
In curînd la Livezeni va intra 
în funcțiune o nouă unitate de 
producție: fabrica de produse lac
tate cu o capacitate de prelucrare 
de 50Ѳ00 litri de lapte pe zi.

Noua fabrică va produce o ga
mă largă de produse lactate, între 
care unt, brînză, frișca, iaurt, caș
caval și... înghețată.

IN CLIȘEU : Vedere exterioară 
a noii fabrici de produse lactate 
de la Livezeni.

Inca 40 
de apartamente

Zilele trecute, pc șantierul Livezeni 
a fost predat blocul G 1 cu 40 de 
apartamente. Acestea sînt primele a- 
partamente predate de constructorii 
de la Livezeni în anul acesta. La re
cepție, apartamentele au întrunit toa
te condițiile cerute pentru acordarea 
Calificativului de foarte 1 bine, cu care 
comisia a calificat acest bloc. Bri
găzile de zugravi conduse de Sturzu 
Aurel, Andreevici Alexandru și Jenei 
Emeric și-au dat toată silința ca în 
condițiile unei ierni prelungite să 
realizeze totuși interioare plăcute și 
curate.

Profil

ACOLO UNDE
In urmă cu zece ani, ziarele fă

ceau cunoscute izbîrtzile micului co
lectiv condus de minerul Csiki. Bri
gada pe care o conducea pe atunci 
eră una din cele mai destoinice de 
la mina Vulcan. In 1957, cîștigînd 
întrecerea ce se organizase între bri
găzile din Valea Jiului, împreună cu 
alți 9 ortaci de ai săi, brigadierul a 
avut bucuria de a participa la Festi
valul Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Moscova. „Am petre
cut minunat. Ne-au încîniat frumu
sețile Kievului, Leningradului și Mos
covei. A fost ceva care nu poate fi 
uitat /" ne spune Csiki.

Brigada lui Csiki Emeric lucra a- 
colo unde era mai greu. Erau oameni 
pe care te puteai bizui...

In 1960, mina îl trimite să învețe, 
la școala de maiștri mineri, așa că 
din 1963 îl aflăm conducător de re- 
vir la sectorul IV și apoi la sectorul 
V. In noiembrie trecut, ziarele infor
mau că minerii fruntași Drob Gheor- 
ghe și Gantz Ștefan, au preluat con
ducerea unor brigăzi care nu reușeau 
să-și îndeplinească sarcinile. Printre 
cei care au cerut atunci să conducă 
brigăzi rămase în urmă se număra 
și maistrul Csiki. Dorea să lucreze 
o vreme în brigada minerului Radu 
loan care rămăsese sub plan mult 
timp și nu îndeplinea nici randa
mentul prevăzut. Csiki s-a prezentat 
la inginerul Beizadea Silviu, șeful 
sectorului V.

— Lăsați-mă să mă duc pe un 
timp la abatajul lui Radu. Barem o 
jumătate de lună. Vreau să-i ajut 
să facă planul și să ne luăm la în
trecere cu Costea.

Consfătuirea de produc
ție se apropia de sfîrșit. 
Președintele comitetului sin
dicatului de la I.P.I.P. Li
vezeni, Cismaș Ambrozie, 
dădu cuvîntul maistrului 
Gyorgy Alexandru. In sală 
se făcu liniște.

— Noi. muncitorii de la 
atelierul de confecții meta
lice — spuse vorbitorul — 
am analizat cu multă serio
zitate sarcinile ce ne revin. 
Studiul ne-a permis să con
statăm’ că avem toate con
dițiile pentru a depăși pro
ductivitatea muncii pe cap 
de om cu 30 la sută. Ne 
angajăm să realizăm a- 
ceastă depășire fără a mări 
preful de cost al lucrărilor.

Asupra adunării cuvintele 
comunistului Cyorgy Ale
xandru au produs o puter
nică impresie. Deși fiecare 
dintre cei prezenți știa că
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E MAI GREU
Pe atunci, împreună cu brigada sa, 

Costea realiza cele mai mari depă
șiri și randamente din sectorul V.

In cei 16 ani de cind muncește în 
mină, Csiki a avut prilejul să lu
creze în toate straiele și să facă cu
noștință cu toate metodele de ex
ploatare. Timp de 7 ani a lucrat ca 
șef de brigadă; la început la pregă
tiri apoi la abataje. Experiența a- 
cumulată in acești ani avea să-i fie a- 
cum de mare folos. Și a făcut uz 
de ea din plin la abatajul lui Rada. 
In răstimpul a 'două sâpfămlni, Cit 
a condus Csiki brigada, aici s-au 
realizat randamente de peste 5 tone 
pe post. Adevărul este Că brigada 
condusă de Costea a cîștigat această 
întrecere, (Au realizai 8,20 tone pe 
post, față de 3,50 planificat! In a- 
batajul lui Radu nu se putea face 
mai mult pentru că se lucra la cură
țirea culcușului). Dar ce a fost mai 
important aici. — de a demonstra 
practic că sarcinile pot fi realizate 
în condițiile, cu oamenii .și utilajele 
existente — a fost înfăptuit.

☆

In fața biroului sectorului 11, mai 
mulți oameni de curînd ieșiți.din sub
teran consultă tabelul cu repartiza
rea locurilor de muncă pe luna a- 
prilie. In biroul sectorului — mineri, 
artificieri, lăcătuși — discută aprins. 
La una din mese un om cu fața lun
guiață, cănită de praf, cu o privire 
ageră și mișcări vioaie ține în niște

FR. VETRO

(Continuare în pag. 3-a)

omul acesta vîrstnic, cu 
multă experiență în muncă, 
nu are obiceiul să ia hotă- 
rîri pripite sau să arunce 
vorbe în vînt, angajamen
tul luat era deosebit de în
drăzneț. Mulți își spuneau

maistrului Gyorgy Alexan
dru bancurile de lucru, ma
șinile unelte, cele șase a- 
gregate de sudură au fost 
așezate într-un mod nou 
în interiorul atelierului. 
Trasarea, croirea, îndrepta

lucrului. Astfel, în 3 luni, 
au putut fi executate pentru 
șantierele din Valea Jiului și 
din regiune peste 45 tone 
de confecții metalice fără 
nici un rebut. Ușile, ra
mele, balcoanele, grilajele

ANGAJAMENT ÎNFĂPTUIT
că va fi chiar imposibil de 
realizat.

...Pe lîngă lucrările pre
văzute în plan, lunile ia
nuarie și februarie au adus 
muncitorilor de la atelierul 
de confecții metalice nume
roase comenzi suplimentare. 
Echipele din atelier, condu
se de Nemeș Vasile, 
Kanczinger Iuliu, Csaky 
loan, au fost găsite însă 
bine pregătite. La inițiativa

rea, asamblarea și finisa
rea confecțiilor metalice se 
executau acum în flux. Lu
crul în flux permitea mun
citorilor să cîștige timp 
prețios — altădată irosit 
într-un neîntrerupt du-te- 
vino prin atelier. De ase
menea, răspunzînd de o a- 
numită fază a lucrării, în 
curs de execuție, echipele 
se preocupă mai stăruitor 
de îmbunătățirea calității

pentru scări etc., au fost 
recepționate de beneficiari 
cu cele mai bune califica
tive. Dovedind dragoste fa
ță de muncă, numele lăcă
tușilor Roșea Sebastian, 
Lorincz Iosif. Verdeș Cor
nel, Matyaș Andrei, Anițoiu 
loan, Birtalan Arpad și ale 
altor muncitori din secția 
de confecții metalice s-au 
înscris alături de numele 
unor fruntași cunoscuți cu 
multă experiență în muncă.

INVESTIȚIILE
minei Petrila în trimestrul II

In acest an, făuritorii noilor dru
muri subterane de la mina Petrila, 
au în față un program bogat de 
activitate : adîncirea puțului centru și 
amenajarea lui în vederea mutării 
transportului minei la orizontul XIV; 
săparea și betonarea puțului 2 vest 
în vederea deschiderii blocului zero; 
săparea și betonarea puțului orb nr. 
12 între orizonturile XIV și XVI în 
vederea deschiderii orizontului XVI, 
amenajarea definitivă a orizontului 
XIV spre a prelua, peste cîteva luni, 
transportul minei.

In trimestrul I a.c. planul fizic al 
sectorului de investiții a fost realizat 
în proporție de 107 la sută. S-au e- 
xecutat în plus 60 ml de. lucrări mi
niere. Important e faptul că secto
rul se află în avans cu toate obiec
tivele ce trebuie executate în acest 
an. Cu adîncirea puțului centru s-a 
ajuns aproape de cota finală: din 
140 ml mai sînt de săpat 10 ml. La 
puțul 2 est se atinge o viteză me
die de săpare și betonare de 26 ml. 
Puțul a fost adîncit pînă acum la 
140 ml. La puțul orb 12 s-au termi 
nat cu 10 zile mai devreme lucrările 
auxiliare, respectiv suitorul de funii, 
casa de molete, casa mașinii de ex
tracție. S-au făcut pregătirile pen
tru începerea și terminarea pînă la 
sfîrșitul trimestrului II a amenajări
lor la orizontul XIV. Iată cîteva ar
gumente care vin să ateste că mine
rii sectorului de investiții au mun
cit cu rîvnă, cu hărnicie. De altfel 
munca minerilor a fost sprijinită și 
de o seamă de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice eficiente. La puțul 2 est 
au fost utilizate cu succes două grei- 
fere pentru încărcarea sterilului pre

* *
O dată cu sosi

re a primăverii, 
mobilizați de gru
pele de partid și 
deputății sfaturi
lor populare, ce
tățenii din localită
țile Văii Jiului au 
început acțiunile 
gospodărești pen
tru înfrumusețarea 
cartierelor.

IN CLIȘEU : Lo
catarii blocurilor 
В 5. 7 și 9 din 
orașul Vulcan a- 
nienajînd noi zone 
verzi între blocurile 
în care locuiesc. 

* *
*

cum și un recomprimator de aer; la 
toate lucrările de înaintare orizonta
le s-a extins perforajul umed; con
ducerea sectorului de investiții a apli
cat o seamă de măsuri pentru omo
genizarea brigăzilor și chiar a schim
burilor, asigurînd ca în componen
ța formațiilor de lucru să existe 
forțe de muncă uniform repartizate 
atît ca experiență profesională cît și 
ca putere de lucru; s-a îmbunătățit 
aprovizionarea locurilor de muncă, a- 
sigurîndu-se în acest scop o între
ținere corespunzătoare a căilor de 
transport. S-a urmărit, de asemenea, 
respectarea întocmai a graficului de 
concedii, s-a manifestat o exigență 
sporită față de calitatea muncii de 
îndrumare și control efectuat de 
personalul mediu tehnic.

In trimestrul II, sectorul are sar
cina să termine definitiv amenajarea 
orizontului XIV, are de săpat și be
tonat circuitul puțului orb nr. 11 la 
orizontul XII/A precum și transver
sala din puțul orb 13 de la ori
zontul XIV/Ă necesar deschiderii 
blocului I. Tot în trimestrul II tre
buie terminate lucrările pentru darea 
in exploatare a blocului zero la ori
zontul X. Toate lucrări urgente și 
de o deosebită importanță pentru 
dezvoltarea minei. In scopul, execu
tării lor la timp conducerea secto
rului preconizează acțiuni importante 
pentru sporirea vitezelor de avansare. 
La puțul 2 est se prevede, bunăoară, 
atingerea unei viteze record de ■ să
pare de 65 ml/lună. Fără îndoială, 
minerii, inginerii și tehnicienii secto-

I. D.

(Continuare în pag. 3-a)

Producția realizată pe cap 
de om pe 3 luni a ajuns de 
la o tonă de confecții me
talice la o tonă și jumătate.

Trimestrul s-a încheiat 
ou succes. Angajamentul 
luat de Gyorgy Alexandru 
în numele muncitorilor ce 
lucrează în atelierul de 
confecții metalice a fost 
realizat și depășit. M.ai mult 
decît atît. din materialele 
recuperate sau economisite, 
atelierul a confecționat în 
plus zeci de chepenguri, 
balustrade și scări de pod. 
Desigur, oamenii din ate
lier nu se vor opri aici. 
Deseori ei pot fi văzuți a- 
dunați în biroul maistrului. 
Cunoscîndu-Je faptele de 
muncă, nu e greu să între
vezi că în trimestrul II an
gajamentul lor va fi tot atît. 
de mobilizator.

A. NICHIFOREL
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Acum la lucruPatru formații de teatru
Cînd peste oraș se așterne ceața 

serii, iar pe străzi și în apartamente 
se aprind luminile, la clubul sindi
catelor din Petroșani activitatea se
intensifică. Oameni mulți vin și
pleacă. Unii se opresc în dreptul 
rafturilor cu cărți ale bibliotecii, al
ții poposesc în sala de biliard sau 
încing aprige dispute de șah. Cei 
mei mulți însă se retrag în sălile de 
repetiții. Aici, sub îndrumarea instruc
torilor, artiștii amatori repetă de zor. 
Dacă eele 13 brigăzi artistice de agi
tație s-au pregătit 
timp și au apărut 
pe scene cu fru
moase și variate 
programe, nici ar
tiștii amatori de 
teatru nu se lasă 
mai prejos. Ei vor 
cursul din cadrul celui de-al IV-leâ 
festival bienal de teatru „I.L. Cara- 
giale" ce se organizează în cursul a- 
cestui an. Întrecerile în cadrul 
tui festival au început cu faza 
comunală — pentru formațiile 
minelor culturale. Pentru faza 
nală, la care vor participa și forma
țiile teatrale de amatori ale cluburi
lor muncitorești, petroșănenii se pre
gătesc intens. Instructori pricepuți au 
selecționat pe cei mai talențați ar
tiști amatori de teatru, le-au repar
tizat roiurile și, de cîteva zile, au 
început repetițiile. Artiștii ama 
tori își deapănă replicile, cau
tă să pătrundă caracterele eroilor 
pe care-i interpretează, iar Instructorii 
îi urmăresc cu atenție.

Instructorul Alexandru Jeles a re
luat pregătirea piesei lui Mihail Se 
bastian „Jocul de-a vacanța", cu care л 
artiștii amatori au prezentat mai 
multe spectacole în vara anului tre
cut. Tovarășul Jeles și-a completat 
locurile interpreților care, între timp, 
au plecat din localitate și se preo
cupă acum ca actorii noi în forrha-

intens în ultimul

ția sa să se integreze cît mai 
în roluri. La rîndul lor, artiștii 
tori vin cu regularitate și la 
la repetiții și depun interes în pre
gătire. La repetiții participă, printre 
alții, Clara Szekely, Cornel Polhac. 
Susan Nieolae, Coci-,. Gheorghe, Mă- 
năilă Costinel, Lia Pădureanu, Sonia 
Hațeganu.

O altă formație repetă sub îndru 
marea tovarășei Olivia Petrovici pie
sa „Fata de la seral" de Pan Sol- 
can. Comedia „Fata de la seral" are 
o temă actuală.

ama-
timp

LA TEATRUL BE STAT

A 6»A PREMIERA

însemnări 
de reporter

educativă 
tineretul 

muncitor

Goșerea-

participa la con-

aces- 
inter- 

că- 
raio-

deosebit de instruc
tivă și 
pentru 
nostru 
studios.

Anton
nu regizează piesa 

„Intr-o zi de primăvară" de Alexan
dru Mirodan și tot el conduce re
petițiile formației de 
pregătește.

Asupra unei piese 
Mirodan s-a oprit și 
xandru Miclescu cu formația de tea
tru a clubului pe care o instruiește. 
Este vorba de „Șeful sectorului su
flete", comedie contemporană de mare 
actualitate.

Cu aceste piese artiștii amatori de 
teatru ai clubului sindicatelor din 
Petroșani se vor prezenta la faza 
raională a celui de-al IV-lea festival 
bienal de teatru „I.L. Caragiale". Cei 
patru instructori și membrii formați
ilor de teatru pe care le conduc nu-și 
precupețesc eforturile pentru a se pre
găti cît mai bine, pentru a se pre
zenta cît mai onorabil în fața spec
tatorilor și a juriului concursului. Cu 
toții sînt conștienți că de seriozita
tea și temeinicia Cu care se pregă
tesc acum depinde 
vor ocupa in cadrul

Tuturor le dorim

teatru care o

de Alexandru 
tovarășul Ale-

locul pe care 
concursului.
mult succes I

îl

D G.

CE SA CITIM ?

versuri
Volumul „Șarpele fantastic" pune 

la dispoziția cititorilor ultimele ver
suri ale poetului Mihu Dragomir. 
Tematica variată, tonalitatea profun
dă și de mare rezonanță lirică a 
sentimentelor, ideile nobile care stau 
la baza lor sînt realități care reco
mandă volumul ca pe o realizare 
remarcabilă a valorosului poet, dis
părut prematur din lumea poeziei 
pe care a îndrăgit-o atît de mult.

Ciclul „Secolul meu" este o sinte
ză a sentimentelor poetului, o pro
fesiune de credință din care reiese

Preocupările 
științei, fată de 

morții sînt redate 
ca „Muzica sfere- 
„Nuntă simplă".

„ȘARPELE FANTASTIC”
— de Mihu Dragomir 
dragostea sa față de viață și oameni 
și încrederea pe care o avea în vi
itorul erei socialiste.
față de cuceririle 
sensul vieții și al 
pregnant în cicluri 
lor", „Despărțire”,
Dragostei, poetul îi dedică un întreg 
ciclu intitulat „Șarpele fantastic". 
Ciclul „Dor" adună poezii scrise în 
genul „cîntecelor țigănești", cum este 
balada „Chira Chiralina” de savoare 
șl autenticitate specifică brăileană.

Ediția este îngrijită de Aurel Mar- 
tin.

din Petroșani pre- 
aprilie a 6-a pre- 
stagiuni cu 
picioare" de

piesa
Ale

regia

spectacolul cu piesa „Copacii mOr în 
picioare" va fi prezentat în rtiai 
multe localități ale regiunii Hune
doara, iar apoi la cluburile din Va
lea Jiului.

De curînd, la Lonea un nou local 
a fost destinat pentru club (fosta 
clădire a comitetului de partid). Față 
de vechiul local, aici condițiile sînt 
mult mai bune pentru desfășurarea 
activității culturale. De asemenea, 
dacă din 15 septembrie clubul lone- 
nilor nu a avut director, acum are. 
Iar tineri amatori de artă și cultură 
sînt mulți în Lonea. Există deci toa
te condițiile să se desfășoare o ac
tivitate cultura 1-artistică și educativă 
bogată, multilaterală. Trebuie doar 
preocupare, inițiativă.

Teatrul de Stat 
zintă sîmbătă 10 
mieră a actualei 
„Copacii mor în 
jandro Ca son a.

Spectacolul este montat în 
lui Marcel Șoma, cu decorurile și 
costumele create de Traian Nițescu.

In distribuție evoluează actrițele 
Georgeta Nicolae, Victoria Suchici- 
Nedelcu, Mia Macri, Maria Dumitres
cu, Teodora Lazăr, Astra Miclescu, 
Paulina Codreanu, Viorica Suciu-Ti- 
for, Ștefania Donca 
.Tifor, Marcel Popa, 
Alexandru Codreanu, 
cri, Vasile Bojescu, 
ghe și Ștefan Iliescu.

premiera de la Petroșani,

și actorii Ion 
Vaier Donca, 

Alexandru Ma- 
Nicolae Gheor-

Noutăți 
editoriale

EUR1PIDE — Bachantele. Teatru. 
— volumul cuprinde piesele: Al- 
cesta, Medeea, Bachantele, Ci
clopul. 320 pag., 5 lei.

Producție a stu- 
egiptene, 
„Nevasta 

rulează 
pe ecra-

Cinematograful .Republica

Poeți flamanzi. Antologie cuprin- 
zînd selecțiufli din lucrările a 
42 poeți 
de Karel
14 lei.

flamanzi, cu o prefață 
Jonckheere. 316 pag.,

diourilor 
filmul 
nir. 13“ 
de ieri
nul cinematogra
ful di „Republica" 
din Petroșani. El 
este o comedie 
plină de fantezie 
pe tema bărbați
lor ușuratici care 
consideră căsni
cia un sport, ce 
poate fi încheiată 
sau desfăcută 
de cîte ori 
chef.

Chipeșul bogă
taș Murad-Salem, 
proprietarul celei 
mai mari fabrici 
de textile din E- 
gipt, plimbîndu-se 
pe plaja din A- 
lexandria. întîl- 
nește o fată fru
moasă. Se îndră
gostește de ea la 
prima vedere și o 
„acostează". Cum 
fata, revoltată de 
lui, se retrage, el 
rul său să-i afle identitatea și unde 
locuiește. Aida era fiica unui fost 
ministru și general, astăzi scăpătat. 
Acesta nu vedea cu ochi buni prie
tenia Aidei cu Kamal, vărul ei, un 
tînăr prezentabil, dar sărac. Visează 
să-și mărite fiica după un milionar.

Murad-Salem cîștigă încrederea și 
simpatia bătrînului, promițîndu-i un 
post mare în fabrica lui. Folosindti- 
se de naivitatea lui, el încearcă să 
ajungă în apropierea Aidei. 
comportă 
răceală.

Murad
soare cu
ma.

BAHMETIEV - „Cri
ma lui Martin" și „In prag". 
Acțiunea ambelor romane se pe
trece în anii Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie și ai răz
boiului civil din U.R.S.S. 476 
pag., 15,30 lei.

Prof. dr. GH. GHIȚESCU W A- 
natomia artistică, voi. 111, Lu
crarea abordează probleme refe
ritoare Ia morfologia generală, 
morfologia diferențială și expre
sia. Acesta este ultimul volum 
al lucrării.
198 pag., 75 lei.

VLADIMIR

Edlkira Meridiane

WILLIS LAȚIS — După furtună.
Un roman despre oameni sim
pli din 
lei.

Letonia. 294 pag., 7,25

ȘTEFAN
tualilor.
zintă viața unui orășel transil
vănean în vara anului 1946.
348 pag., 12,90 lei.

LUCA — Balul intelec- 
Reeditare. Romanul pre-

VICTORIA IONESCU — Vecinii 
de baracă. O suita de reportaje 
literare prezentînd momente din 
istoria marii construcții socia
liste de la Bicaz. 244 
lei.

pag , 5,25

obrăznicia tînăru- 
pune pe secreta-

însă distanțat, cu

IN CLIȘEU: O secvență din țilm.

Pînă aici — toate bune. Aida se 
pomenește căsătorită - cu toate actele 
în regulă. Dar n-a ajuns nici măcar 
să se retragă cu bărbatul el, cînd î 
se anunță vizita neașteptată a unei 
fete tinere și drăguțe, Karima, 
din Cairo, logodnica lui Murad. De 
altfel Murad fusese însurat și logo
dit pînă acum de 12 ori, Aida fiind 
cea de a 13-a 
Barbă-Albasiră. 
răște să-i 
ei soț.

LEV CASSIL — Cupa 
rului. Romanul unui 
fost campion mondial. 
7,75 lei.

gladlato- 
atlet rus, 
380 pag.,

A. LEVANDOVSKI — Jeanne 
d’Arc. Evocare a popularei eroi
ne franceze. 286 pag., 8,75 lei.

vină

nevastă a acestui 
Tînăra femeie hotă- 
de hac ușuraticului

A. GHEORGHIU — Biografii sen
timentale. Versuri. 118 pag., 
5,75 lei.

Ea se 
multă

se în-hotărăște atunci să 
fata care i-a subjugat ini-

La biblioteca Școlii comerciale din Petroșani.

CĂRȚILE
prieteni а d ev й r ați

Biblioteca clubului muncitoresc din 
Vulcan. 20 000 volume. Peste 800 ci
titori,

Alături de fișele cititorilor Drob 
Gheorghe, Munteanu Sabin, Tufiș 
loan, Munteanu Cornel, Saucă Gheor- 
ghe, Nuieleanu Constantin, Jianu Con
stantin, „clienți vechi" ai bibliotecii, 
au fost așezate cele ale tovarășilor 
Inoean Gheorghe, Ceaușescu Dumitru, 
Onișoru Mircea. Dobrescu Rodica 
care anul acesta au împrumutat pri
mele cărți de la biblioteca din Vul
can. Aceasta nu înseamnă că pînă 
acum acești oameni n-au citit. Au 
citit dar în altă parte. O dată cu veni
rea la Vulcan însă, ei au simțit ne
voia să-și facă fișe la biblioteca clu
bului de aici.

Aceștia sînt doar cîțiva din cei 
peste 80# eititori ai bibliotecii. Adău
gind pe acei ai celor 12 biblioteci 
mobile șî 24 biblioteci de casă din 
oraș vedem că numărul cititorilor 
din Vulcan este mult mai mare.

Desigur că la atragerea unui nu
măr tot mai mare de oameni ai 
muncii spre bibliotecă contribuie bi
bliotecara clubului, Bodea Elena, și 
unii dintre bibliotecarii voluntari de 
la bibliotecile mobile și de casă, 
printre care tovarășele Mogoș Ana

Hornunc Rozalia, Butușină Marla, 
Munteanu Elvira.

Prin manifestările de popularizare 
a cărții organizate în cadrul clubu
lui, tovarășa Bodea reușește să dez
volte gustul și interesul pentru ci
tit la numeroși oameni ai muncii, 
care vin iă biblioteci să împrumute 
cărți. Iată cîteva acțiuni organizate 
aici în ultimul timp: prezentarea
romanului „Primăvara popoarelor" 
de N. Deleanu. simpozioanele „În
florește patria noastră dragă" șl 
„P.M.R. — conducătorul nostru iu
bit"

Acțiuni interesante se organizează 
la Vulcan și cu cartea tehnică.

Mulți dintre cititorii bibliotecii sînt 
mineri, constructori, electricieni.

Și acest fapt nu-i intîmplător. Es
te o caracteristică a zilelor noastre 
ca. pe zi ce trece, tot mai mulți Oa
meni ai muncii să îndrăgească căr
țile, găsind în ele prieteni apropiat!, 
sfătuitori, ajutoare de nădejde în mun
că. Pentru că într-adevăr Cărțile sînt 
acelea care aduc cea mai substan
țială contribuție la educarea și cultu
ralizarea oamenilor, ele îi fac pe 
oameni mai tineri, mai folositori so
cietății socialiste.

D. GHEONEA
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Gravorul Kovacsics Silvestru de la Uzina de reparat utilaj minier, es
te unul din meseriașii bine calificați. Lucrările pe care le execută el 
sînt întotdeauna de bună calitate.

ARHIVELE
sprijin al științei șl economiei

Prin activitatea ei zilnică fiecare 
întreprindere, instituție etc. crează 
acte. .Acestea oglindesc pe o anu
mită “perioadă atît activitatea între
prinderii sau instituției respective 
cît și a oamenilor.

Indiferent de perioada în care a- 
ceste întreprinderi sau instituții au 
funcționat, fiecare a creat o arhivă.

După trecerea timpului, arhivele ră- 
mîn singurele mărturii ale trecutu
lui. Ele reflectă cel mai pregnant 
condițiile de muncă și de trai ale 
oamenilor, năzuințele și idealurile 
lor.

De aceea grija statului nostru față 
de acest „tezaur" care nu poate fi 
înlocuit, este deosebit de mare. Pen
tru buna păstrare și pentru prelu
crarea arhivelor au fost elaborate legi, 
au fost date instrucțiuni și norme. 
Prin grija partidului și a guvernului 
nostru s-a înființat fondul arhivistic 
de stat din care fac parte toate 
materialele arhivistice ce se crează 
sau au fost create în trecut. Pentru 
buna păstrare a arhivelor și pentru 
inventarierea lor, fiecare întreprinde
re și instituție a fost obligată să 
repartizeze spațiul necesar și să-și 
angajeze persoanele necesare efectuă
rii lucrărilor cerute. Tot în acest 
scop' pe întreg teritoriul țării a fost 
înființată o rețea larga de unități 
ale Arhivelor Statului, care au sar 
cina de a îndruma, și controla felul 
în care fiecare întreprindere și in
stituție păstrează și prelucrează arhi
vele.

Cele mai importante materiale sînt 
prelucrate și puse apoi în valoare. 
Anual zeci de cercetători din cele 
mai diferite domenii de activitate, 
cercetează și studiază arhivele. Fi
liala Arhivelor Statului din Petro
șani a fost vizitată de un număr 
mare de cercetători din cadrul In

VINO PLO
La sectorul de salubritate al I.C.O. 

Petroșani e mare fierbere. S-au adu
nat o seamă de capete luminate și 
au întocmit o scrisoare neobișnuită. 
Iată conținutul ei.

„Dragă ploaie,
Slntem profund mîhniți că anul 

acesta întîrzii așa de rnult. In alți 
ani. ai fost mai harnică și, în această 
perioadă, turnai averse de apă peste 
V alea noastră.

Avem urgentă nevoie de tine. Mai 
există o seamă de străzi murdare, cu 
rigolele și trotuarele pline de noroi. 
De-ai vedea cum arată strada prin
cipală a orașului Petroșani in mai 
multe puncte, strada Cloșca și altele I 
Mai bine să nu treacă omul pe acolo!

O situație asemănătoare se poate 
găsi și in alte localități din Valea 
Jiului. După dreptate, sectorul nostru 
ar trebui să mențină curățenia stră
zilor — lucru pentru care încasează 
sume însemnate de bani. Vezi însă, 
dragă ploaie, noi ne-ат obișnuit ca 
TU să cureți și să speli străzile, iar 
NOI să încasăm numai banii. De a- 
ceea, ne este greu să pornim acum 

stitutului de Istorie a Partidului, a 
Academiei R.P.R. și a universități
lor din țară. Pe baza materialelor 
cercetate au fost scrise mai multe 
lucrări de specialitate ca: „Lupta 
muncitorilor mineri din Valea Jiu
lui în 1917-1918“, „Greva generală 
din octombrie 1920 în Valea Jiului”, 
„Mișcări premergătoare grevei de la 
Lupeni din 6 august 1929“, „Lupta 
muncitorilor mineri din Valea Jiu
lui în perioada fascizării țării" etc.

De asemenea, pe baza materialelor 
păstrate în arhive, zeci de mii de 
oameni ai muncii au putut să-și sta
bilească vechimea în muncă, califi
carea și studiile.

Dar în arhive se păstrează foarte 
multe materiale care vin în sprijinul 
procesului de producție și al econo
miei naționale. Folosite la elaborarea 
proiectelor de redeschidere a unor 
mine, schițele și planurile păstrate 
în arhive fac posibilă obținerea unor 
importante economii de muncă și 
bani. Numai în cursul anului 1964 
și în primele luni ale anului în 
curs au fost cercetate de către spe
cialiștii din cadrul Combinatului Car
bonifer Valea Jiului Petroșani zeci 
și zeci de hărți, planuri și schițe.

In arhive se păstrează multe ma
teriale care atestă existența unor re
zerve de minerale sau cărbune. Л- 
ceste materiale folosite de către geo
logi în munca de prospectare aduc, 
de asemenea, importante economii de 
muncă și bani.

Aceste cîteva date ilustrează ma
rea importanță pe care o au arhi
vele în cercetările istorice și în spri
jinul economiei naționale. De aceea 
fiecare om al muncii, fiecare condu
cător de întreprindere și instituție are 
sarcina de a lua măsuri pentru bu
na lor păstrare și prelucrare.

P. MUNTEANU

A I E
la lucru, să aurățim străzile locali
tăților.

Scdpă-ne, ploaie dragă. Vina cit 
mai repede și spală rămășițele iernii, 
iar între timp noi facem facturile de 
plată.

Sectorul de salubritate
I.C.O. — Petroșani"

pt. conformitate
ȘTEFAN MIHAI

Investițiile minei Petrila 
în trimestrul II

(Urmare din pag. l-a)

rului își vor mobiliza toate forțele 
spre a fi la înălțimea răspunderilor 
ce le revin. Dar, în afară de elan și 
inițiativa, care nu lipsesc colectivului 
de aici, sectorul are nevoie și de 
sprijinul tehnico-material necesar. In 
vederea realizării recordului propus 
se solicită un nou recomprimator la 
puțul 2 est, iar pentru a spori vi
tezele de avansare și la puțul orb 
nr. 12, dotarea și a acestui loc de 
muncă cu un recomprimator de aer 
și două greifere. Realizarea în ter

Preludiu la un 
pe litoral

O dată cu primele zile ale primă
verii, soarele a început parcă anu
me, mai mult declt în alte părți ale 
țării, să-și regleze tirul razelor spre 
binecunoscutul nostru litoral. Dar 
sini și alte semne care vestesc aici 
apropierea unui nou sezon de trata
ment și odihnă: șantiere și schele, 
constructori, horticultori, gospodari in 
plină activitate.

La „Poarta Litoralului “
Pregătirile dinaintea sosirii verii 

se fac simțite încă de cum treci Du
nărea, la punctul Vadul Oii. Aici se 
lucrează la revizuirea și completarea 
instalațiilor de iluminare, moderni
zarea stației de radioamplificare, a- 
menajarea de noi platforme și de
barcadere, de chioșcuri și unități 
comerciale. Pentru iransbordarea au
toturismelor celor care vin pe a- 
ceastă cale spre litoral, muncitorii 
navali din Oltenița construiesc un 
nou tip de bac autopropulsat. Și tot 
pentru automobiliști, la intrarea în 
orașul Constanța, Uniunea regionată 
a cooperativelor meșteșugărești clă
dește o stație modernă de întreține
re auto-moto, cu rampe de spălare și 
gresare, cu bufet și dușuri etc.

Constanța, „poarta litoralului", iși 
iritimpină anul acesta oaspeții cu noi 
construcții. Bulevardul Tomis, prin- 
cipcda arteră nordică de intrare in 
oraș, capătă o înfățișare demnă de 
însemnătatea sa. A fost terminat 
primul complex de locuințe și în a- 
proplere se profilează blocurile unui 
al doilea complex. Proiectanții și-au 
încheiat lucrările in vederea începe
rii in această zonă a unui al treilea 
complex de locuințe.

Și în cealaltă parte a Constanței, 
dincolo de noua gară, pe artera de 
legătură cu stațiunile din sudul li
toralului, orașul iși etalează mîndru 
înnoirile: noi blocuri cu sute de a- 
partamenle pentru constructorii și 
muncitorii portuari, o cantină de 
mare capacitate, un complex comer
cial și un dispensar. In portul tu
ristic Tomis se iau măsuri pentru

„Scăpări"
care costă

Constructorii din Lupeni trebuiau 
să predea în folosință zilele trecute 
un nou lot de apartamente. Cu o zi 
înainte de recepție, maistrul Instala
tor Forgo Iosif a descoperit însă că 
în unele apartamente o serie de in
stalații și console metalice au fost 
montate greșit. Cum lucrările pentru 
remedierea acestor „scăpări" din. par
tea instalatorilor nu puteau fi execu
tate într-un termen mai scurt de 
două zile, receptionarea, a trebuit să 
fie și ea amînată. Aceasta fiind si
tuația, ceilalți constructori, care au 
muncit cu rîvnă și conștiinciozitate, 
și-au pus întrebarea : cum se expli
că oare faptul că maistrul Forgo Io
sif, care a condus lucrările de insta
lație, a observat lipsurile atît de fir- 
ziu cînd ele puteau să fie constatate 
încă în timpul lucrului. Unii dintre 
ei sînt de părere că instalatorii tre
buie să acorde mai multă atenție ca
lității lucrărilor, iar maistrul, la rîn- 
dul său, să nu-i lipsească în nici o 
clipă în timpul lucrului de ceea ce 
se numește o bună asistență tehnică. 
In modul acesta vor putea fi evitate 
„scăpările" care duc la cheltuieli inu
tile și la prelungirea termenului de 
dare în folosință.

men a lucrărilor impun, de aseme
nea, aprovizionarea ritmică a mi
nei cu prefabricate din beton și 
agregate necesare lucrărilor de sus
ținere. Iată sprijinul ce-1 solicită pen
tru trimestrul II minerii sectorului. 
Organele competente — serviciul de 
investiții, direcția comercială de la 
C.C.V.J. și șantierul de prefabricate 
— sînt în măsură să satisfacă aces
te cerințe și să asigure astfel ca și 
în viitor minerii sectorului de Inves
tiții din Petrila să fie la înălțimea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor de întrecere.

nou sezon

găzduirea vaselor care vor sta la 
dispoziția amatorilor de călătorii de 
agrement pe mare, pînă la Manga
lia, pe toată perioada sezonului. In 
același timp, faleza sudică a portu
lui a devenit un adevărat șardier 
unde, paralel cu lucrările de taluza- 
re și amenajare a trotuarelor, s-a 
trecut la executarea lucrărilor de 
restaurare, conservare și protejare a 
monumentului arheologic cu mozaic 
roman, în scopul prezentării lui vi
zitatorilor în condiții muzeistice op
time.

...și în celelalte stațiuni
Mamaia, „perla" stațiunilor de pe 

litoral, și-a redeschis porțile. Deo
camdată doar în fața constructorilor, 
zugravilor, vopsitorilor, decoratorilor. 
Peste tot — la vile, hoteluri, com
plexe comerciale, restaurante se fac. 
reparații, renovări, completări de mo
bilier etc. In holurile unor mari ho
teluri se amenajează baruri de zi; 
se reprofilează în cafenea restauran
tul „Histria"; se crează. noi terenuri 
de tenis, baschet, golf, pOpicării etc.

Oaspeții din țară ce vor veni în 
vara aceasta la odihnă in stațiunea 
Eforie-Sud vor găsi o modernă can
tină de mare capacitate și un com
plex comercial. La Eforie-Nord se 
mărește capacitatea băilor reci de 
nămol. Mangalia, cea. mai sudică 
stațiune a litoralului, se va înfrumu
seța cu noi construcții de locuințe. 
Pe lingă cunoscuta tabără de cor
turi, pentru studenții din țară și de 
peste hotare, care-și petrec vacanța 
de vară la Cosiinești, se preconizea
ză construirea unui complex care va 
avea inițial circa 700 de locuri, alcă
tuit din cabane confortabile din pre
fabricate de beton. O serie de lucrări 
de extindere și îmbunătățire a spa
țiului de cazare și de agrement se 
execută și în tabăra de copii de la 
Năvodari. Haina florală a litoralului, 
pe care oaspeții acestuia s-au obiș
nuit s-o admire in fiecare vară, a 
început a fi creată încă din iarnă, 
in serele și răsadnițele acoperite de 
la Constanța și Eforie-Sud.

Litoralul se pregătește. Preludiu 
la un nou sezon de odihnă, confort 
și înaintare...

N. SIMION 
corespondenta] Agerpres 

în regiunea Dobrogea

Acolo unde e mai
(Urmare din pag. l-a)

palme mari, deprinse cu munca, un 
toc. Înscrie tacticos în cartea de ra
port : Pur da — 54 încărcate — 11 
rămase. Cătană: 61 încărcate — 29 
rămase. Intre timp răspunde cu pre
cizie locțiitorului șefului de sector, 
întocmind la repezeală o schiță, des- 
pre starea unor abataje. Un om i se 
adresează cu o rugăminte:

— Tovarășe Csiki, vă rog verifi-

5 aprilie
PROGRAMUL I. 7.45 Excursie pe 

portativ — muzică ușoară, 8,00 Su
marul ziarului „Scînteia", 9,00 Me
lodii populare, 10,32 Pastel muzical, 
11,30 Foiclor muzical din Transilva
nia, 12,54 Muzică din opereta „Sal- 
tiimbacii" de Louis Cârme, 14,10 
„Poate cînți și tu aceeași melodie" 
— muzică ușoară, 15,36 Muzică 
populară cerută de ascultători, 16,30 
Vreau să știu, 17,30 Pe teme in
dustriale, 18,05 Cîntece din folclorul 
nou și jocuri populare, 18,30 Coloc
viu despre tinerețe, 18,50 Varietăți 
muzicale, 19,40 Melodii din filmul 
„Tinerii", 20,00 Radiogazeta de sea
ră, 20,30 Muzică de estradă, 21.20 
Limba noastră. „Alte teorii greșite". 
Vorbește acad. prof. Al. Graur, 21,30 
Muzică de dans, 22,20 Mic concert 
nocturn. PROGRAMUL II. 8,00 
„Săptămîna culturii ungare" -r- mu
zică populară, 8,35 Piese de estradă. 
9,45 Muzică ușoară canadiană, 10,05 
Melodii populare din regiunile pa
triei, 11,15 Muzică de estradă de

Sedialele udoi uaiill 
дшіе ale ІШ.
Intre 23-29 martie a.c., la Budapes

ta a .avut lop ședința Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru industria 
radiotehnîcă și electronică.

La lucrări au luat parte delega
țiile țărilor membre: R. P. Bulga
ria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Ger
mană, R. P Polonă, R. P. Romînă, 
R.P. Ungară și U.R.S.S.

In conformitate cu Acordul dintre 
C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iugos
lavia, ia ședință a participat de 
asemenea delegația R.S.F.I. In cali
tate de observatori au asistat re
prezentanți ai R.P.D. Coreene, pre
cum și reprezentanți aî orgaifîzației 
de colaborare a țărilor socialiste în 
domeniul poștelor și telecomunicați
ilor.

Comisia a adoptat măsuri, privind 
îndeplinirea recomandărilor Comite
tului Executiv al C.A.E.R., referitoa
re la colaborarea în domeniul lucră
rilor de cercetare științifică și alte 
probleme legate de activitatea ei.

A fost precizat planul de lucru al 
Comisiei pe anul 1965, ținînd sea
ma de hotărîrile sesiunii a XlX-a a 
C.A.E.R.

Ședința s-a desfășurat într-o atmos
feră de înțelegere reciprocă, cola
borare frățească și prietenie.

☆

Intre 23 și 26 martie a.c., a avut 
loc la Moscova, ședința Comisiei per
manente pentru siderurgie a Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc, 
la care au participat delegațiile ță
rilor membre: R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, R. D. Germană, R. P. 
Polonă, R. P. Romînă, R. P. Un
gară și U.R.S.S.

In conformitate cu acordul dintre 
C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iugos
lavia, la ședință a participat de ase
menea, delegația R.S.F.I. In calitate 
de observatori au asistat reprezen
tanți din partea R.P.D. Coreene, R. 
Cuba și R.D. Vietnam.

Comisia a examinat problemele cu 
privire la producția șinelor de cate 
ferată, cerințele tehnice de bază față 
de țevile pentru conducte magistrale 
de gaze, perfecționarea schemelor și 
a metodelor existente de captare și 
prelucrare a produselor chimice re
zultate din cocsificare, precum și alte 
probleme.

Ședința Comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă.

greu
câți dacă postul din ziua... e trecut 
și în cartea de pontaj...

Știindu-l bine calificat, conștiincios 
și om de inițiativă, conducerea ex
ploatării l-a trimis în februarie să 
muncească acolo unde se iniimpină 
în prezent greutăți și e nevoie de 
oameni cu experiență: la sectorul II. 
O mutare echivalentă cu o avansa
re. Deci, din nou unde e mai greu,.. 
Că Cdki va face față? Nu există în
doială.

Laurențiu Profeta, 12,30 Gîntece și 
jocuri populare, 13,03 Concert de 
prînz, 13,30 Citind din volumul „Ua 
om în furtună" de Dumitru Almaș, 
15.05 „Amintiri... muzicale" — mu
zică ușoară, 16,00 Muzică populară, 
18,00 Din creația compozitorului Di- 
mitrie Cuclin, 19,50 Seară de dans, 
20,40 „Viers de doină fermecată" — 
program de doine și jocuri. 21,32 
Pentru fiecare o melodie — muzică 
ușoară.

Cinem atosraf e
5 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE j 
Intîlnire cu spionul; REPUBLICA: 
Nevasta nr. 13; PETRILA: Pășeso 
prin Moscova; LONEA: Riul Negru; 
LIVEZENI : Lovitură de pedeapsă; 
ANINOASA : Lumea comică a tai 
Harold Itevd: ' 1 n ' !-
TORESC: Galapagos: CULTURAL: 
O poveste neinventată.
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Reipinierea cererii Turdei 
le titre II Tkut

NEW YORK 3 (Agerpres). 
Secretarul general al O.N.U.

Thant, a adresat vineri reprezentantu
lui permanent al Turciei la O.N.U. o 
notă în care respinge cererea Tur
ciei ca mediatorul O.N.U. în Cipru, 
Galo Plaza Lasso, să-și înceteze ac
tivitatea. In scrisoarea sa, U Thant 
cere guvernului turc să revină asupra 
cererii, întrucît retragerea lui Galo 
Piaza din funcția de mediator „ar 
diminua speranțele unei soluționări 
pe cale pașnică a problemei cipriote".

☆
ANKARA 3 (Agerpres).
Ttucia intenționează să aducă dis

puta cu Grecia în problema cipriotă 
în fața N.A.T.O., transmite agenția 
Reuter, citind surse bine informate 
din Ankara. Reamintind că atît Tur
cia cit și Grecia fac parte din acest 
bloc militar, agenția se referă la în
trevederea dintre primul ministru turc, 
Urguplu, și ambasadorul american la 
Ankara, Hare. în cursul căreia a fost 
abordată problema cipriotă.

Guvernul S.U.A. a hotărît 
să furnizeze armament 
Federației Malayeze

KUALA LUMPUR 3 (Agerpres).
La Kuala Lumpur s-a anunțat că 

guvernul S.U.A. a hotărît să furni
zeze Federației Aîalayeze armament 
în valoare de 4 000 000 de dolari, 
sub formă de credit. Acesta este pri
mul credit militar acordat de S.U.A. 
Malayeziei.

Observatorii de presă apreciază că 
el a fost acordat de. S.U.A. în ur
ma răcirii relațiilor cu 
care și-a i 
plantațiilor 
evaluate la 
lari.

Federația 
asemenea, propunerea americană 
a-și trimite militari la specializare 
S.U.A.

Indonezia,
instituit controlul asupra 

de cauciuc. americane, 
aproximativ 8Q 000 000 do-

Malayeză a acceptat.

Sesiunea festivă
a Adunării de Stat a R.P. Ungare

BUDAPESTA 3. Corespondentul A- 
gerpres, A. Pop. transmite :

La 3 aprilie a avut loc la Bu
dapesta sesiunea festivă a Adunării 
de Stat, consacrată celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Ungariei. La 
sesiune au luat parte Janos Kadar. 
priim-secretar al C.C. 
președintele guvernului 
muncitor esc-țărănesc, 
președintele Consiliului 
al R. P. Ungare, alți conducători 
de stat și de partid, deputați ai Adu
nării de Stat, activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai științei, ar
tei și culturii, fruntași din industrie 
și agricultură, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la, Budapesta. 
Erau, de asemenea, prezente delega
țiile de partid și de stat din țările 
socialiste, invitate pentru- a participa 
la festivitățile prilejuite de marea 
sărbătoare a poporului ungar.

al P.M,S:U„ 
revoluționar 

Istvan Dobi,
Prezidențial

Lucrările sesiunii festive au fost 
deschise de tovarășa Istvanne Vass, 
președintele Adunării de Stat, care 
a salutat pe membrii delegațiilor de 
partid și de stat din țările socialiste.

Raportul consacrat celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Ungariei a 
fost prezentat de Istvan Dobi, pre
ședintele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare.

Au luat apoi cuvîntul conducătorii 
delegațiilor de partid și de stat din 
țările socialiste — U.R.S.S. — A- 
nastas Mikoian, R. P. Romînă — 
Emil Bodnăraș, R. P. Bulgaria — 
Jivko Jivkov, R.S.F. Iugoslavia — 
Aleksander Rankovicî, R. S. Ce
hoslovacia — Otakar Simunek.

Președintele Adunării de Stat a R. 
P. Ungare a mulțumit reprezentan
ților țărilor socialiste pentru cuvin
tele de salut și a declarat închisă 
ședința festivă a Adunării de Stat.

Iutheierea ііііШі di la Solia 
a studenților din daltani,

SOFIA 3 — Corespondentul Ager
pres, C. Linte, transmite :

La Sofia s-au încheiat lucrările în- 
tîlnirii studenților din Balcani, zona 
Adriaticii și Cipru, la care au partici
pat delegați 
pru, Grecia, 
Romînă.

Delegația 
condusă de Dan Marțian, membru su
pleant al Biroului С. C. al U.T.M., 
membru în Consiliul U.A.S.R.

In comunicatul adoptat în unanimi
tate de participanți se arată, printre 
altele, că această întîlnire a con
tribuit la o mai bună cunoaștere re
ciprocă, la consolidarea prieteniei stu-

si [inio
zona Adriaticii

respective, se

din R. P. Bulgaria, Ci-
R.S.F. Iugoslavia și R.P.

studenților roinîni a fost

denților din Balcani, 
și Cipru.

Studenții din țările 
subliniază în comunicat, au datoria
să lupte împotriva încercărilor forțe
lor agresive de a dezlănțui un răz
boi mondial, termonuclear, pentru 
dezarmarea generală și totală, pen
tru independență națională. împotriva 
colonialismului și imperialismului, 
pentru rezolvarea problemelor liti
gioase pe calea tratativelor, în spri
jinul ideii de transformare a regiunii 
Balcanilor, Mării Adriatice 
lui în zonă denuclearizată, 
nă a păcii.

Participanții 
tat o rezoluție 
9-lea Festival 
și Studenților, 
Alger.

și Cipru- 
într-o zo

au adop

Sa- 
stu-

li- 
stu-

In Spania continuă acțiunile 
studentesti• •

MADRID 3 Agerpres).
Vineri, la Aladrid, Valencia și 

lamanca au continuat acțiunile 
dențești pentru reforme sindicale și 
bertăți democratice. La Valencia
denții au organizat în fața clădirii ziaru
lui „Diiario, De Levantc" o demonstra
ție împotriva refuzului acestui ziar 
de a publica o declarație a lor în 
care se sprijineau acțiunile studenți
lor din Madrid și Barcelona. Se re
latează că poliția a intervenit, ares- 
tînd 40 de studenți. In urma acestui 
fapt, conducătorii studenților au a- 
nunțat o grevă generală.

MADRID 3 (Agerpres).
Guvernul spaniol a aprobat la 3 

aprilie un nou regulament de orga
nizare a asociațiilor studențești. Acest 
regulament urmează să intre în vi
goare la începutul lunii octombrie. 
Conținutul regulamentului nu a fost' 
anunțat, dar surse informate, citate 
de agenția Reuter, au afirmat că 
guvernul este hotărît să păstreze 
controlul asupra asociațiilor studen
țești, deși a acceptat unele din re
vendicările mai puțin importante ale 
studenților.

ANGLIA

Capi- 
cuplaj 
patra

Să înceteze acțiunile agresive 
americane în Vietnam

BERLIN 3 (Agerpres).
Secretariatul Federației Democrate 

Internaționale a Femeilor a trimis 
președintelui S.U.A., Lyndon John
son, o telegramă prin care condamnă 
folosirea de către forțele armate ale 
S.U.A. a napalmului și substanțele 
toxice împotriva populației. Vietna
mului de sud. „Aceasta este o în
călcare directă a dreptului interna
țional, care interzice utilizarea 
chimice și bacteriologice", se 
în telegramă.

In numele 
secretariatul

rea imediată a acțiunilor inumane 
îndreptate împotriva femeilor, copi
ilor și a întregii populații a Viet
namului.

a milioane de
F.D.I.F. cere

armei
spune

femei, 
„înceta-

BRUXELLES 3 (Agerpres).
Un număr de 500 de cunoscuți 

fruntași ai vieții publice belgiene au 
adresat o scrisoare ambasadei S.U;A., 
cerînd încetarea raidurilor america
ne împotriva R. D. Vietnam. Prin
tre semnatarii scrisorii se află li
derii socialiști Camille Huysmans și 
Henri Rolin, meftnbri ai parlamen- 

persohaiitățitului, precum și alte 
politice.

Âvioanele americane 
bombardamentele în

HANOI 3 (Agerpres).
Agenția Vietnameză de 

ții anunță că în dimineața 
3 aprilie numeroase avioane
ție americane au pătruns în mai mul
te valuri în spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, 
localități

informa- 
zilei de 
cu reac-

bombardînd și mitralitnd 
din nordul provinciei Thanh

coniînuă.
R. D. Vietnam

de km nord 
între R. D.

Hoa, aflate Ia peste 300 
de linia de demarcație 
Vietnam și Vietnamul de sud.

Potrivit datelor provizorii, la îpos- 
ta coordonată a forțelor antiaeriene, 
aeriene, navale și terestre locale, 12 
avioane inamice au fost doborîte și 
numeroase alte avioane au fost ava
riate.

Pe calea spre pragul războiului'

la întîlnire
în sprijinul celui de-al 
Mondial al Tineretului
care va avea loc

Accident Ia centrala 
atonfcă din Harwell

ta

LONDRA 3 (Agerpres).
După cum anunță înaltul comisa

riat britanic pentru energia atomică, 
în timpul operațiunilor de întreținere 
a reactorului „Pluto" de 
atomică din Harwell au 
reactor afară peste 250 
apă grea. Ia momentul
produs accidentul, în sala reactorului 
se aflau 15 persoane, i 
faptului că radiațiile nu 
limita normală, cantitatea 
eliberată nu a constituit 
Repunerea în funcțiune a 
a fost întîrziată cu cîteva zile

la Centrala 
pătruns din 
de litri de 

în care s-a

Stadionul „23 August" din 
tală găzduiește astăzi un nou 
fotbalistic. In cadrul etapei a 
a returului campionatului categoriei 
A, de la ora 14,30, Progresul Bucu
rești întîlnește pe C.S.M.S. Iași, iar 
de la or.a 16,30, Steaua București 
joacă cu Farul Constanța.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, în cadrul emisiunii „Sport 
și muzică", aspecte ditn desfășura
rea partidelor de la București, Bra
șov, Ploiești și Cluj. Transmisia se 
va face pe programul I între orele 
16,00 și 18,30.

Timișoara din cadrul campionatului 
republican masculin.

BERLIN. Au fost stabilite datele 
disputării semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni" la volei feminin. 
Campioana țării noastre, Dinamo 
București, va susține prima întîlnire 
la 14 aprilie, la Berlin, cu campioa
na R. D. Germane. Din-amo Berlin.

Returul va avea loc la 24 aprilie 
la București.

dar datorită 
au depășit 
de tritium 

un pericol, 
reactorului

Astă seară, de la or-a 19,00, sala
Floreasca din Capitală va găzdui 
meciul retur dintre echipele mascu
line Rapid București și Ț.S.K.A. 
Moscova, contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la volei. In prima 
partidă, disputată la Moscova, spor
tivii sovietici au cîștigat cu scorul 
de 3—1. Jocul va fi arbitrat de ita
lianul F. Catanzarro.

In deschidere se va desfășura 
meciul Dinamo București — Știința

»-
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ROMA. La reuniunea Comisiei 
europene de luptă împotriva febrei 
aftoase, care se desfășoară la se
diul din Roma al Organizației 
Națiunilor Unite pentru alimenta- 
ție și agricultură (F.A.O.), s-a 
menționat că în Orientul Apropiat 
a apărut pentru 
a doua oară, în 
decurs de trei 
ani pericolul răs- 
pîndirii febrei aftoase.

MAR DEL PLATA. Marele maestru 
argentinian, Miguel Najdorf, condu
ce detașat, cu 4 runde înainte 
terminarea turneului internațional 
șah de . la Mar del Plata. După 
runde, el are 9 puncte și este 
mat de lori Averbach (U.R.S.S.)
7.5 puncte. In runda a 10-a, Naj
dorf a remizat cu Rosetto, rezultat 
repetat în partida decisivă cu A- 
verbach din runda a 11-a.

Șahistul romîn Florin Gheorghiu 
a făcut remiză în runda a 11-a eu 
Julio Bolbochan (Argentina), totali- 
zînd 6 puncte și o partidă întreruptă.

CARACI. După cum anunță 
China Nouă, în cadrul vizitei pe 
care o face în Pakistan, Ciu En- 
laî, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, a avut la 2 a- 
prilie convorbiri cu președintele 
Pakistanului, Ayub Khan.

ATENA. Institutul seismologie 
din Atena a anunțat că. sîmbătă 
dimineața, în Grecia a fost înre-

Cunoscutul ziarist american Wal
ter Lippmann analizează în „New 
York Herald Tribune" într-un arti
col cu titlul de mai sus, unele as
pecte. ale situației din Vietnamul de 
sud, .arătînd că actualmente „s-a a- 
juns la stadiul la care teoria oficială 
a războiului, așa cum a fost expusă 
președintelui Kennedy de generalul 
Maxwell 
părării 
Johnson, i 
Guvernul 
stare să ] 
nici chiar 
fondurilor 
25 000 de 
continuare 
ne:

Taylor și de ministrul a- 
McNamara președintelui 

s-a dovedit impracticabilă, 
de la Saigon nu a fost în 
pacifice Vietnamul de sud, 

■ cu ajutorul munițiilor, a 
americane sau a celor 

i consilieri americani". In 
ziaristul american spu- 

„Elementul crucial în momen
tul de față este că din punct de ve
dere practic, guvernul de la Saigon 
a pierdut controlul asupra regiuni
lor rurale, iar adepții săi sînt în si
tuația de a fi din ce în ce mai ase- 
diați la orașe. Drumurile și căite 
ferate au fost blocate de Vietkong 
(forțele patriotice — N. R.). Orașele 
trebuie să fie acum aprovizionate 
în bună parte pe cale aeriană și 
maritimă".......Pierzînd regiunile ru-

continuă Lippmann — Sai- 
pierdut sursele de efective 
Aceasta îl lipsește de mij-

rale — 
gonul a 
militare, 
toacele de a cîștiga războiul".

Pentru a ieși di-n această grea 
situație, la Washington se preconi
zează — arată Lippmann — trimi
terea în Vietnamul de sud a unui 
mare efectiv de soldați americani, 
aceasta fiind „consecința logică și 
Inevitabilă a prăbușirii virtuale a 
pozițiilor guvernului de la Saigon 
la safe".

Walter Lippmann subliniază însă 
că în cazul trimiterii unei puternice 
armate americane în Vietnamul de 
sud, „noi ne-am pomeni angrenați 
într-un război interminabil, fără 
perspectiva unei soluții. A vorbi des
pre libertate și independență Națio
nală î-n condițiile unei 
violențe și unui asemenea 
este decît o absurditate".

„In Asia de sud-est — 
Lippmann — noi ne-am 
mestecați într-una din nenumăratele 
răscoale împotriva vechiului regim 
și noi nu vom îmbunătăți lucrurile 
cu nimic lovind în dreapta și 
stînga cu o violență din ce în 
mai mare".

Luptele din Congo
LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres).
Corespondentul agenției Reuter 

semnalează noi lupte în regiunea de 
nord-est a Congoului, între detașa
mentele de răsculați și trupele gu
vernamentale congoleze. Ciocniri vio
lente au avut loc îndeosebi în lo
calitatea Watsa și împrejurimi. Pier-

gistrat un nou 
mînt. Epicentrul 
fost localizat la 
ta la Greciei.

cutremur de pă-
a

capi-
cutremurului

10 km de

31 martie

asemenea 
haos, nu

conchide 
lăsat a-

în 
ce

de 
lo- 
din

deri în oameni au fost semnalate 
ambele părți. Din relatările unor 
cuitori se pare că în jungla 
împrejurimi sînt masați mai bine de 
două mii de răsculați, care au în
conjurat regiunea și sînt gata să a- 
tace trupele guvernamentale.

PRAGA. Intre
aprilie au avut loc la Praga

și 2
con-

MOSCOVA. La 3 aprilie a so
sit într-o -vizită oficiată în Uniu
nea Sovietică președintele Pakista
nului, Mohammed Ayub Khan.

La aeroportul Vnukovo din Mos
cova, înaltul

cîteva rîndurî
vorbiri intre Vaclav David, mi
nistrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, și Lothar Bolz, mi
nistrul afacerilor externe al R. D. 
Germane.

In comunicatul dat publicității 
se subliniază identitatea de vederi 
a celor două părți și faptul că 
„în centrul atenției s-a aflat pro
blema întăririi securității europe
ne, în special lupta împotriva înar
mării nucleare și a revanșlsmulul 
v est-german".

U.R.S.S., și 
ciale.

oaspete a fost întîm- 
pinat de Alexei 
Kosîghin. preșe
dintele Consiliului 
de Miniștri al 
alte persoane ofî-de

PEKIN. La Uzinele de medica
mente din Taiiuan (R. P. Chine
ză) a început producția în serie 
a unui nou tip de penicilină. 
„P-I2". Noul antibiotic a fost ex
perimentat în spitalele din Pekin. 
Tiențin, Șanhai și Taiiuan, dove- 
dindu-si eficacitatea la tratarea 
septicemiei și a abceselor provo
cate de aureus stafilococus.
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