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Productivitate sporită, cărbune de 
bună calitate, iată ce îi preocupă 
zi de zi pe minerii din brigada 
fruntașă a lui Boyle Adalbert din 
sectorul I al minei Aninoasa. In 
clișeu: O parte din component!! 
brigăzii, minerii din schimbul con
dus de Vasiliu Constantin.

MUNCA 
Ș. VIAȚA 

fREPARATORILOR
1097 tone brichete 
peste plan

Muncitorii din sectorul de prelu
crare al preparației Petrila au în
cheiat primul trimestru cu frumoase 
rezultate în muncă. Ei au reușit să 
depășească planul de producție pe 
primele 3 luni din acest an cu 1097 
tone de brichete ovoide. La obținerea 
acestui succes, un aport substanțial 

i.; l-au adus schimburile conduse de 
maiștrii Molnar Ilie, Maior Iosif și 
Popa Petru de la secția bricheta j, 
scHinj^tarile de la uscare conduse de 
Pîrvuh ștefan și Sofalvy Ludovic și 
echipele de întreținere conduse de
Szedlacesk Eugen, Kiss Liviu, Lo
rentz Henrich și Boțan Elisei.

La odihnă și tratament
' Pe adresa comitetului sindicatului 
de la preparația Petrila sosesc zil- 

, nic scrisori de mulțumire din partea 
celor care se găsesc la odihnă și 
tratament în diferite stațiuni bal- 
neo-dimaferice din țară.

In scrisoarea trimisă de la Bu- 
. thuncîtorul «Ansa Nicolae’, de

Й stațiunea Călimănești — din partea 
< muncitoarei Mielul Elena, de la Ocna 

Sibiului — din partea lui Borca 
Fojăh, în cea expediată de la Govora 
■de- către Mățan Petru, și în alte 
scrisori, se aduc mulțumiri pentru 
grija ce se poartă oamenilor mun
cii. Tot în aceste scrisori ei fac cu
noscut că, o dată ce se vor întoarce 
la locurile de muncă, se vor 
strădui să-și aducă din plin contri
buția pentru ca sarcinile de plan 
prevăzute pe anul 1965 să fie reali
zate și depășite.

In primul trimestru al anului cu
rent, șj-*u petrecut concediul de o- 
dihnă șl tratament un număr de 17 
muncitori de la preparație, iar în 
trimestrul II vor pleca la tratament 
20 de salariațî și 18 la odihnă. Prin
tre cei care vor primi bilete se nu
mără lăcătușul Galenschi Rudolf — 
Іа Bazna, mecanicul Pitu Mircea — 

, ' la Heroulane, Dumitriu Gheorghe — 
la Eforie-Sud.

PETRU GAINA 
corespondent

O nouă linie de funicular
La puțul auxiliar nr. 1 Dilja, constructorii de la 

I.C.M.M. au început construirea unei noi linii de fu
nicular.

Pe noua linie, cu o lungime de peste un kilometru, 
se va transporta sterilul de la puțul auxiliar nr. 1 la 
haldare.

Brigăzile de săpători betoniști conduse de maistrul 
Gheorghe Dumitru, execută fundațiile. In același timp 
brigăzile de. .lăcătuși sub îndrumarea maistrului Sze- 
kely Iosif, confecționează pilonii metalici.

Această lucrare are o importanță deosebită, fiind în 
strînsă legătură cu funcționarea puțului auxiliar nr. 1 
prevăzut a fi dat în exploatare în cursul acestui tri
mestru.

Atlasul lingvistic romîn
(Volumul iV)

In Editura Academiei a apărut cel de-al IV-lea vo
lum din seria nouă a Atlasului lingvistic romîn. Lu
crarea continuă seria atlaselor lingvistice publicate de 
Institutul de lingvistică al filialei din Cluj a Aca
demiei R. P. Romîne și prezintă o parte din rezultatele 
anchetelor dialectale întreprinse între anii 1929-1938, 
de către un colectiv de cercetători sub conducerea 
acad. Emil Petrovici. Volumul cuprinde 326 hărți cu 
variante fonetice și lexicale.

Cele patru volume apărute pînă acum în seria nouă 
a atlasului lingvistic însumează 1 236 hărți cu variante 
fonetice și lexicale.

(Agerpres)

Brigada de dulgheri de la I.G.M.M. condusă de Balint Alexandru obține in fiecare lună 
rezultate frumoase. In foto: Brigada în timpul lucrului la complexul administrativ Dîlja.

La masa de manevră
— Alo, turnule. Unde-i 

2879?
— Vine întîrziat cu 75 

minute t
— Trebuie să scoatem 

din el 300 tone pentru 17261
— Organizați lucrul ca 

garnitura de Craiova să ple
ce după orar, la 19,23. Alt
fel, se anulează Dieselul I

...La masa de manevră a 
gării Petroșani^. Botojel Ni
colde iși dădu cu ciudă șap
ca pe ceafă. Impiegatul Că- 
tău Alexandru și șeful de 
tură Sucinschi Gheorghe 
schimbară o privire: ce fa
cem ?

Garnitura de Craiova, 
1726, trebuia să plece cu 
Dieselul conform graficului. 
Insă, din tonaj mai lipseau 
300 de tone. Acestea tre
buiau luate din trenul 2879 
care venea de la Lupeni cu 
intirziere: Vor mai avea 
oare timp să scoată va
goanele necesare și să le a- 
iașeze la garnitura in for
mare ?

Șeful de manevră Ungur 
Ioan, în colaborare cu revi
zorul de ace de la masa 
de manevră, Botojel Nico- 
lae, au luat operativ o sea
mă de măsuri. Mecanicul

Șief Augustin de pe loco
motiva de manevră 50 187, 
manevranții Ciungu loan, 
Roman Nicolae. Gabor Ioan 
au fost imediat înștiințați 
asupra a ceea ce au sta
bilit; impiegatul Cătău A- 
lexandru a plecat personal 
după documentele trenului, 
șeful de tură Sucinschi 
Gheorghe a treeut jos La 
linie pentru luarea măsuri
lor de formare a garniturii, 
efectuarea reviziei de către 
lăcătuși etc.

Trenul 2879 de abia s-a 
arătat la intrarea in gară, 
tind la masa de manevră 
au și fost luate toate mă
surile pentru descompune
rea lui și formarea trenu
lui 1726 pentru Craiova. 
Intrarea locomotivei de 
manevră, despărțirea vagoa
nelor, alegerea, cuplarea ce
lor necesare — totul a du
rat doar 15 minute. Toți 
lucrau de zor, fiecare ope
rație se făcea mai repede 
decit altădată.

Rezultatul ? De la masa 
de manevră s-a comunicat 
turnului de control: trenul 
1726 a fost completat în 
tonaj, iar Dieselul poate 
pleca spre Craiova conform 
graficului I

UNDE MERGEM ?
A Z.l

• Teatrul de Stat Petro
șani, ora 10. A 6-a premie
ră din actuala stagiune cu 
piesa „Copacii mor în pi
cioare" de A. CasOno.

• Sala mare a clubului 
C.C.V.J., ora 18. Conferin
ța „Reumatismul — boală 
care poate fi prevenită'1. Ex
pune tov. dr. Teodor Po- 
nova. Urmează un film cu 
temă medicală.

• Sala bibliotecii clubu
lui din - Paroșeni, ora 18. 
Seară cUlturăl-distractivă 
pentru tineret. ;

• Clubul sindicatelor din 
Petroșani, ora 20. Conferin
ța „Etica — la locul de 
producție1'. Prezintă tov. 
procuror Maria Pătruică.

Ml I N E
• Teatrul de Stat Petro

șani, ora 19. Spectacol cu

piesa „Copacii mor în pi
cioare11.

• Căminul cultural Băr- 
băteni, ora 10. Simpozibn 

cu tema „Industria regiunii 
Hunedoara în plin avînt“.

• Clubul muncitoresc A- 
ninoasa, ora' 20. Seară de 
odihnă pentru tineret.

• Stadionul din Lupeni, 
ora 16,30. Meci de fotbal 
de categoria В între Mine
rul din localitate și Jiul 
Petrila. In deschidere la ora 
14 se vor întîlni juniorii de 
la cele .două echipe.

• Terenul din Petrila, 
ora 16,30. Partida din ca
drul campionatului regional 
de fotbal dintre Preparato
rul și Refractara Alba Tulia.

• Aninoasa, ora 16,30. 
Minerul din localitate va 
juca în compania fotbaliști
lor de la Parîngul Lonea.

GOSPODĂRIRE 
ÎNFRUMUSEȚARE

Ing. BLAJ TRAIAN 
președintele Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului 

Petroșani

Pentru oamenii muncii din pa<- 
tria noastră a devenit o tradiție ca, 
o dată cu venirea primăverii să 
desfășoare largi acțiuni de muncă 
patriotică in scopul curățeniei, în
frumusețării și ridicării nivelului ur
banistic al localităților. Orașele și 
celelalte așezări miniere ale Văii 
Jiului întimpină fiecare primăvară 
înfrumusețate cu noi și noi blocuri 
de locuințe și edificii social-cultu- 
rale, expresie a marii griji pe 
care partidul și guvernul o poar
tă creșterii bunăstării celor ce 
muncesc. Masele de cetățeni sînt 
chemate ca în frunte cu deputății 
sfaturilor populare, să participe cu 
entuziasm la acțiunile patriotice de 
bună gospodărire și înfrumusețare 
a localităților noastre.

Sfatul popular al orașului regio
nal Petroșani, celelalte sfaturi popu
lare din orașele și comunele Văii 
Jiului au luat — pe baza experien
ței dobîndite în anii trecuți, a ce
rințelor sporite care se impun — 
măsuri eficiente pentru realizarea, 
în această primăvară, a unui mare 
volum de lucrări de amenajare și 
extindere a zonelor verzi, plantarea 
de flori, arbori și arbuști orna
mentali, crearea de solarii, tere
nuri de joacă pentru copii și mici 
baze sportive, întreținerea străzi
lor și drumurilor, corijarea unor 
cursuri de apă, menținerea cură
țeniei etc.

In scopul mobilizării maselor 
largi de cetățeni la realizarea ,a- 
cestor obiective, sfaturile populare 
desfășoară o activitate organizato
rică susținută. Deputății sfaturilor 
populare aleși la 7 martie au da
toria ca în această perioadă: să 
reorganizeze — în cadrul circum
scripțiilor lor electorale — comi
tetele de străzi și blocuri și cu 
ajutorul acestora să mobilizeze .ce
tățenii la acțiunile gospodărești.

Sfaturile populare au defalcat 
planurile de gospodărire și înfru
musețare pe circumscripții electo
rale, astfel ca deputății, comitete
le de cetățeni să cunoască precis 
obiectivele care trebuie realizate în 
această primăvară. S-a trecut Ia 
sectorizarea orașului Petroșani pe 
grupuri de circumscripții electorale, 
si, pentru fiecare din aceste sec
toare, de care răspund direct anu- 
miți salariați ai sfatului popular, s-au 
stabilit lucrările de amenajare și 
înfrumusețare care urmează să fie 
efectuate. In sectorul I al orașului, 
de exemplu, care cuprinde blocurile 
1—49 și casele mici 1—35 din car
tierul Livezeni, s-a prevăzut ame
najarea zonelor verzi, săpături pen
tru însămînțarea ierbii, amenaja
rea a două terenuri de joacă pen
tru copii, curățirea străzilor și • a 
spațiilor din jur. Deputății, comite
tele de cetățeni, salariați! sfatu- 

l'<i popular repartizați pe sectoare 
au datoria de a mobiliza pe toți 
cetățenii atît la executarea lucrări
lor prevăzute cît și Ia păstrarea 
și întreținerea a ceea ce se reali
zează prin acțiunile patriotice.
S-au luat măsuri pentru atragerea 
întreprinderilor Ia efectuarea, mai 
ales cu mijloace mecanizate, a di
feritelor lucrări de amenajare și 
înfrumusețare care necesită un mare 
volum de muncă. Așa de exemplu, 
șantierelor de construcții Ii s-a re
partizat sarcina de a nivela tere
nul din spatele cartierului Carpați, 
pe care se vor amenaja terenuri 
de joacă și solarii pentru copii. 
I.R.T.A. și mina Dîlja vor repara 
și întreține strada Cărbunelui, iar 
U.P.U.M.P., I.P.I.P. depoul C.F.R., 
atelierul de zonă vor contribui la 
dotarea terenurilor de joacă pen
tru copii ce vor fi amenajate în 
oraș.

O dală cu venirea primăverii, 
fiecare zi trebuie folosită din plin 
pentru efectuarea lucrărilor stabili
te. In cadrul acțiunilor de primă
vară, toii cetățenii sînt chemați 
să contribuie Ia realizarea unei 
curățenii exemplare în toate car
tierele. pe toate străzile. în incin
tele blocurilor, instituțiilor. între- , 
prinderilor, în curți șl grădini, i

(Continuare in pag. 3-a)
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V A R I ETĂ T I
Virsta Deltei Dunării

Cercetările oamenilor de știință au 
du» la concluzia că istoria Deltei 
Dunării Începe cam o dată cu apa
riția omului. In prima jumătate a erai 
cuaternare ae presupune că marea se 
întindea mult peste cîmpia de azi 
a Dunării, lacul Greaca fiind după 
unii cercetători, gura de vărsare a 
Dunării in mare în acele vremuri. 
Delta Dunării este în continuă schim
bare. Pe timpul lui Herodot, părin
tele istoriei, care face prima men
țiune despre Deltă, fluviul avea 5 
brațe de vărsare- Azi fluviul are 
trei brațe, Chilia este cel mai nou, 
deși pe el ae scurg 63 la sută din 
ape. Navigația s» face însă pe Sullna, 
cu toate că prin acest canal trece 
doar 15 la sută din debitul Dunării, 
Măsurători efectuate sistematic din

Jurnal da călătorie
Ne aflăm la Budapesta. De trei 

cite străbatem în lung șt-n lat capi
tala Ungariei, plăcut impresionați de 
frumusețile pe care le întîlnlm în 
toate cartierele orașului. Azi, la pro
punerea ghizilor oficiului de turism 
maghiar, grupul de turiști romîni se 
va îndrepta spre muzeale și locurile 
istorice ale Budapestei.

Vizităm Sanctuarul zeului Mlthra, 
• cupolă mortualfi construită în for
mă de trifoi șl mai multe cripte cu 
sicrie intacte, descoperite de arheo
logi chiar în centrul orașului, sub 
ruinele unei străvechi așezări roma
ne, După o fugară trecere pe la 
ștrandul Ramai furda (bala romană) 
alimentat de mal multe izvoare ter
male, catedralele Ștefan și Bazilica, 
ocolim prin piața Engels șl ne o- 
prlm în fața clădirii parlamentului, 
0 construcție a cărei lungime depă
șește 260 de metri, oare îneîntă ochii 
prin liniile sale arhitecturale.

IN CLIȘEU: Vedere din Budapesta.

„.arheologii iranieni au descope
rit tăblițe de lut din care reiese că 
matematicieni nccunoscuti foloseau 
vestita teoremă a lui Pitagora cu 
1600 de ani înainte de nașterea 
acestuia ?

...oamenii de știință au stabilit 
că Australia se deplasează? Vite
za de mișcare a continentului 
australian dinspre Oceanul Indian 
spre Oceanul Pacific este de circa 
5 cm anual.

...fenomenele meteorologice de 
la Polul Sud sînt asemănătoare 
țetor din regiunii» noastre în pe
rioadele glaciare ? Termometrul ră- 
mîne în timpul iernii sub minue 50 
grade. Iar uneori atinge minus 70 
grade. Vara, temperatura medie 
este de minus 20 grade.

...o picătură de ploaie avînd un 
diametru de un milimetru conține 
17 miliarde de miliarde de neu
troni ? 

anul 1 800 pînă azi arată că Dună
rea și-a mutat gurile ou 2 km mal 
departe spre largul mării, Vechiul 
far al Sulinei, aflat odinioară pe 
faleza mării, a rămas astăzi mult 
în interiorul Deltei.

Bisam ul fl enotul
Bixsmul este un animal acvatic, origi

nar din America de Nord, de mărimea 
unul șobolan mere șl care se hră
nește eu plante de apă. Colonizat 
In 1905 lingă orașul Fraga, ol a-a 
răsplndlt șl ta țările vecine, In ulti
mele două decani! a Intrat în țara 
noastră, fiind semnalat pentru prima 
dară In regiunea Crlșana. In prezent 
este răsplndit ta bălțile din partea 
de vest a țării, începtnd de la Bala 
Mare pînă la Or a vița, O direcție mai 
recentă de Infiltrare a Iul este din-

prin Budapesta
Dg pe înălțimea (taleri admirăm 

minunata priveliște ce se deschide 
asupra Budapestei și împrejurimilor 
sale. Tot de aici admirăm frumuse
țea insulei Csepel — pe care se gă
sește una din cele mai mari baze 
metalurgice ale Ungariei.

...Ne pregătim să plecăm spre R.S. 
Cehoslovacia. Pentru a profita din 
pita de orele care ne-au mai rămas 
libere facem o vizită la Universita
tea Otvbș Larand, o adevărată ce
tate a științei, cunoscută ta toate 
țările din Europa și la Muzeul na
țional de antichități situat într-un 
parc natural.

Patru ore mai tîrziu trenul inter
național Budapesta—Fraga ne purta 
ta cîniecul roților spre meleagurile 
unef alte țări prieten?.

I. BERCIA 
preparatia Petrila

...un milion de miliarde de e- 
lectroni cîntărese la um loc a mi
liarda parte dintr-un miligram?

...dintre toate flintele, plantele 
trăiesc cel mai mult? Iedera tră
iește 200 de ani, frasinul — 300- 
40Q de ani, stejarul — 400-600 de 

Știați ea..,. 
ani, teiul și bradul sfat milenari, 
chiparosul multimilenar (atinge 
3 000 de ani), Iar boababul din re
giunile tropicale — cinci milenii.

...un pui de balenă nou născut 
cete mal greu deeît un elefant 
adult? El Cântărește 5 tone.

...pentru a studia peștii care 
trăiesc în permanentă ta mări a- 
coperite cu o crustă de gheată 
groasă de 3 m, ihtîologii fac o 

spre Ucraina spre Delta Dunării. Aici 
a fost văzut pentru prima dată In 
1952, lingă Chilia Veche, raionul 
Tulcea. Acum poate fi înttlnit în cea 
nul mare parte a Deltei Dunării. Sa 
vînează și se capturează cu capcane
le pentru blana prețioasă, In anul 
1951 a apărut tn partea sudică a ță
rii noastre un alt animal cu blană 
destul de valoroasă, de mărimea 
unei vulpi. Aceste este enotul. Ptnă 
tn prezent au foat vtnate mal mul
te exemplare tn diferite părți ale ță
rii, mai eu seamă tn nord-ast. Este 
aproape sigur că a venit din Ucraina.

Reapariția 
z&ganulni tn Car păți

Zăganul este o pasăre răpitoare 
rară, care trăia odinioară tn munții 
Csrpațl. Dispariția el, survenită Ia 
sflrșltul veacului trecut, a foat pusă 
pe seama campaniilor de otrăvire a 
lupilor cu strlcnlnă, cadavrele aces
tora constituind adesea hrana vultu
rilor. In ultimul timp, ornitologii au 
semnalat din nou maiestuoasa pasăre 
în munții Romfaiel, Fotografii fă
cute certifică reapariția zăganulul în 
defileul Oltului, la Cîineni.

Scrisori sosite la redacție

CE SA FAC?
In primul bloc de lingă șoseaua ce 

duce spre Lupenl locuiesc familii cu 
mulți copii. Numai pe seara noastră 
slniem șapte. De aceea și gălăgia e 
uneori mare dar ce să facem? Qri 
unde ie duci toți iți cer set stai cu
minte, să nu faci gălăgie.

Să mă refer la mine ca exemplu. 
Cină pin de la școală mama îmi spu- 
ne că n-am sole să urc scărițe in 
fugă (stăm la etajul doi) pentru că 
poate doarme cineva și-l trezesc. 
Este adevărai că uneori mal uit re
comandarea mamei, asta se intimplă 
clnd sini grăbit, sau cind mă așteap
tă Castel jps.

Nici în apartament nu am voie să 
fac gălăgie 
la ora clnd 
ranfat. Ieri

pentru că tăticu citește 
vin eu și nu poate fi de- 
ne-am jucat cu Castel

drumurile 
Roma?

Toate 
duc la

Astăzi, celebrul proverb latin „Toa
te drumurile duc la Roma" poate 
pune un călător în Încurcătură. Ex
plicația o găsim în faptul eă — fa 
timpurile noastre — există un mare 
număr de localități care poartă nu
mele vestitei metropole. Chiar în ța
ra noastră sînt multe așezări amin
tind de vechea capitală a lumii an
tice Astfel, Roma este un aat ta 
raionul Clslău, alte două Rome, de,.. 
jos și de... sus, se află ta raionul 
Botoșani si ta sfîrșit o Romlță în regiu- 
nea Cluj. Antichitatea este, de aseme
nea, prezentă pe hărțile Romtnlol prin 
trei localități denumite Dacia, una 
Decebaî șl IB Trpjan, două Roman, 
10 Greci, Faraoni și Faraoane.

gaură în gheată cu un diametru 
de 1 m ? Astfel, ei pot vtna peștii 
ce trăiesc ptaă la adlncîmea de 

• 600 m și care suportă o presiune 
considerabilă. Printre peștii VÎnatl 
au fost descoperite exemplare ale 
unei specii de pești cu stage alb, 
lipsit de hemoglobina, Ssvanții ur
mează să stabilească cum tși pro
cură acest pește oxigenul necesar 
regenerării țesuturilor,

...consiliul international de ocea
nografie a studiat recent un pro
iect care prevede închiderea com
pletă a unui fiord norvegian pen
tru a-i transforma într-un acvariu 
gigant? Acest fiord va constitui o 
rezervă naturală de heringi, unde 
ihtiologii тог putea veni pentru a 
efectua diferite studii, Iar pescarii 
pentru a vedea cum reacționează 
peștii față de diferite ustensile de 
peectet

Ce să fac. Să plec la joacă ?

și Nelu in casa scărilor dar a venit 
nenea Vasile și ne-a luat de urechi. 
Săpiămlna trecută ne-ат înttlnit cu 
cei de pe scara vecină și am jucat 
fotbal. Tocmai era gata, gata să 
marcăm un gol celorlalți cind buni
cul țui Castel ne-a alungat spunlnd 
că terenul din fața blocului nu-i pen
tru sport. Nu știu ce să mal fae. Nu 
mă pot juca nicăieri. Peste tai aud 
același lucru: nu face gălăgie.

Inir-o zi un vecin m-a întrebat de 
ce nu stau acasă, ce nevoie am să 
urc scările de zece ori pe zi. Drept 
să vă spun, Și eu m-am săturat de 
atitea observații și am încercat să 
stau acasă. Dar nici tn casă rm pot 
sta tot timpul. Ctteodată eltesc. Tata 
mi-a adus multe cărți pe care le-a 
așezai in bibliotecă. Dar mă plicti- 
seso repede de citit mal ales clnd mă 
uit pe geam și văd că e timp frumos. 
Nu știu ce să fac.

DOREL
N.R. Poate gospodarii noilor car

tiere vor soluționa problema ridicată 
de Dorel și vor amenaja spații co
respunzătoare, ’terenuri de sport, un
de copiii să se poată juca, să guste 
din frumusețea acestor zile de primă
vară.

А «Г E С D O T
Directorul unei închisori din Okla- 

/homa se adresează unui deținut:
— Fă-ți puțină curățenie în celulă, 

vine guvernatorul.
—- Ei nu mal spune, exclamă de

ținutul. Au reușit intr-adevăr să-l 
încolțească șl pe el ?

йг
te O doamnă între două virate intră 
rla un vînzător de păsări;

— Aș dori un papagal.
—• Ați nimerit tocmai bine. Am n 

ocazie formidabilă
— Nu vreau unul de ocazie. 

Vreau unul nou I
— înțeleg, vreau să spun că toc 

mal am primit un papagal extraor-

O viață plină
de evenimente

Șeicul Mohammed Ibrahim, în 
vîrstă de 154 ani, este considerat o 
„istorie vie" a Egiptului, S-a născut 
în 1810, el a urmat cursurile vesti
tei Academii Al Azhar din Cairo. A 
fost martor seu chiar a participat la 
unele evenimente istorice vestite, 
despre ea re aflăm numai din manua
le ?i enciclopedii.

In timpul vieții sate, el a fost dra
goman (tălmaci) al sultanilor, aghio
tant al întemeietorului Egiptului mo
dern, Mohammed Aii Pașa, și prie
ten al cunoscutului filozof arab Mo
hammed Abdu, A participat, de ase
menea. la prima răscoală arabă îm
potriva dominației britanice — sub 
conducerea lui Orabi Pașa, fa 1881. 
Acestea aînt numai cîteva dintre cele 
mai importante momente 'din viața 
bătrfaului șeic, In prezent, ol locu
iește în orașul Cairo. împreună cu 
soția și cei 9 copii ai lor. Se ține 
drept, merge fără baston, citește și 
scrie fără ochelari, poate povesti ore 
în șir, fără să obosească.

E
dinar. Vorbește 
țeste.

— Nu vreau 
să asculte,,,

englezește șî nem-

să vorbească, vreau

o

a
Un funcționar sosește la birou cu 
întîrziere de o oră.
— Nu sînt de vină, explică el șe

fului, bătea un vînt atîț de puternic, 
facil de fiecare dată clnd făceam un 
pas înainte mă împingea cu doi în
dărăt.

™ Lasă palavrele, prietene. Dacă 
ar fl adevărat, n-al fl putut să ajungi 
le birou.

— Ba da, să vedeți, m-am în
tors cu spatele, așa că...
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NOUTĂȚI
EDITORIALE

Acad. EUGEN BADARAU, IOV1ȚU 
POPESCU — Gaz» Ionizate. Des
cărcări electrice ia gaza. Conti
nuare a monografiei „Oaze ioni
zate. Procese fundamentale". Lu
crarea prezintă bazele ffcalce ale 
principalelor forme de trecere a 
curentului electric prin gaze. Edi
tura tehnică. 360 pag., 18 lei.

Studiul terenului în' chirurgie. Lu
crarea este realizată de un colec
tiv țte autori sub redacția acad. 
Th. Burghele. Ea prezintă datele 
cele mal moderne cu priviră la 
aprecierea stărilor fiziologice și 
patologice ale bolnavilor cărora li 
se recomandă intervenție chirur
gicală. Editura medicală. 458 pag., 
37 lei.

ALEXANDRU RADULESCU, CLE
MENT BACIU — Genunchiul. Stu
diu clinic fi terapeutic. Monogra
fie. Editura Academiei. 438 pag., 
34 lei.

M. WELSCH — Analizele bacterio
logice și probele de sensibilitate 
la antibiotice. Prefață de C. Mol
laret Editura medicală, colecția 
„Cum interpretam". 106 pag., 8 
lei.

(Agerpres)

0 consfătuire instructivă pentru motocidiști
Si

Duminică, 4 aprilie a avut loc în 
sala Constructorul din Petroșani, la 
inițiativa Serviciului de miliție — 
circulație — al orașului Petroșani o 
importantă consfătuire cu posesorii de 
motociclete, scutere și motorete din 
localitățile Petroșani, Petrila, Lonea, 
Iscroni și Aninoasa.

Scopul consfătuirii a foat de a 
reaminti posesorilor de motociclete, 
scutere și motorete regulile ce tre
buie respectate cu strictețe în tim
pul conducerii autovehiculelor res
pective pe drumurile publice; de a 
face cunoscute cauzele care au dus 
la accidente de circulație în cursul 
anului trecut — toate urmărind 
prevenirea posesorilor de astfel de 
autovehicule de a săvîrși abateri de 
la regulile de circulație. In fața ce
lor prezențl la consfătuire, a fost 
prezentat de către tov. Țiu Constan
tin, lucrător la Serviciul miliției — 
circulație — al orașului Petroșani, un 
documentat material care a atras 
atenția asupra pericolelor pe care 
le implică nerespeetarea regulilor de 
circulație și necunoașterea cauzelor 
generatoare de accidente.

In material, au fost reliefate ac
cidentele provocate în anul trecut de 
motociciiștii Mogoș Gheorghe din 
Petrila, Medvenschî Auguștin din 
Lonea, Diana Ghițu din Lupeni, Dușe 
Lazăr din Vulcan, Glăvan fon din 
comuna Cimpu lui Neag, Tivadar 
Vaslle din Vulcan și Blaga Emil din 
Petroșani în urma cărora ei însăși 
au suferit leziuni, producînd în ace
lași timp și accidentarea altor per
soane.

Participant»! la consfătuire au 
avut posibilitatea să se edifice asu
pra cauzelor care duc la accidente. 
Aceste» au fost documentat și con
vingător arătate atît de referat cit 
și de tovarășii Băgineanu Ion, loc
țiitorul șefului Serviciului de miliție 
Petroșani, Cernat Ion procuror, Sa- 
moilă Ion, medic și Veaa Drăgan 
lucrător la D.M-R. Hunedoara — cir
culație. Ele constau tn :

Oră de educație fizici la Școala generală de 8 ani nr. 3 Lupeni. Par
ticipă grupa de fete din cinele a VI-a A șl а ѴІ-а B.

Gospodărire
(Urmare din pag, l-a)

Curățirea șanțurilor și a ri
golelor, repararea gardurilor, 
porților, jgheaburilor șl acoperișu
rilor, zugrăvirea locuințelor trebuie 
a* ițea, de asemene», in atenția ce
tățenilor.

Pe lingă participarea nemijlocită 
la acțiunile întreprinse pentru în
frumusețarea localităților, a cartie 
relor în care muncim și trăim, este 
necesar să dezvoltăm o puternică 
opinie de masă pentru păstrarea cu
rățeniei, a zonelor verzi, a celor
lalte lucrări edilitare, spre a nu 
risipi în zadar timpul, energia și 
mijloacele materiale pentru relace-

Inovație valoroasă
Recent, la preparația Petri». a fost 

conceputa și aplicată în procesul de 
producție o nouă Inovație. Este vor
ba de un macaz semiautarwt oara 
ușurează manevrarea cupelor de fu
nicular în circuitul din stație. Auto
rii inovației sini tovarășii Filimon 
loeif și Zlăgneanu ștefan.

Pînă în procent trecerea cupelor 
de funicular de pe o Unic pe alta,

1. Conducerea autovehiculelor sub 
influența consumului de alcool.

Peste 4Q la sută din accidentele 
car» s-au săvîrșit anul trecut s-au 
datorat acestei cauze. Doctorul Sa- 
moilă Ion a vorbit în consfătuire 
despre efectele negative pe care le 
produce asupra celor care conduc 
autovehicule sub influența consumu
lui de băuturi alcoolice, chiar în can
tități minime. Alcoolul diminuează 
auzul, văzul, atenția, capacitatea du 
a aprecia și hotărî operativ în mo
dul cel mai just în diferitele și 
tuații în care este pus conducăto
rul auto în timpul conducerii,

2. Conducerea си viteze excesive,
3. Executarea unor depășiri nere- 

gulamentare.
4. Ușurință, grabă și nerăbdare,
5. Neexecutarea corectă a diferite

lor semnalizări. (De depășire, de 
virare la stingă, respectiv, la dreap
ta-, de oprire etc.

6. Mersul pe mijlocul părții caro
sabile și conducerea fără carnet.

7. Nerespeetarea normelor corespun
zătoare de circulație de către pie
toni și Îndeosebi de copil.

Dacă aceste cauze ar fi înlătu
rate — a-a subliniat tn consfătuire 

accidentale de circulație ar fi în 
mare măsură, dacă nu ehiar com
plet, evitata.

Mai mulți motocidiști s-au referit 
în cadrul discuțiilor și la alți fac
tori care contribuie la desfășurarea 
unei circulații fără accidente, cum 
ar fi: atarea bună a drumurilor, 
delimitarea și marcarea locurilor de 
traversare a străzilor de către pie
toni, starea și locul semnelor de 
circulație, o mai justă fixare a unor 
stații de autobuze, portul căștilor 
protectoare.

La asigurarea acestor factori sînt 
chemate să contribuie o serie de 
organe și unități locale. Secțiile de 
gospodărie, drumuri și poduri ale 
sfaturilor populare împreună eu

înfrumusefare
re» lor continuă. Părinții sint che
mați să-și educe copiii în spiritul 
pkitfării bunului obște», să-i de
termine a* nu calce zonele verzi, 
să nu rupă florile, arborii șl ar
buștii, să păstreze curățenia, con
tribuind astfel ia dezvoltarea sim
țului lor estetic, a respectului față 
de proprietatea socialiști, țață de 
ceea ce se crează prin muncă pen
tru înfrumusețarea vieții lor.

Participînd cu toții ja acțiunile 
gospodărești pentru curățenia și în
frumusețarea străzilor, cartierelor, 
vom da localităților noastre un as
pect demn de munca minerilor noș
tri, de viața nouă pe care ne-o 
făurim sub conducerea partidului.

precum și de la o ramă la alta, se 
făcea prin macaze simple ceea ce 
necesita efort fizic și crea pericole 

de accidentare a personalului, prin 
căderea limbii macazului. Inovația 
tovarășilor Fflimon Iosif și Zlăgitoa- 
nu Ștefan înlătură aceste dificultăți-

BADUȚA CONSTANTIN 
ECOBESCU GHEORGHE

corespondenți

Districtul de drumuri de Ja Livezeni 
să ia măsurile necesare pentru în
treținerea șoselelor și străzilor pe 
care se desfășoară o circulație in
tensă și pentru îmbunătățirea as
pectului tehnic și o. mei justă plan
tare a semnelor de circulație, pen
tru marcarea locurilor de traversare 
a străzilor de către pietoni, iar mo
tociciiștii trebuie să înțeleagă faptul 
că portul căștii este In primul rtnd 
în interesul lor.

In încheierea consfătuirii a fost 
subliniată concluzia că în sezonul 
pentru motoeiclfști саге a Început 
deja, fiecare posesor de motocicletă, 
scuter sau motoretă, în lumina indi
cațiilor primite în consfătuire, tre
buie să facă tot ce depinde de el 
pentru ca, în condițiile existente, cir
culația eg se desfășoare fără ac
cidente.

Fiecare motociclist să aibă în per
manență. în atenția șa prevederile 
Decretului nr. 832/1902 șl ale in
strucțiunilor M.A.I. aprobate prin 
H.C.M. nr. 1 107 privind circulația 
pe drumurile pubjice.

Cunoașterea și aplicarea întocmai 
a normelor de circulație stabilite 
prin aceste documente de stat con
stituie o obligație a fiecărui condu
cător auto, o garanție a evitării ac
cidentelor de circulație.

PROGRAM DE RADIO
lncepind de astăzi, la cererea cititorilor, în ziarul nostru se 

va publica in Întregime programul de' radio, emisiunile de pe 
programele I Și IL Publicarea se va face cu o zi înainte.

II aprilie

PROGRAMUL 1, 6,00 Concert de 
dimineață (la ora 6,30 recomandări 
din program); 7,00 RADIOJURNAL:
7.15 Muzică ușoară; 8,00 Sumarul
prasei; 8,06 Gintă orchestra de mu
zică populară „Doina Argeșului" din 
Pitești; 8,30 Teatru la microfon pen
tru copii: „Un caz misterios". 
Comedie radiofonică de Constantin 
Turturică; 9,30 Melodii distractive; 
10,00 „Actualitatea mpzicală"; 10,45 
Muzică interpretată de fanfară; 11,00 
Mejodii populare cerute de ascultă
tori; 11,30 Muzică din opere; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 12,03 „Am în
drăgit o melodie". Muzică ușoară;
12,35 Premieră pe scena Teatrului de 
stat de operetă: Selecțiuni din ope
reta „Suflet de artist" de Mâhneam» 
— Vasilescu (primă audiție); 13,00 
Recomandări din program; 13,05 Con
cert de prînz; 13,30 De toate pentru 
tați; 14,25 Melodii de estradă; 15,00 
Muzică populară cerută de muncito
rii, tehnicienii și inginerii Secției de 
reparații fermomecaniee de la Ter
mocentrala Paroșenl șl de alți ascul
tători; 15,30 .Nemuritoarea canțo
netă” — Emisiunea a 11-a; 16,00
SPORT ȘI MUZICA; 18,30 CĂRȚI 
CARE VA AȘTEAPTA; 18,45 Reci
tai Liana Pasquall; 19,00 Petrecere 
dansantă; 20,00 RADIOJURNAL:
20.15 Teatru la microțan. Premieră; 
..MfaMkwwt ОооИвпіиІиГ. Came-

Cu dragoste pentru frumos
Gîteva zlte к rtnd. tinerețe vln- 

«ătoare din cel mai mare magajin 
alimentar al oralului Lupeni au pu
tut fi vleute tn timpul lor Uber Im 
crînd cu hărnicie. De data aceasta 
tinerele yînsăwafe nu «e îndeletni
ceau eu aranjarea mărfurilor în raf
turi, ci cu fotul de altceva : amenajau 
terenul din fata magazinului ea să 
devină oît mai frumos, mai atrăgă
tor. Au fost amenajate ronduri între 
care в-a presărat pietriș alb.

publicitate;
INVITAȚIE

Cooperativ* de producție meșteșugărească 
„Jiul", în colaborare cu O. C. L. Produse Indus
triale Petroșani

ORGANIZEAZĂ
O consfătuire cu populația 

URMATA DE 

<Ț)a*ada m&dei 
unde se va prezenta o gamă bogată de modele de con
fecții pentru femei, bărbați și copil folosind ultima li

nie a model.

Consfătuirea și prezentarea modelelor vor avea loc 
în sala Teatrului de stat din Petroșani în ziua do 11 
aprilie a. c., ora 10.

T.A.P.L. Petroșani
Anunță publicul consumator ca 
Inceptnd cu data de 7 aprilie 
și pfnă la 12 aprilie

La restaurantul Transilvania din Petrila
C î N T A

Luminița Marinescu
de ia Teatrul de estradă din Deva 
acompaniată de orchestra condusă 

de maestrul Cristian Cotei din București.

Restaurantul vi inviți să petrece ți o seară plăcu- 
ti ți vi oferi un bogat sortiment de preparate culi
nare fi diferite sortimente de vinuri.

die de John M. Synge; 21,25 Muzică 
de dans; 22,00 RADIOJURNAL. Bu
letin Meteorologic. Sport; 22,20 Mu
zica ușoară interpretată de Sheila;
22,35 Muzică de dans; 23,19 Simfo
nia l-a In Mi bemol major de Geor
ge Enescu; 23.52—23,55 BULETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 6,00 Cîntă fan
fara reprezentativă a Armatei; 6,25 
Recomandări din program; 6,30 Dan
suri din opere; 7,00 Gîntece și jocuri 
popularei 7,30 RADIOJURNAL; 7.45 
Mici piese instrumentale; 8,00 Clu
bul voioșiei: „Se caută un arbitru" 
de Mircea Popescu; 8,30 „Salutare, 
aprilie!" —- muzică ușoară; 9,00 
Muzică populară cerută de ascultă
tori; 9,30 Anunțuri, muzică; 9,45 Cîn- 
tă formația corală bărbătească diri
jată de Dumitru Botez; 10,00 Minia
turi de estradă; 10,30 RADIOJUR
NAL; 10,40 Noi soliști la microfon 
(înregistrări da muzică populară); 
11,00 Transmisiunea concertului or
chestrei simfonice a Filarmonicii de 
stat George Enescu; |3,00 Piese de 
estradă; 13,15 Din cîntecele șl dan
surile popoarelor: 13,45 Muzică u- 
șoară interpretată de Jean Păunescu; 
14.00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 

meteorologic; 14,05 Recomandări din 
program; 14,10 „Noutăți,,, noutăți"... 
emisiune de muzică ușoară; 14.30 
CINE ȘTIE GIȘTIGA: 15,15 Gintă 
cerul de oepiî al Radioteleviziunii;

La această acțiune și-au adus 
contribuția toate cele 20 tinere vă
zătoare ale acestui magazin, iar re
zultatul este îmbucurător. Terenul 
din fața magazinului situat. în ini
ma noului cartier Vjscoza incintă 
privirile, dovadă a priceperii ou ca
re au muncit pentru amenajarea lui 
tovarășele Horvath Irina, Șoltner 
Paraschiva, Szlveszter Iuliana, M. 
Maria. Bărean Marla, Haidu Ileana 
și celelalte muncitoare ale magazi
nului nr. 77.

15,25 Muzică din operetele lui МЙ- 
Ібскег; 14,45 Recitalul soprane» Teo
dora Lucaciu; 16,00 „La horă-n sat" 
— cîntece și jocuri populare; 16,30 
Muzică ușoară; 16,45 Concert ghici
toare; 17,15 Stanțe de dragoste din 
lirica universală; 17,25 1л microfon, 
muzica ușoară; 18,40 Cîniă Jaanetie 
Mac Donald și Nelson Eddy — arii 
și duete din operete; 19,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 19,05 Romanța dragostei;
19,35 Piese instrumentale; 19,45 Re
citai de operă; Petre Ștefănescu- 
Goangă; 20,00 Seară de bal; 21,00 
RADIOJURNAL. Sport; 21,20 Vă in
vită la dans orchestrele; Alexandru 
Imre, Harry Jatnea, Raymond Le
grand și Caravelli; 21,45 Pagini u- 
nioristice în lectura actorului fon 
Finteșteanu; 22,00 „De la o melodie 
Ia alta" — muzică ușoară; 22,12 
Alfred Cortot — inierpret al lui 
Chopin; 22,27 „Luminile rampei": 
Din spectacolele Teatrului de operă 
și balet al R.P.R.; 23,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 23.05 Melodie și ritm; 
0.52—0,55 BULETIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
11 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Cine-j criminalul?; REPUBLICA : Mof
turi 1900; PETRILA: Cauze drepte; 
LONEA: Nevasta nr. 13; VULCAN: 
Compara din vadul vechi; CRIVI- 
DIA: Cascada diavoluluj; ANINOA
SA: Străinul, seria I-Il; PAROȘENI: 
Cei trei mușchetari, seria l-П; LU
PENI — CULTURAL: D9-i înainte 
fără grijă; MUNCITORESC: Cei 
șapte magnifici; BARBATENI: Zile 
d« fior și rîs;
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PREZENTE ROMINEȘTI
ATENA 9 — Corespondentul A- 

gerpres, G. Alexandroaie, transmite:
Asociația scriitorilor greci a orga

nizai în sala Căminului de arte și 
litere din Atena, unde este deschisă 
in prezent expoziția de fotografii 
„Romînia în plin progres", o seară 
literară cu tema „Viața și opera lui 
Mihail Eminescu".

După cuvîntul de deschidere, ros
tii de Leon Kukulas, președintele 
Asociației scriitorilor greci, poeta 
Rrt Bumi Papa, care semnează tra
ducerea în limba greacă a poeziilor 
lui Eminescu, a subliniat popularita
tea versurilor lui Eminescu în rîn- 
dul - cititorilor greci, care îl conside
ră ca. pe unul dintre cei mai mari 
poeți ai lumii.

Actrița Eleni Nenedaki, de la Tea
trul Național, și Fivos Taxiorhis, di
rectorul trupei „Arma Teatru". au 
recitat poezii ale marelui poet ro- 
mîn.

SUDAN

Poziții diferite față de 
organizarea alegerilor generale

KHARTUM 9 (Agerpres).
Partidele politice sudaneze conti

nuă să aibe poziții diferite față de 
Organizarea alegerilor generale la 21 
-apglie, așa cum a hotărît Consiliul 
suprem sudanez. Observatorii poli
tici consideră că, în aceste condiții, 
alegerile nu vor putea avea loc în 
provinciile meridionale unde pînă în 
prezent nu au fost desemnați nici 
măcar candidați:'.

NEW YORK 9 (Agerpres).
La New York continuă să se 

desfășoare lucrările Comitetului 
O.N.U. pentru definirea noțiunii de 
agresiune, înființat de Adunarea Ge
nerală în 1957. Comitetului i-a fost 
prezentat un proiect de rezoluție an- 
glo-argentinian care propune 
blema definirii agresiunii să 
nată sine die. Delegațiile 
dei, Olandei și Franței au
acest proiect. Reprezentantul englez 
Peter Норе, a insistat asupra adop
tării de către delegați a proiectu
lui de rezoluție anglo-argentinian. 
In cuvîntul său, el a încercat să 
prezinte unele țări ca Republica Ara
bă Yemen și Republica Arabă Unită 
drept agresoare, și a apărat politica 
agresivă a S.U.A. în Vietnam.

ca pro- 
fie amî-

Cana- 
sprijinit

Delegatul sovietic, Pavel Morozov, 
a insistat asupra necesității definirii 
urgente a noțiunii de agresiune, In 
acest scop el a prezentat miercuri un 
proiect de rezoluție care prevede con
tinuarea dezbaterilor în comitet. El 
a măi propus ca această problemă 
să fie supusă dezbaterii Adunării 
Generale cînd aceasta își va relua 
lucrările, în luna septembrie. Delega
tul sovietic a arătat 
definiții a agresiunii 
litica intervențiilor în 
fie ale altor state și 
lor armate împotriva
suverane. El a ilustrat aceasta prin 
politica americană în Vietnam, amin
tind, totodată, agresiunile săvîrșife 
de S.U.A. împotriva Cubei și Con
go ului.

Un nou bombardament 
al aviației S.U.A.

HANOI 9 (Agerpres).
După cum anunță agenția V.N.A., 

la 9 aprilie, avioane cu reacție ame
ricane au bombardat regiunile popu
late situate 
comunicație 
Nghe An și 
cum anunță 
oane au fost doborîte și numeroase 
altele avariate.

în R. D. Vietnam

de-a lungul căilor de 
din nordul provinciei 
insula Hon Mat. După 

primele rapoarte, 8 avi-

Colonelul Ha Van Lau, șeful mi
siunii de legătură a înaltului co
mandament al Armatei Populare Viet
nameze, a transmis Comisiei inter
naționale de supraveghere și control 
un mesaj de protest împotriva noii 

acțiuni agresive asupra teritoriului 

R. D. Vietnam.
că lipsa unei 
favorizează po- 
afacerile inter- 
folosirea forțe- 
intereselor lor

Comunicatul comun greco-tunisian
ATENA 9 (Agerpres).
La Atena s-a dat publicității joi 

seara comunicatul comun greco-tu
nisian. în urma vizitei făcute la 
Atena de 
Burghiba. 
care au 
Burghiba 
ghios Papandreu, comunicatul subli-

comunicatul
în urma vizitei făcute 
președintele Tunisiei Habib 
Referindu-se la tratativele 

avut loc între președintele 
și primul ministru Ghior-

niază că „cele două părți și-au expri
mat dorința de a contribui prin toate 
mijloacele de care dispun la menți
nerea păcii în întreaga lume, mai 
ales în zona Mediteranei". In le
gătură cu problema cipriotă, comuni
catul arată că guvernele Greciei și 
Tunisiei, „atașate principiilor Cartei 
O.N.U., doresc o soluție pașnică și 
echitabilă, bazată pe aceste principii".

relatează agențiile oc- 
presă, primele reacții la 
rostită de președintele 
venit din partea unor

că populația
la

Puteraică explozie 
la o mină d>n Japonia

TOKIO 9 (Agerpres).
La o mină a companiei japoneze 

„Nittețu Koghio" s-a produs o pu
ternică explozie. Peste 30 de mineri 
«u rămas îngropați în mină, 12 au 
fost, salvați și se află în stare gravă. 
Cauzele exploziei sînt necunoscute.

Greva a 20 000 
de lextiliști peruvienl

LIMA 9 (Agerpres).
Aproximativ 20 000 de textil iști pe

ru vieni au declarat joi grevă ge
nerală în sprijinul muncitorilor de 
Ia una din fabricile textile din țară, 
care se află în grevă de peste o lună 
și cer reprimirea la lucru a unui 
conducător sindical. Un purtător de 
©uvînt al Federației 'muncitorilor tex- 
tjliști a declarat că greva este pe 
termen nelimitat.

Bazele politicii interne și externe 
a noului guvern ceylonez

COLOMBO 9 (Agerpres).
Vineri dimineața, la Colombo a 

avut loc deschiderea primei sesiuni 
a Parlamentului ceylonez, desemnat 
la alegerile din 22 martie. In ședința 
comună a Camerei deputaților și Se
natului, guvernatorul general Wil
liam Gopallawa a rostit discursul 
tronului în care a expus bazele poli
ticii interne și externe a noului gu
vern.

In domeniul politicii externe, a spus 
Gopallawa, guvernul alcătuit de Par
tidul unit național, și condus de 
Dudley Senanayake, „sprijină princi
piul nealinierii, proclamat Ia Confe
rința de la Bandung din anul 1955“. 
In conformitate cu acest principiu, 
guvernul ceylonez va promova relații 
de prietenie cu toate țările și 
sprijini orice acțiune îndreptată : 
dezarmarea generală și totală.

In politica internă, potrivit 
cursului, guvernul ceylonez „va

corda o atenție deosebită dezvoltării 
agriculturii". El va întreprinde ac
țiuni imediate pentru o dezvoltare 
rațională a producției. Toate naționa
lizările efectuate pînă acum, a de
clarat guvernatorul general, vor fi 
respectate.

Cuvîntarea președintelui Johnson
WASHINGTON 9 (Agerpres).
Președintele S.U.A., Lyndon John

son, a rostit o cuvîntare la Univer
sitatea „John Hopkins" din Balti
more, în cadrul căreia a încercat să 
justifice acțiunile agresive americane 
în Vietnam.

Deși a recunoscut că „Vietnamul 
este foarte departe de această uni
versitate liniștită, iar S.U.A. nu au 
acolo nici un teritoriu", vorbitorul 
a încercat să arunce răspunderea 
pentru situația creată în Vietnam a- 
supra R. D. Vietnam. El a recunos
cut, de asemenea,
Vietnamului de sud „participă 
■atacurile îndreptate împotriva propriu
lui său guvern". El a avertizat po
porul american că „trebuie să se 
pregătească pentru un conflict înde
lungat și continuu".

Afirmînd astfel intenția de a con
tinua agresiunea americană în Viet
nam, președintele Johnson a declarat 
că guvernul american ar fi dispus 
să ducă tratative de pace, inițiind 
discuții sau negocieri cu guvernele 
interesate „fără condiții prealabile".

In ultima parte a cuvîntării sale, 
Johnson a anunțat că va cere Con
gresului să aprobe o contribuție de 
1 miliard dolari pentru programele 
de dezvoltare a țărilor Asiei de 
sud-est „imediat ce cooperarea paș-

va
spre

dis-
a-

Semnarea tratatului de fuzionare 
a celor trei organe executive vest-europene

BRUXELLES 9 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, la 8 

aprilie miniștrii de externe ai celor 
șase țări membre ale Pieței comune 
au semnat la Bruxelles tratatul de 
fuzionare a celor trei organe execu
tive vest-europene — Piața 
Euratom și C.E.C.O1 In 
ră ou aceasta, agenția 
Presse publică un comentar 
se scrie printre altele: 
al dezacordurilor, 
intitula ziua de joi de la Bruxelles. 
Miniștrii afacerilor externe ai „celor 
șase" au semnat tratatul asupra fu-

comună, 
legătu- 
France 

în care
„Un tratat 

așa s-ar putea

BONN. — La Bonn se aprecia
ză că șansele unei eventuale in- 
tiiniri a miniștrilor de externe ai 
Celor „șase" par din ce in ce mai 
reduse, scrie agenția France Pres-

zionării celor trei organe executive 
europene, dar, între „cei șaSe1 
tinuă să existe divergențe 
în legătură cu principiile 
țărilor terțe și cu inițierea 
lor ou statele Maghrebului 
sebi, cu Algeria.

Fără îndoială, scrie A.F.P., sem
narea într-un cadru solemn a trata
tului prin care se creează o comisie 
europeană unică și un singur con
siliu de miniștri al „celor șase", care 
va trebui să aibă loc la 1 ianuarie 
196G( sub rezerva ratificării de că
tre parlamentele fiecărei țări), mar
chează o etapă importantă pentru 
comunitatea europeană.

con- 
de vederi 
asocierii 

tratative- 
și, îndeo-

nică va fi posibilă în această regiu
ne".

După cum 
cidentale de 
cuvîntarea 
Johnson au
membri ai Congresului S.U.A. 
timp ce o serie de senatori sprijină 
fără rezerve declarațiile președintelui, 
se aud și voci care exprimă critici 
serioase față de poziția adaptată de 
Johnson. „Singurul lucru Care s-a 
putut deduce din cuvîntarea preșe
dintelui, a spus senatorul Morse, a 
fost faptul că Statele Unite inten
ționează să continue războiul din 
Vietnamul de sud și bombardarea te
ritoriului R. D. Vietnam".

Unii senatori au criticat propune
rea președintelui cu privire la aloca
rea unui miliard de dolari pentru 
dezvoltarea economică a țărilor din 
Asia de sud-est. Senatorul Passman, 
președintele subcomisiei pentru credi
te a Camerei Reprezentanților, a de
clarat: „Mă îndoiesc de afirmația 
președintelui că noi vom putea 
cumpăra pacea prin intermediul u- 
nui program de ajutor american. 
Oare se poate cumpăra libertatea unei 
națiuni ?".

Intr-o declarație a deputatului re
publican P. Findley, membru al Ca
merei Reprezentanților, la care s-au 
alăturat alți nouă congresmeni, se 
subliniază că președintele Johnson, 
„nu a făcut decît să repete două te
me vechi care nu promit nimic, și 
anume, hotărîrea de a continua în 
mod unilateral războiul chinuitor din 
junglă și 
mai mulți

dorința de a trimite și 
dolari în Asia de sud-est".

• w

Vreme 
abundente în Algeria

ALGER 9 (Agerpres).
In Algeria vremea este neobișnuit 

de rece și ploioasă pentru aceaștă-- 
perioadă a anului. In unele regiuni 
ale țării au fost semnalate chiar 
ninsori. Potrivit ziarului „Le Peu- 
ple“, în vestul țării ploile abundente 
au provocat daune materiale.

rece și ploi

se.
ALGER. — In timpul vacanței 

de primăvară a studenților alge
rieni, la Alger va începe pregăti
rea ghizilor pentru al lX-lea Fes
tival mondial al tineretului și stu
denților. Vor fi pregătiți aproxi
mativ 1 000 
tineri și 1 
care vor 
oaspeții din străi
nătate în vizitele prin 
pitală.

> de 
tinere 
însoți

țară și ca-

LONDRA. — După cum infor
mează agenția France Presse, Co
mitetul asociațiilor armatorilor 
vest-europeni cu sediul la Londra 
a ■ dat publicității un comunicat in 
care protestează împotriva proiec
tului de lege adoptat recent in 
Uruguay în scopul stimulării dez
voltării marinei comerciale din
această țară.
t PARIS. — Potrivit ultimelor da- 

■te ‘statistice, populația Franței a 
fost la 1 aprilie de 48 492 700 de 
locuitori.

NEW YORK. — Asupra regiunii 
de sud-vest a statului Oklahoma 
s-a abătut un uragan care a pro
vocat considerabile daune mate
riale. Cel mai puternic a fost lo
vit orășelul Anadarko, unde au 
fost distruse mai multe case.

NEW YORK.—La New York au 
declarat grevă 1 000 de lucrători de 
Ia compania de autobuze „Bus 
Service". Greviștii protestează îm

câteva, rînduri

sustragerea a 40 de milioane de 
bolivari (peste 3 milioane de lire 
sterline) în perioada celor zece anî 
cît s-a aflat la putere. Jimenez 
a fost înlăturat în ianuarie 1958.

LONDRA. — Mareșalul Ric
hard Hull va prelua în luna iulie 
funcția de șef al statului major 
al forțelor armate britanice, în- 
locuindu-l pe lordul Mountbatten. 
Înainte de aceasta, el urmează să 
efectueze o serie de vizite în O- 

rientul Mijlociu și 
Extremul Orient.

PARIS. — Pre
sa franceză in

formează că Ia diferitele manevre 
militare, care vor avea loc anul 
acesta pe teritoriul Franței, vor 
participa aproximativ 8000 de 
soldați și ofițeri ai Bundeswehru- 
lui.

LONDRA. — Joi în Camera Co
munelor, ministrul comerțului 
Douglas Jay, a anunțat noi mă
suri ale guvernului britanic în 
vederea intensificării exportului 
precum și întărirea dispozițiilor 
luate pentru infrînareâ cererii in
terne și a investițiilor în străină
tate.

Consecințele automatizării în S.U.A.
NEW YORK 9 (Agerpres).
George Meany, președintele Uniu

nii sindicatelor americane A.F.L.- 
C.I.O., a rostit, la Universitatea 
Brown, o cuvîntare consacrată con
secințelor automatizării producției și 
progresului tehnic în urma cărora în 
Statele Unite, a spus el, „un număr 
considerabil de locuri de muncă au 
fost lichidate". Astfel, el a arătat că

„din 1953 în industria prelucrătoare 
au dispărut 1,3 milioane locuri de 
muncă. La căile ferate, numărul sa- 
lariațjlor s-a redus cu peste jumă
tate de milion. Numărul persoanelor 
ocupate în agricultură a scăzut din 
1953 cu aproape 2 milioane. Șoma
jul, a subliniat Meany, a atins un 
nivel înalt și continuă să crească1*.

potriva intenției proprietarilor de 
a lichida compania la sfîrșitul lu
nii iunie.

ATENA. — Poliția din Atena a 
arestat 14 membri ai unei bande 
care făcea contrabandă de hașiș. 
Totodată, a fost confiscată o can
titate de 75 kg de hașiș evaluată 
la 3 milioane drahme și conside
rată a fi cea măi mare cantitate 
de hașiș confiscată plnă acum de 
poliția greacă.

CARACAS. — La Caracas a 
început procesul intentat genera
lului Marcos Perez Jimenez, fost 
dictator al Venezuelei, acuzat de

ȘTIRI SPORTIVE
MOSCOVA 9 (Agerpres).
La Palatul sporturilor din Mos

cova, în fața a peste 12 000 spec
tatori, s-a desfășurat primul joc al 
finalei „Cupei campionilor europeni" 
la baschet (masculin) între echipele 
Ț.S.K.A. Moscova și Real Madrid. 
După o partidă echilibrată și extrem 
de disputată, baschetbalișții sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 88-81 
(48-40).

☆
BUDAPESTA 9 (Agerpres).
Echipa selecționată de fotbal a 

R. P. Ungare și-a continuat pre

gătirile în vederea preliminariilor 
campionatului mondial, susținînd un 
meci de verificare la Budapesta în 
compania echipei cehoslovace Slov- 
naft Bratislava. Fotbaliștii maghiari 
au obținut victoria cu scorul de 4-1 
(1-0).

☆
La Brno într-un meci amical s-au 

întîlnit selecționatele secunde de 
fotbal ale R. P. Ungare și R. S, 
Cehoslovace. Jocul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate: 0-0.
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