminică, 
9 aprilie, iubitorii de teatru 
vor avea posibilitatea să vadă 
din nou, pe scena Teatrului 
de stat din Petroșani piesa 
„Io, Mircea Voievod" de Dan 
Tărchilă.

• Orchestra populară „Doi
na Olteniei" prezintă, în ziua 
de 6 aprilie, în sala Casei de 
cultură din Petroșani, concer
tul de muzică populară „Dia
log cu muzica". Spectacolul 
se va bucura de concursul cîn- 
tărețllor Alexandru Grozuță, 
artist emerit, Tita Bărbulescu, 
Mariana Baciu, Alexandru Ro 
man și alții.

FILME
• La cinematograful „7 No

iembrie" din Petroșani va rula, 
între 1—3 aprilie, filmul „Ca
valerul Pardaillan"; Intre 4—6 
aprilie, la același cinematograf, 
va putea fi vizionat filmul 
„800 de leghe pe Amazoane"

• Intre 1—2 aprilie, la ci
nematograful „Republica" din 
Petroșani, va rula filmul „Ba
lada din Hevsursk", o produc
ție a studiourilor cehoslovace; 
între 3—5 aprilie va rula fil
mul argentinian „Șeful".
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AM MOTIV DE SVPARARE

să-mi aducă 
face să se 
uneori în

auzi pe cite

iar a apă- 
vorbește eu 
gazetele de

Oameni buni, vă rog 
să mă credeți pe cuvînt. 
Darul ăsta de a vorbi 
cu lucrurile neînsufleți
te în loc 
satisfacții 
vorbească
șoaptă despre mine lu
cruri nu tocmai plăcute. 
Numai ce-l 
unul :

— Vite-l, 
rut ăla de 
autobuzele,
perete, cu ambalajele și 
te pomenești că iar gă
sește nod în papură la 
ceva.

Asemenea discuții zău 
că nu mă bucură. Auzi 
comedie. Stau de vorbă 
cu lucruri neînsuflețite 
și cînd colo se supără 
oamenii. Ce le-oi fi fă
cut oare semenilor mei ? 
© satisfacție tot am. 
Ori se supără, ori ba, 
dar cei vizați i-au mă
suri de îndreptare a 
lipsurilor.

Mai dăunăzi mi-am 
abătut pașii tocmai la 
Uricani. Am admirat un 
pic școala nouă și fru
moasă de aici, am pri
vit cum lucrează con
structorii la blocul turn, 
la parcul ce se amena
jează vizavi de șantier. 
Cî—'i să merg să privesc 
în bitrinele magazinelor

din apropiere aud un 
oftat. Venea de la un 
panou cu angajamentele 
de întrecere ale colec
tivului minei Uricani.

— Ce necazuri ai de 
oftezi așa adine ? — 
l-am întrebat.

— Am motive să of
tez și să fiu supărat.

— De ce ?
— Păi nu vezi 1 In ce 

an ne aflăm ?
— In 1967.
— Ei vezi. Toți trăiți

sporite pe 1967, că Încă 
din 29 ale lunii martie 
și-au încheiat socotelile 
cu planul trimestrial și 
că au înregistrat cea 
mai mare productivita
te pe bazin.

— Acum spune, am 
motiv să jiu supărat ?

— Ai. Sper însă că în 
scurtă vreme n-o să mai 
ai. Poate s-or supăra 
alții. Să se supere, dar 
să ia măsuri.

Așteptăm cu multă 
nerăbdare. Nu supărarea 
ci măsurile.

Util sau 
simplu decor?

in ’66.
așa, drăgu-

înaintea
SteauaJiul

Steaua

Privește-mă 
convingi.

leagă
a gaz-

legitim interes și, în 
cu justificate speranțe 
tuziaștii susținători ai 
tru că este un meci

in anul 1967 numai eu 
sînt rămas

— Cum 
țule ?

— Bine, 
și o să te

L-am privit. Intr-ade
văr sărmanul panou a 
rămas mult in urma 
timpului. Vorbește de 
angajamentele înnoite 
din 1966, cînd știut este 
faptul că minerii uri- 
căneni au angajamente

meciului
Primul campionat 
școlar la tenis de masă

I

Echipa Jiul susține azi — în ca
drul etapei a XVlII-a — al doilea 
meci consecutiv pe teren propriu. 
De data aceasta parteneră de joc 
va fi redutabila formație bucureș- 
teană — Steaua.

Acest nou eveniment fotbalistic 
din grasul nostru este așteptat cu 
■ —„— ----- acejașj timp,

de către en- 
Jiului. Pen
ce promite 

mult sub raportul întrecerii spor
tive, un meci de care se 
speranțele unei noi victorii 
delor.

Cartea de vizită a echipei
nu mai necesită o prezentare amă
nunțită. Totuși trebuie să amintim 
că „steliștii" reprezintă o forma
ție matură, tehnică, cu vechi state 
de serviciu în categoria A, redu
tabilă chiar și în deplasare. Din 
rîndurile acestei echipe fac parte 
jucători cu experiență în jo
curile internaționale. Oaspeții 
sînt hotărîți ca azi, la Petro
șani, să practice un joc la adevă
rata lor valoare, să șteargă impre
sia penibilă lăsată duminica tre- 

. 4?ută la București cînd au 
în fața fotbaliștilor de la 
roșu Brașov.

. In vederea confruntării 
fotbaliștii de la Jiul s-au
«u multă atenție. Joi dupâ-amiază 
ei au susținut la Petroșani ulti
mul meci de verificare, în compa
nia echipei de categoria B, A. S.

un 
ști 
să 
de

pierdut 
Steagul

de azi, 
pregătit

Cugir. In această partidă, disputată 
pe ploaie și pe un teren, desfundat, 
jiuliștii s-au mișcat în general bi
ne, cîștigînd în final cu scorul de 
2—1 prin punctele marcate de către 
Libardi și Crăciun. Rezultatul în- 
acest meci a contat mai puțin, ac
centul punîndu-se pe folosirea unor 
scheme tactice. Antrenorii Ștefan 
Coidum și Traian Ivănescu au fo
losit întregul lot de jucători din 
care vor selecționa în echipa de azi 
pe cei mai în formă.

Avem certitudinea că azi stadio
nul Jiul va cunoaște din nou 
record de spectatori care vor 
să-și susțină cu ardoare echipa, 
aplaude fazele frumoase create
ambele formații. In același timp 
sîntem convinși- că toți componenții 
formației Jiul vor privi cu toată se
riozitatea partida cu Steaua, că 
nu-și vor precupeți eforturile pen
tru a mulțumi, prin jocul practi
cat, pe miile de suporteri.

Cei care vor fi prezenți pe sta
dion duminică doresc să vadă un 
frumos spectacol fotbalistic, o în
trecere desfășurată în limitele unei 
depline sportivități.

Aceeași atmosferă de sportivitate 
este de dorit să domine tot timpul 
celor 90 de minute de confruntare 
fotbalistică si în rîndul înflăcărați- 
lor suporteri din tribune.

Le dorim fotbaliștilor de la Jiul 
succes i nou și dificil...
examen !

Tjmp de două zile, orașul Deva 
a găzduit etapa regională a cam
pionatului școlilor generale la te
nis de masă- Au luat parte și echi
pele Școlilor generale nr. 1 și nr. 3 
din Lupeni, câștigătoarele fazei o- 
rășenești. Concursul s-a caracteri
zat printr-un nivel tehnic nu prea 
ridicat. Ar fi bine ca în viitor Șec- 
ția de învățămînt • Petroșani să 
doteze cu mese de tenis școlile ge
nerale, astfel îneît tinerii sportivi 
școlari să se poată ridica Ia nive
lul celor din raioanele Orăștie și 
Hunedoara. Componenții echipei de 
băieți din Lupeni s-au comportat, 
în general, bine reușind dispute 
dîrze și ocupînd locul al 111-lea, du
pă cei din Cugir și Hunedoara. 
S-au detașat Nemeș Petru (un ju
cător talentat, selecționat în echipa 
de juniori a regiunii noastre), Don- 
ciu A.. Suciu V.. Vohl V.

Iată rezultatele obținute : Lu
peni — Zlatna 5—4; Lupeni — De
va 5—0: Cugir — Lupeni 5—1; Hu
nedoara — Lupeni 5—0; Lupeni — 
Sebeș 5—0.

Fetele, jucînd sub posibilități, 
s-au clasat pe locul al iV-lea.

Fabrica de pro
duse lactate Li- 
vezeni. O nouă 
„șarjă" de lapte 
trece prin opera
ția de îmbutelie- 
re, după care ur
mează transpor
tul lui la desti-

Ion C1ORTEA
Lupeni

C. MATEESCU

I W

..
fel -. :
L.J '* •

te

I .. -Ta

K.-s 5^^
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Cea mai lungă galerie subterană 
a hidrocentralei de pe Argeș 
a fost dată in exploatare

de pePITEȘTI. — Constructorii 
șantierele hidrocentralei „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", situale în sudul 
versantului Făgăraș, au dat în ex
ploatare cea mai lungă galerie sub
terană din cadrul obiectivului hi
droenergetic de pe Argeș — aduc- 
țlunea Doamnei. Pe un front de 
lucru în lungime de 20 km, el au 
trebuit să învingă dese surpări 
de stîncă. infiltrații de apă și alte 
greutăți ivite în timpul excavați- 
ilor. Pentru îndrumarea apelor pe

In cadrul proiectului de îmbună
tățire a alimentării cu apă pota
bilă și 
în curs de înfăptuire,
șantierului de 
al G.S.A. au 
magistralei de

industrială a Văii Jiului, 
lucrătorii 

lucrări hidrotehnice 
început construcția 
apă potabilă Valea-

Rezultate bune
și investiții

(Urmare din pag. 1)

bune rezultate la pregătiri și pro
ductivitatea muncii se datoreșle 
sprijinului ce l-au primit colectivele 
combinatului prin analizele care 
s-au ținut la sfîrșițul decadelor la 
nivelul comitetelor de partid.

Datorită măsurilor întreprinse în 
ultima vreme pe linia extinderii 
susținerii metalice în abataje, uti
lizării integrale a mașinilor și u- 
țilajelor din dotare, folosirii rațio
nale a forțelor de muncă, există 
perspectiva ca în trimestrul II șă 
recuperăm minusul la lucrările de 
pregătiri, să obținem rezultate bu
ne la productivitate, șă ne înca
drăm în consumul specific de lemn 
și exploziv. Colectivul de condu
cere al combinatului, conducerile 
exploatărilor miniere, șînt hotărîte 
să întreprindă măsuri de natură să 
ducă în final la realizarea nu nu
mai integrală, dar și ritmică a sar
cinilor de plan.

Efectul vredniciei 
pionierilor adîncurllor

îmbucurătoare sînt rezultatele 
obținute de pionierii adincurilor — 
minerii de la investiții. In luna 
martie, la indicatorul metri li
niari săpare -J- betonare depășiri 
frumoase au înscris sectoarele de 
investiții de la minele Uricani 
(plus 103 ml), Dîlja (plus 91 ml), 
I.onea (plus 78 ml), Petrila (plus 69 
ml). Pe Combinat, sarcinile de 
plan au fost întrecute cu 192 ml.

TELEVIZIUNE
2 aprilie

9,00 Ora exactă. Cum va fi vremea.
9,Q2 Gimnastica de dimineață.
9,10 Emisiunea pentru copii și tineretul școlar.

10,35 Rețeta gospodinei.
10.45 Emisiunea pentru sate.
12,15
14.45
16,00

Concert simfonic.
Rugbi: Dinamo București — Grivița Roșie. 
Fotbal: Alternativ de la Iași și București 
— întilnirile dintre echipele C.S.M.S. — 
Rapid și Dinamo București — Petrolul. 

18,15 Magazin 111.
Telejurnalul 
întrebări la 
la care nu 
de știință.
Interpretul preferat. Muzică populară r 
mânească la cererea telespectatorilor.
Teatru în studio: „Troienele" de Euripide 
în versiunea lui Jean Paul
Reportaj filmat:
Invitații noștri: țes Surfs 
și Jennifer (Franța).
Telesport.
Telejurnalul de noapte.
închiderea emisiunii.

19,00
19,15

19.45

20,15

22,00
22,20

22,40
23,00
23,15

«
I 
»

I
* 

construite dau» 
de captare.
Cernat, Doam-

aducțiune au fost 
baraje și trei prize

Drăghina, Bradu,
nei și celelalte rîuri și pîraie, care 
își au 
rașului, 
tea lui 
făurită
telui. Prin aceasta, debitul de apă 
in lacul de acumulare format .Ia 
pieptul barajului Vidraru se du
blează.

izvoarele în masivul 
își poartă apele, din 

31 martie, pe o nouă 
din betoane, în inima

noap- 
albie, 
mun-

VlKU
de Pești — Vulcan. Magistrala are 
un diametru de 800 mm și e lun
gime de peste 15 km.

Construcția noii conducte va 
contribui la îmbunătățirea alimen
tării cu apă potabilă și industrială 
a orașelor Uricani, Lupeni și Vul
can.

la producfîe

Pe direcția de investiții a C.C.V.J., 
trimestrul I a fost încheiat cu iii 
ml plus de plan și aceasta mai-: 
ales prin contribuția adusă de sec-’ " 
toareie III Dîlja, XI Petrila, V Ani-' 
noasa, XI Lupeni și V Uricani.

Singurul colectiv care are o ră- ’ . 
minere în urmă de-a dreptul îngri- : 
jorătoare, la capitolul investiții, es- ’ 
te mina Paroșeni (minus 263 metri 
liniari față de prevederile prelimi-
narului trimestrului I).

PROGRAM DE RADIO

de seară.
care s-a răspuns... întrebări 
s-a răspuns încă. Emisiune

„Pe Lotru

,-o-

Sartre, 
în sus".
(Madagascar).

3 aprilie
PROGRAMUL I : 5,00

DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,49 
Program muzical de dimineață; 6,00 
Sport. Buletin meteo-rutier; 6,15 
ACTUALITATEA AGRARĂ; «,25 
Program muzical de dimineață; 7J30 
RADIOJURNAL. Buletin meteo-ru- 
tier,- 7,30 Muzică ușoarăi 7,45 R- 
misiune pentru pionieri; 8,00 ■ SU
MARUL ZIARULUI „SCÎNTEIA"; 
8,10 Muzică populară, executată: la 
acordeon; 8,25 MOMENT POETIC;
8.30 La microfon, melodia prefera
tă; 9,30 Sfatul medicului : Alcooli»! 
și accidentele de circulație,- 9,35 
Săptămîna culturii ungare; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,20 Program , 
de melodii populare,- 10,30 ROZA 
VlNTURILOR; 10,55 Ciclul „Să în
țelegem muzica"; 11,20 Afiș radiofo
nic. Emisiunile culturale ale iplă- 
mînii; 11,30 Muzică ușoară; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin meteo
rologic,- 12,45 Muzică ușoară de 
Richard Stein,- 13,00 Varietăți mu
zicale; 13,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 14,08 Lumea-ntreagă 
e plină de muzică; 15,00 Muzică 
populară pe discuri Electrecord;
15.30 Caleidoscop muzical; 16,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic, 16,30 Meșterii de jucă
rii; 16,40 Din comoara folclorului 
nostru; 17,00 Cîntă Sonia Cruceru,-
17.15 Interpret de altă dată : Geor
ge Carussi; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBULUI;
18.15 Opera săpțămînii: „Carmen" 
de Bizet; 18,40 RITMURILE CINCI
NALULUI. Rolul Consiliului coor- * 
donator în perfecționarea relațiilor 
de cooperare; 19,00,0 melodie pe 
adresa dumneavoaâită; 19,30 Me
lodia zilei: „Te aștept" de Tetnis- 
tocle Popa; 19,35 Concert de me
lodii românești; 20,00 RADIQGA- 
ZEȚA DE SEARĂ; 20,20 Scurt pro
gram de muzică românească; 20,30 
Săptămîna culturii maghiare. TEA
TRU RADIOFONIC ; „Andreea" de 
Anna Barnassini; 21,44 Melodii in
terpretate de Dorina Drăghici; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,20 Intîlnire cu jazz- 
ul; 23,05 Muzică ușoară,- 23,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.

BULETIN

j
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Congresul
Organizației Mondiale
Meteorologice

GENEVA 1 (Agerpres). — Intre 
3-28 aprilie a.c. are loc la Geneva 
Congresul al V-lea al Organiza
ției Mondiale Meteorologice. Con
gresul va adopta hotărîri și reco
mandări în probleme deosebit de 
importante pentru dezvoltarea me
teorologiei și a cooperării interna
ționale în acest domeniu printre 
care : programul organizației pe anii 
1968-1971, activitatea în domeniul a- 
sistenței tehnice și formării de ca
dre ale O.M.M., cooperarea cu ce
lelalte instituții specializate ale 
Națiunilor Unite, probleme tehnice 
etc. La Congres participă și o de
legație a Republicii Socialiste Ro
mânia condusă de Constantin So- 
rodoc, reprezentant permanent al 
țării noastre pe lîngă O.M.M.

A. A. Gromîko și-a încheiat
vizita în R. A. U.
COMUNICATUL DAT PUBLICITĂȚII

CAIRO 1 (Agerpres). — La Cairo 
a fost dat publicității comunicatul 
cu privire la vizita oficială pe 
care A. A. Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S. a făcut-o 
în Republica Arabă Unită.

In comunicat se arată că cele 
două părți și-au exprimat satisfac
ția față de relațiile prietenești trai
nice dintre U.R.S.S. și R.A.U., față 
de dezvoltarea lor 
ferite domenii.

Cele două părți 
neliniștea profundă 
agresiunea S.U.A. împotriva popo. 
rului vietnamez, 
rea imediată și 
bombardamentelor

continuă în di-

și-au exprimat 
în legătură cu

retragerea trupelor străine care 
intervin în treburile interne ale 
Vietnamului, și-au exprimat spriji
nul deplin față de dreptul inalie
nabil al poporului vietnamez de a-și 
hotărî singur soarta. Schimburile 
de păreri, se arată în comunicat, 
au confirmat că pozițiile celor două 
guverne coincid în cele mai im
portante probleme abordate.

M. Riad, ministrul afacerilor ex
terne al R.A.U., a acceptat invi
tația de a face o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică.

★
au cerut înceta- 
necondiționată a 
împotriva R.D.V.,

Ședință extraordinară
a Consiliului de Miniștri al Franței

Pompidou a remis lui de Gaulle demisia 
cabinetului său

PARIS 1 (Agerpres). — Sîmbătă 
dimineața a avut loc la Paris o șe
dință extraordinară a Consiliului 
de -Miniștri al Franței, prezidată 
de generalul de Gaulle. Cu acest 
prilej, președintele Franței a mul
țumit primului ministru și mem
brilor guvernului pentru contri
buția adusă la îndeplinirea sarci
nilor care au stat în fața statului 
francez în timpul precedentei le
gislaturi a Adunării Naționale.

..............— — 

După această ceremonie, primul mi
nistru Georges Pompidou a remis 
generalului de Gaulle demisia ca
binetului său, care â fost accep
tată. __ -z

Noul guvern francez va fi for
mat după alegerile noilor organis
me ale Adunării Naționale fran
ceze. Agenția France Presse rela
tează că, în principiu, lista noului 
guvern va fi dată publicității joi 
seara.

GRECIA

Evoluția crizei de guvern
ATENA 1. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Regele Greciei, Constantin, 
a continuat sîmbătă consultările în 
Vederea soluționării crizei guver
namentale survenite în urma de
misiei guvernului de tranziție con
dus de Paraskevopoulos. El i-a 
primit pe președintele Partidului 
E.D.A. Iannis Passalidis, pe lide
rul „Partidului progresist", Spiros 
Markezinis, și pe președintele Uniu
nii democratice, Ilias • Tsirimokos, 
care au expus poziția partidelor lor 
în legătură cu posibilitățile exis
tente de reglementare a crizei gu
vernamentale.

După încheierea întrevederilor, 
nici unul dintre liderii partidelor 
menționate nu a făcut vreo decla
rație asupra conținutului convorbi
rilor. Se știe, însă, că toate parti
dele politice, cu excepția „Partidu
lui progresist", se opun Ca man
datul de formare a guvernului să 
fie încredințat liderului partidului 
E.R.E., Kanellopoulos. „Partidul 
progresist" a adoptat, deocamdată, 
o poziție de expectativă, căutînd 
un moment prielnic pentru a avan
sa ideea creării unui guvern, îm
preună cu E.R.E.

Andrei Gromîko, ministrul aface
rilor < 
poiat 
zita 
Unită.

externe 
sîmbătă 
făcută

al U.R.S.S., s-a îna- 
la Moscova, din vi- 
în Republica Arabă

Declarația de protest a M. A. E. 
al R. D. Vietnam împotriva folosirii 
bazelor din Tailanda de către
bombardierele americane

de tipul 
agresiune 

„Este lim- 
declarație, 

ameri-

HANOI 1 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație de protest împotriva folosirii 
bazelor din Tailanda de către bom
bardierele americane 
„B-52" în războiul de 
împotriva Vietnamului, 
pede, se subliniază în
că acțiunea autorităților 
cane și tailandeze constituie o pro
vocare la adresa popoarelor și gu
vernelor iubitoare de pace care cer 
în mod hotărît încetarea definitivă 
și necondiționată a bombardamen
telor și a celorlalte acțiuni de răz
boi împotriva R. D. Vietnam, re-

Consecințele crizei de desfacere
a producției de cărbune a R. F. G.

MINELE MULLER 
RIIEIX-BABEN44 ȘI~AU ÎNCHIS 
PORȚILE

BONN 1 (Agerpres)- — Mi
nele „Muller Rhein-Baben" din 
localitatea Botrop, importantă 
întreprindere carboniferă din 
bazinul Ruhr, și-au închis por
țile, concediind 3 200 de mun
citori. Totodată, în această re
giune, au sistat producția ci- 
teva uzine jie cocs. Incepînr 
din anul 1957, datorită crize, 
de desfacere a producției de 
cărbune, au fost concediați în 
localitatea Botrop, 6 000 de mf- 
neri.

Ziarul „Frankfurter Allge- 
meine" subliniază că în ulti
mii zece ani, numai în bazinul

carbonifer Ruhr numărul an- 
gajaților s-a redus de la 
440 000 la 246 000. O aseme
nea concediere masivă, remar
că ziarul, nu a cunoscut în 
ultimii ani nici o ramură in
dustrială a Germaniei occiden
tale.

După 
„Neue 
ția din
constituit obiectul unor între
vederi dintre reprezentanții 
concernelor și ai sindicatelor, 
Ia care a participat și minis
trul economiei, Schiller.

cum informează ziarul 
Rhein Zeitung", situa- 
industria carboniferă a

• PRAGA. La Praga 
a fost semnat programul 
de colaborare culturală 
între Cehoslovacia și 
Iugoslavia pe anii 1967 '

h și 1968. Programul pre
vede o lărgire a cola
borării între instituțiile 
culturale de învățămînt 

; și de artă din cele două 
țări.
• SALISBURY. Guver

nul rhodesian a' hotărît 
să nu se 
rească ziua 
Considerată
Commonwealthului", 
anunțat 
același 
însă ca 
iembrie 
regimul lui.£i 
clamat în Mo

mai sărbăto- 
de 24 mai, 
ca „Ziua 

s-a
la Salisbury. In 
timp s-a hotărît 
ziua de 11 no- 
— dată la care 

Imith a pro- 
... ..Iod ilegal și 

unilateral independența 
țării — să fie aniversa
tă ca „sărbătoare a in
dependenței".
• SANAA. O delega

ție parlamentară a R.P.D. 
Coreene condusă de Kan 
Rian Ug, vicepreședinte 
al Prezidiului Adunării 
Populare Supreme, a so-

in- 
ye-

mi- 
O- 
că- 
i-a

zece

sit într-o vizită priete
nească la Sanaa, Ia 
vitația guvernului 
menit.
• HAGA. Fostul 

nistru al apărării al 
landei, Piet de Jong, 
ruia regina Juliana 
încredințat acum
zile misiunea de a for
ma noul guvern, a anun
țat că, în urma consul
tărilor avute - cu liderii 
diferitelor partide, lista 
cabinetului este aproape 
formată. A rămas vacant 
numai postul de ministru 
al agriculturii.
• JEDDAH. Misiunea 

O.N.U. pentru Aden, ca
re vizitează Arabia Sau- 
dită în drum spre Aden, 
a fost 
Feisal. 
birilor, 
expus
nii O.N.U. poziția Ara- 
biei Saudite în privința 
viitorului protectoratelor 
și șeicatelor incluse 
ășa-zisa Federație a 
rabiei de sud.
• PARIS. Intr-un

primită de regele 
In cadrul convor- 
regele Feisal a 

membrilor misiu-

în 
A-

co-

tragerea din Vietnamul de sud a 
tuturor trupelor americane șl ale 
alîaților lor, recunoașterea Frontu-, 
lui Național de Eliberare din Viet
namul de sud și să se dea, posibili- ■ 
tatea poporului vietnamez să-și re
zolve singur propriile sale pro
bleme".

Guvernul R. D. Vietnam, se a- 
rată în încheiere, protestează ener- . 
gic pe lîngă autoritățile tailandeze 
care pun la dispoziția Statelor Uni
te baze pentru avioanele lor stra
tegice și consideră aceasta un»act X
de război îndreptat direct împotriva 
R. D. Vietnam și a poporului viet
namez. Poporul vietnamez își 'e- 
zervă dreptul de a lua toate măsu
rile împotriva acestor acțiuni, iar 
autoritățile 
vor trebui 
răspundere 
cestora.

americane și tailandeze 
să-și asume întreagă 
pentru consecințele^ .-

Azi, alegeri 
municipale în Chile

SANTIAGO DE CH/ILE 1 (Ager
pres). — Trei milioane de . alegători 
chilieni se vor prezenta duminică 
în fața urnelor pent^ju a desemna 
pe cei 1 629 membri ai celor 276 de 
consilii municipale din țară. Ma
joritatea celor peste' 6'000 de can
didați au fost propuși de cele patru , 
mari formații politice chilK.ie: 
Partidul democrât-creștin d'xjgu- 
vernămînt, Frontul de a^une 
populară, Partidul radical și Parti
dul național care de anul trecut 
grupează membrii partidelor liberal 
și conservator.

Alegerile de duminică, sublinia
ză observatorii, vor constitui un 
test al popularității regimului pre
ședintelui democrat-creșttn, Eduar
do Frei, după aproape trei ani de 
guvernare.

O reuniune 
a Consiliului de Miniștri italian

bilanțului și programării econo
mice, Pieraccini, și ministrul tre
zoreriei, Colombo, au prezentat un 
raport general asupra situației e- 
conomice a țării în anul 1966. Potri
vit documentului, venitul național 
real al Italiei a sporit cu 5,5 la su
tă. Contribuția industriei la acest 
spor a fost de 8 la sută, a activită
ților terțe de 4,8 la sută, iar a agri
culturii de numai 0,5 ia sută.

Prezentînd raportul la posturile 
de televiziune italiene, cei doi mi
niștri au declarat că anul 1966, a 
fost un an bun. „Este pentru prima 
oară, după ani de zile, cînd acest 
document ne înfățișează un cadru 
cu multe eiemente pozitive", a de
clarat Pieraccini.

ROMA 1. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite : 
La Palazzo Chigi din Roma a avut 
loc o reuniune a Consiliului de Mi
niștri italian, condusă de Aldo 
Moro, în cadrul căreia ministrul Din nou incidente

la Santo Domingo
municat dat publicității 
la Paris se anunță crea
rea unei noi organizații 
pentru eliberarea Guineei 
Portugheze — „Blocul 
democratic al Guineei" 
— sub conducerea lui 
Antonio Batica.
• VIENTIANE. Primul 

ministru al Australiei, 
Harold Hoit, a sosit sîm
bătă într-o vizită oficială 
Ia Vientiane, venind de 
la Pnom 
cum s-a 
premierul 
treprinde 
turneu in 
asiatice.
• LUSAKA, ta Lusa

ka s-a anunțat că trans
porturile pe cale ferată 
de cupru din Zambia au 
fost suspendate din or
dinul autorităților portu
gheze din Angola. Un 
reprezentant al Compa
niei angoleze a căilor 
ferate, societate contro
lată de capitalul englez, 
a declarat că nici o ex
plicație nu a fost dată 
de autoritățile portughe-

Perih. După 
mai anunțat, 
australian în- 

în prezent un 
mai multe țări

ze pentru a justifica a- 
ceastă măsură.
• NEW ORLEANS. 

Procurorul Jim Garrison 
a emis un nou mandat 
de arestare împotriva lui 
Gordon Novel, în cadrul 
anchetei privind complo
tul care ar fi fost pus 
la cale pentru asasina
rea președintelui Ken
nedy. Gordon Novel se 
află în prezent la Mont
real. Mandatul de ares
tare împotriva Iui a fost 
transmis autorităților ca
nadiene.
• NEW YORK. Co

mitetul O.N.U. pentru 
decolonizare („Comitetul 
celor 24") a hotărît să 
dea curs invitației unor 
guverne africane de a-șl 
ține sesiunile în Africa. 
Comitetul va părăsi New 
York-ul la 25 mai a. c. 
și se va întruni în prima 
ședință „în deplasare" la 
Kinshasa (Congo), unde 
va dezbate situația din 
teritoriile portugheze (An
gola, Cabinda și Gui
neea Bissao).

SANTO DOMINGO 1 (Agerpres). 
In capitala Republicii Dominicane^ 
Santo Domingo, s-au produs noi 
incidente. Un grup de persoane 
înarmate au pătruns în clădirea u- 
nui post de radio, 
stalația de emisiune, 
parte, într-un cartier 
doi tineri au fost uciși 
armă trase dintr-o mașină.

distrugînd izi?
Pe de altă 
al capitalei 

cu focuri de

Situafia din Bolivia 
continuă să rămînă încordată

LA PAZ 1 (Agerpres). — Ultime
le telegrame de presă din capitala 
Bdliviei anunță că situația din a- 
ceastă țară continuă să rămînă în
cordată, ca urmare a intensificării 
acțiunilor de partizani. Un comuni- . 
cat oficial relevă lapidar că 
ultimele 24 de ore operațiunile 
pelor guvernamentale împotriva 
țelor de partizani au continuat 
trivit previziunilor".

Pe de altă parte, în cercurile 
militare din capitala Argentinei, 
unde a sosit vineri șeful statului 
major al forțelor aeriene bolivie-' 
ne, Jorge Colier Cueto, pentru a

„în 
tru- 
for- 
po-

r

cere sprijinul militar al Argenti
nei, se apreciază că situația din 
Bolivia ar putea suferi o evoluție 
neașteptată în următoarele 72 de 
Ore, deoarece armata boliviană în- 
tîmpină dificultăți în lupta împotri
va partizanilor. Guvernul bolivian, 
se subliniază jn aceleași cercuri, 
□ re de făcut lață unei insurecții 
generale și nu a unei acțiuni izo
late de partizani. Ca măsură de 
prevedere, guvernul argentinian a 
trimis pe generalul Eduardo Aguirre 
pentru a inspecta dispozitivele 
securitate luate la frontiera dintre 
Argentina si Bolivia. ■ ,
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