
Ședința Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne

In ziua de 21 aprilie a.c. а avui 
ioc la Palatul Republicii ședința Con
siliului de Stat al R.P.R.

Au luat, parte tovarășii Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de 
Stat, Ion Gfaeorghe Maurer, Ștefan 
Voitec și Avram Bunaciu, vicepreșe
dinți ai Consiliului de Stat, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Anton Breitenhofer, Ion Cos- 
ma, Constantin Daicoviciu, Vasile 
Daju, Constantin Drăgan, Athanase 
Joja, Cristofor Simionescu, Ludovic 
Takacs, Iacob Teclu și Vasile Vflcu, 
membri ai Consiliului de Stat.

Secretarul Consiliului de Stat a 
prezentat o informare asupra acte- 

\ lor adoptate de la ultima sesiune a 
Marii Adunări Naționale.

Au fost emise decrete privind di
verse domenii ale administrației de
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pu-

ne apropie de 1 Mai, sporesc realizările 
carbonifer al Văii Jiului. In abataje, pe

Cu fiecare zi ce 
minerilor din bazinul 
galerii, la toate locurile de muncă, minerii muncesc cu însu
flețire pentru îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamente
lor de întrecere.

In frunte — colectivul 
cel mai harnic

In fruntea întrecerii pe bazin în 
această lună, continuă să fie colec
tivul minei Uricani, colectiv care în 
primele două decade a înscris pe 
graficul întrecerii cefe mai însemna
te realizări. La această exploatare 
productivitatea muncii planificată a 
fost depășită cu aproape 100 kg căr
bune pe post. In același timp, ca ur
mare a măsurilor luate pentru apro
vizionarea ritmică a brigăzilor cu cele 
necesare și extinderii metodelor a- 
vansate de lucru, în abatajele came
ră s-au realizat viteze sporite de 
Vansare.

Creșterea vitezelor de avansare 
a productivității muncii au făcut

a-

și 
ca

Aici mai trebuie strunjit — pare 
să spună strungarul Streiferdt Fran- 
cisc, unul dintre meseriașii apre- 
ciați de la mina Vulean.

Acordul de

stat, printre care: Decretul privind 
organizarea și funcționarea Comite
tului de stat pentru 
produselor agricole și 
vind modificarea legii 
nizarea judecătorească.

Consiliul a ratificat 
colaborare culturală și științifică între 
guvernul R. P. Romîne și guvernul 
R. P. Polone și Acordul de colabo
rare în domeniile 
ocrotirii sănătății, 
lui între R. P. 
Mica Guineea.

A fost ratificat, 
crețul pentru aderarea R. P. Romîne 
la Convenția privind aviația civilă 
internațională de la 
decembrie 1944).

Au fost conferite 
dalii unor lucrători 

valorificarea 
Decretul pri- 
pentru orga-

științei, educației, 
culturii și sportu- 
Romînă și Repu-

de asemenea, De

Chicago (din 7

ordine și me- 
care s-au evi-

eforturile harnicilor mineri să se 
soldeze cu frumoase succese. Ei 
și-au depășit planul pe primele 
două decade ale lunii aprilie cu 
2 313 tone de cărbune cocsificabil.

Peste 7 000 tone 
de cărbune

Minerii sectorului III de la mina 
Lupeni s-au angajat să-și depășească 
în fiecare lună sarcinile de plan cu 
cel puțin 400—500 tone de cărbune 
cocsificabil, angajament care a fost 
respectat și depășit. Din abatajele a- 
cestui sector au fost extrase peste 
plan de la începutul anului 7090 tone 
de cărbune cocsificabil. Numai în 
primele două decade ale lunii apri
lie colectivul de aici a dat în plus 
1940 tone de cărbune. Această depă
șire are la bază măsurile tehnfco- 
organizatorice luate în scopul crește
rii producției și productivității mun
cii în sector.

Ca urmare a condițiilor create, 
numeroase brigăzi de mineri între 
care cele conduse de frontaliștii Pe
tre Constantin, Ghioancă Sabin și 
Ghioancă loan și-au îndeplinit și de
pășit ritmic sarcinile de plan, obți- 
nînd randamente medii de aproape 
5 tone cărbune pe post.
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Alături de retribuirea oamenilor 
muncii prin salarii, statul nostru du
ce o politică consecventă de ri
dicare permanentă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii prin fon
durile de consum social, în ca
drul cărora o pondere însemnată o 
au acțiunile social-culturale. An de 
an, din bugetul de stat se alocă 
sume importante pentru acțiunile 
social-culturale, care contribuie în 
mod nemijlocit la îmbunătățirea vie
ții oamenilor muncii, la acordarea 
de servicii de ordin cultural, e- 
ducativ sau social complet gra
tuit sau în condiții deosebit de 
avantajoase.

Astfel, în anul 1965 cheltuielile 
social-culturale ale statului 
ajuns să reprezinte aproape o 
trime din bugetul total al țării, 
față de anul 1950 acestea să 
de circa 7 ori mai mari.

O dezvoltare deosebită au înre
gistrat acțiunile social-culturale or
ganizate de sfaturile populare, care 
în anul 1965 reprezintă circa 41

au 
pă- 
iar 
fie

tehnicieni 
din cadrul 

Industriei Alimentare, 
merite deosebite în

și func- 
Mînisteru- 

pen- 
munca

dențiat în mod deosebit Ia organi
zarea Expoziției realizărilor econo
miei naționale a R. P. Romîne, unor 
muncitori, 
ționari 
lui 
tru 
depusă la dezvoltarea sectorului in
dustriei tutunului, cu prilejul aniver
sării centenarului industriei tutunu
lui, unor tehnicieni și ingineri de la 
Institutul de studii și proiectări fo
restiere, pentru merite deosebite în 
munîă, precum și unor muncitori, 
tehnicieni și ingineri din cadrîti Mi
nisterului Industriei Metalurgice, pen
tru merite în realizarea unor obiec
tive industriale importante la Combi
natul siderurgic Hunedoara și altora.

Au fost rezolvate apoi lucrări cu
rente. (Agerpres)
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Pe baza producției extrase 
primele două decade ale lunii 
prilie, în întrecerea socialistă 
se desfășoară între sectoarele mi
nieră din cadrul Combinatului car
bonifer Valea Jiului, primele locuri 
sînt ocupate de:

Sectorul Față de Fală de
plan angajament

II Lupeni 110% 107%
I Uricani 110% 107%,
III Lupeni 107% 105%
V Vulcan 104% 103%
III Petrila 104% 103%
II Uricani 104% 102%
I Petrila 103% 103%
I Aninoasa 102% 101 %

Conferință 
despre V. 1. Lenin
Luni 19 aprilie, în fața propagan

diștilor din orașul Lupeni s-a prezen
tat o conferință închinată aniversării 
a 95 de ani de la nașterea lui V. I. 
Lenin. Conferința a fost expusă de 
tovarășul Popon Nicolae, consultant al 
Cabinetului de partid din Petroșani.

Asemenea conferințe vor fi expuse 
și în cadrul cercurilor învățămîntu- 
lui de partid.

la sută din totalul cheltuielilor so
cial-culturale ale statului, față de 
circa 34 la sută cît reprezentau în 
anul 1950. In acest an, partea cea 
mai importantă a cheltuielilor bu
getelor locale, reprezentînd cirCa 9 
miliarde lei, adică peste 55 la sută 
din total, este destinată acțiunilor 
social-culturale. Cu aceste sume, 
sfaturile populare administrează o 
rețea numeroasă de școli elementare 
și medii, profesionale, unități sani
tare, biblioteci, muzee, cămine cul
turale, instituții artistice etc.

Deoarece în bugetele organelor 
locale ponderea cheltuielilor o au 
acțiunile social-culturale, o mare 
răspundere în asigurarea eficienței 
acestor cheltuieli revine comitetelor 
executive ale sfaturilor populare și 
organelor financiare locale, care 
trebuie să urmărească cu spirit 
gospodăresc și simț de răspundere 
cheltuirea economicoasă a acestor 
fonduri.

In acțiunea de sănătate, o mă
sură importantă, care poate inlă-

95 de ani de 
lui V. I.

Sărbătorim astăzi, împreună cu în
treaga omenire progresistă, împlini
rea a 95 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Ilici Lenin, titan al gîndirii 
revoluționare, învățătorul și conducă
torul genial al proletariatului inter
național.

Ideile leninismului însuflețesc pe 
oamenii muncii de pretutindeni în 
lupta pentru victoria măreței cauze 
a socialismului și păcii.

Lenin trăiește în inima și conști
ința clasei muncitoare ca personali
tate ce întruchipează tot ce are pro
letariatul cu adevărat măreț și eroic 
— gîndire neînfricată, voință de fier 
nestrămutată, ură împotriva robiei și 
asupririi, pasiune revoluționară, cre- 

. dință nemărginită și încredere în 
ferea de creație a maselor.

Studiind și sintetizînd bogata 
periență a luptei revoluționare a 
sei muncitoare, descoperind noi 
ale vieții sociale, Vladimir Ilici
nin a îmbogățit și dezvoltat în mod 
creator marxismul în domeniul eco
nomiei politice, al filozofiei, al teo
riei statului, fundamentînd problemele 
esențiale ale revoluției socialiste, ale 
strategiei și tacticii partidului clasei 
muncitoare. Leninismul a devenit 
marxismul epocii imperialismului și 
a revoluției proletare.

Dezvoltînd marxismul 
diții istorice, Vladimir 
fundamentat Învățătura

ex- 
cla- 
legi 
Le-

?i 
dezvoltînd ideile 

cu privire la 
bazele 

marxist-

în noile con- 
Ilici Lenin a 
despre parti

dul revoluționar ai clasei muncitoa
re. El a desfășurat o gigantică acti
vitate teoretică și practică pentru 
crearea partidului de tip nou.

In lucrările sale „Ce-i de făcut 
„Un pas înainte, doi pași înapoi", 
„Două tactici ale social-democrației 
în revoluția democratică", „Materia
lism și empiriocriticism" și altele, 
Lenin, apărînd și 
lui Marx și Engels cu privire 
partidul proletar, a elaborat 
învățăturii despre partidul 
revoluționar.

Astfel, el a fundamentat 
partidul marxist de tip nou 1 
tă unirea mișcării muncitorești 
socialismul științific, a arătat impor
tanța teoriei socialismului știin
țific pentru mișcarea muncitorească, 
a definit rolul partidului ca forță 
conducătoare a mișcării muncitorești.

Pe baza unei profunde analize a 
imperialismului, dezvoltînd în mod 

teza că 
reprezin- 

cu

tura unele cheltuieli neeconomicoa- 
se, o constituie eliminarea repar
tizării neraționale a instrumentarului 
medical pe unități, care poate fi 
realizată prin cunoașterea precisă 
de către secțiile de sănătate și 
prevederi sociale a situației inven
tarului existent în unități.

Posibilități de reducere a cheltu
ielilor se găsesc și în instituțiile ar
tistice, prin evitarea montărilor 
costisitoare a unor spectacole, în 
deplasările neraționale, cît și în 
efectuarea de turnee repetate în 
aceleași localități. O atenție deo
sebită este necesar a fi acordată 
reducerii cheltuielilor administrației 
de stat prin evitarea deplasărilor 
inutile, limitarea convorbirilor tele
fonice la strictul necesar și rațio
nalizarea consumurilor de materiale.

De munca competentă a 
cadrelor financiare, a organe
lor operative de coordonare și 
a celor din instituțiile social-cul
turale depinde în mare măsură jus
ta repartizare a fondurilor prevă-

la nașterea 
Lenin

creator marxismul, Lenin a elaborai 
o nouă teorie a revoluției socialiste. 
In condițiile dezvoltării economice și 
politice inegale și în salturi a capi
talismului — arăta Lenin — este po
sibilă victoria revoluției socialiste la 
început într-o singură țară sau în 
cîteva țări.

Teoria leninistă a revoluției socia
liste a constituit un pas înainte în 
dezvoltarea marxismului, a înarmai 
clasa muncitoare din toate țările cu 
o viziune clară asupra forțelor mo
trice ale revoluției și a perspective
lor dezvoltării ei. Justețea învățătu
rii lui V. I. Lenin, despre revoluția 
socialistă a fost verificată de viață, 
de practica revoluționară.

Nu există domeniu al marxismului 
în care V. I. Lenin să nu-și fi adus 
contribuția.

întruchiparea cea mai strălucită a 
leninismului, în condițiile actuale, o 
constituie sistemul mondial socialist, 
comunitatea popoarelor libere și su- 

(verane unite prin interese, și țeluri 
comune, prin ideologia marxist-leni- 
nistă, prin legăturile trainice ale so
lidarității internaționale.

Credincioși leninismului, 
văd misiunea lor istorică 
în lichidarea mizeriei și 
dar și în izbăvirea popoarelor, încă 
în epoca actuală, de coșmarul unor 
noi războaie mondiale. Principiul le
ninist al coexistenței pașnice se im
pune ca singurul principiu rațional 
în relațiile dintre statele cu sisteme 
sociale diferite, el formează baza de 
neclintit a politicii externe a țărilor 
socialiste și găsește un sprijin toi 
mai larg în rîndurile opiniei publice 
internaționale.

Călăuzindu-se după învățătura le
ninistă, Republica Populară Romînă 
promovează cu consecvență o poli
tică externă de pace, întărește necon
tenit prietenia și alianța frățească 
cu țările comunității socialiste, dez
voltă relațiile de colaborare cu toate 
țările indiferent de orînduirea lor 
socială.

Ideile marxism-leninismului consti
tuie steaua călăuzitoare a partidului 
nostru în opera de făurire a noii o- 
rînduiri sociale.

întreaga politică a partidului no
stru este 
neabătută 
niștă, de 
condițiile

comuniștii 
nu numai 

exploatării,

caracterizată de credința 
în învățătura marxist-leni- 
aplicarea ei creatoare la 
concrete ale Romîniei.

zute în acest scop și asigurarea 
maximă a eficienței lor, în cursul 
anului bugetar 1965. Organele fi
nanciare trebuie din ce în ce mai 
mult să-și ridice nivelul muncii lor, 
făcînd studii și analize de cheltu
ieli, realizate - pe unități sau indi
catori comparabili, luînd măsuri de 
prevenire a cheltuielilor fără efi
ciență.

Intrucît acțiunile social-culturale 
se organizează atît de ministere, in
stituții centrale cît și de comite
tele 'executive ale sfaturilor popu
lare, este necesară o cooperare tot 
mai sțrînsă între aceste unități pen
tru gospodărirea cu simț de răs
pundere a celor peste 50 000 de 
unități social-culturale și adminis- 
irativo-gospodărești de pe teritoriul 
țării, spre 'a se realiza maximum 
de eficiență în gospodărirea între
gului avut obștesc pus la dispozi
ția populației.

MIHAI M. CRIȘAN
Director în Ministerul Finanțelor
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CEA MAI ÎNALTĂ CINSTE
Pe măsuța de lîngă strung piesele 

iși luau locul. Curînd ele au format 
o mică piramidă care promitea să 
crească în continuare. Urmărind cu 
atenție tăișul cuțitului care mușca o 
fîșie după alta dih piesa prinsă in 
universal spre a-i da dimensiunea 
cerută, strungarul Tupangiu Gheor
ghe se gîndea la ultimele întîmplări 
din viața lui. Ochii i-âu fugit la fa
nionul purpuriu ce Se afla pe strun
gul său. Un zîmbet i-a luminat chi
pul. Reușise și în martie eă-și depă
șească cu 40 la sută planul ce-i fu
sese încredințat și era mulțumit. Era 
satisfăcut mai ales de faptul că pie
sele strunjfte de el au trecut cu bine 
examenul de calitate. N-a spus la ni
meni dar și-a pus in gind ca în a- 
prilie să lucreze și mai bine pentru 
ca drapelul purpuriu să fluture mai 
departe acolo unde-i acum.

Gindul îl purta mai departe pe a- 
ripile lui. A zărit o carte în mina 
unul tinăr care a trecut pe lîngă el 
șl și-a amintit că pentru după-amia- 
za aceea nu era prea bine pregătit 
la chimie. Și-a propus să mai ci
tească lecția înainte de a pleca la 
școală. E elev în clasa a XI-а a Șco
lii medii serale din localitate și nu 
se poate prezenta nepregătit.

Tupangiu Gbeorghe a înfăptuit 
multe din năzuințele sale în cei a- 
proape șapte ani de cînd lucrează la

Candidatul de partid Tupangiu Gheorghe (stingă) discutînd cu tehnicia
nul Anghel Viorel (dreapta), membru în biroul organizației de bază a sec
ției mecanice, despre calitatea pieselor executate.

La redacție au început să so
sească scrisori pe marginea arti
colului „Este vorba de onoarea ta 
de om, Mihai", publicat recent în 
ziarul nostru. Prin intermediul zia

rului, oamenii vor să vină în aju
torul tînărului Mihai Mănescu, al 
colectivului din care face el parte 
pentru a-1 ajuta să devină un mun
citor destoinic, folositor societății 
și să recîștige lucrul cel mai de 
preț de care are nevoie oricine în 
Viață, asemenea aerului ce-1 respi
ră : „încrederea oamenilor din ju
rul lui".

Deosebit de interesantă conside
răm una din scrisori, printre rin- 
durile căreia citim dorința sinceră, 
prietenească, a unui tînăr de a veni 
în sprijinul lui Mihai.

„Citind articolul „Este vorba de 
onoarea ta de om. Mihai" nu pot 
rămine indiferent fafă de acest ti
năr și doresc să-i dau o mină de 
ajutor spre a deveni un om demn 
al silelor noastre.

Am și eu aceeași vîrstă cu tine 
Mihai, am 20 de ani. Dar ceea ce 
țin să-ți spun cu deosebire e fap
tul că viața, copilăria mea sint a- 
semănătoare cu a ta. Am rămas și 
eu orfan de mamă la 7 ani. Tatăl 
meu a avut și el viciul beției. S-a 
recăsătorit de 3 ori. Astfel de la 
0 vlrstă destul de fragedă mi-a 

Uzina de reparat utilaj minier. In 
cursul acestui an s-a îndeplinit do- 
rMlța lui cea mai fierbinte. Comu
niștii organizației de bază i-au acor
dat cea mai înaltă cinste, l-au primit, 
în unanimitate în rîndurile candida- 
țitor de partid. Și-a reamintit de atî- 
tea ori de emoția care l-a stăpînit a- 
iunci. Abia a reușit să-și exprime, în 
cîteva cuvinte, bucuria ce-o simțea.

Tovarășul Chezu Nicolaie, secre
tarul biroului organizației de bază 
din secția mecanică a U.R.U.M.P. 
ле-a vorbit cu căldură despre tînă- 
rul candidat de partid.

— Tupangiu Gheorghe a dovedii 
conștiinciozitate atît în activitatea 
desfășurată în procesul de producție 
unde îșî depășește în mod ritmic sar
cinile de plan, cît și în ridicarea ni
velului cunoștințelor de cultură ge
nerală — ne-a spus el. Datorită ca
lităților sale, în cursul acestui an 
utemistului Tupangiu i s-a acordat 
înalta cinste de a fi primit în rîndu- 
tile candidaților de partid. El conti
nuă să muncească cu răspundere și 
îri prezent. In luna martie, spre e- 
xernplu a fost evidențiat în producție 
primind și fanionul roșu care acum 
se află pe strungul la care lucrează. 
Adunarea generală a avut o bună o- 
rientare, Tupangiu Gheorghe este un 
tînăr de nădejde.

tyt'iote
lipsit și mie „cuibul părintesc", 
căldura unui cămin, nu am cu
noscut nici eu dragostea părin
tească. și, crede-mă, arh suferii 
mult lingă un tată bețiv, lîngă ma
me vitrege.

Dar, totuși na am rămas singur. 
Am simțit întotdeauna în jurul meu 

Pe marginea articolului
„Este vorba de onoarea la de om, Mihai “

oamenii. Am simțit că soarta mea 
nu îi lasă reci, nepăsători. Dimpo
trivă. Și am știut să prețuiesc la 
timpul potrivit ajutorul oamenilor. 
Mi s-a intimplai să fiu alungat de 
acasă nopți de-a rindul. Puteam a- 
junge un hoinar, un pierde-vară. 
Dar au fost oameni care m-au în
grijit, mi-au asigurat un loc unde 
să dorm. Am avut o perioadă cînd 
absentam de la școală și nu învă
țam, luam note slabe. Dar mi-au 
venit In ajutor colegii, profesorii și 
astfel am terminai ou bine școala 
elementară și m-am înscris ta școa
la profesională din Petroșani. Și

Concursul talentelor
Sala de spectacole a clubului muncitoresc din Ani- 

noasa era arhiplină. Elevi și părinți, tineri și tinere 
urmăreau cu deosebit interes concursul cultural-artis
tic al pionierilor și școlarilor — faza interșcolară.

Pe scenă, elevi — unii debutanți, alții oblșnuiți cu 
scena.

Programul Școlii generale de 8 ani din Iscroni cft 
și cel ai Școlii generale de 8 ani din AnlnoaSa, au 
fost la înălțime. Tinerii artiști amatori au dovedit cu
raj, tinerețe și talent. Acest lucru se poate constat* 
din rezultatul stabilit de juriu: 7 locuri 1 obținute de 
Școala generală de 8 ani din Iscroni și 6 locuri I 
obținute de Școala generală de 8 ani din Aninoasa.

in clișee: Dansul „Ciobănașul" prezentat de elevii 
Școlii generale de 8 ani din Iscroni care au obțtaut
locul 1 și eleva solistă Ardeleanu 
Anuța de la Școala generală de 8 
ani din Aninopșa care a obținut to
cul I la soliști vocali.

Au apărut în Editura 
tineretului

G. CALINESCU. Enigma Otiliei 
— roman. Prefață de Ov. S, Croh- 
mălnîceanu. (Colecția „Biblioteca 
școlarului"), vol. 1 — 272 pagini, vot. 
II — 288 pagini — 8,ă0 lei ambele 
volume.

☆

C. GEORGESCU. Geamul dinspre 
drum — nuvele. Cuvînt înainte de 
Marin Bucur. 200 pagini 4,25 lei.

☆

V. B1RLADEANU. Panoramic tro- 
tușan (Colecția „Patria noastră"). 
128 pagini — 6,50 lei.

ill flLV...
aici am primit ajutorul colegilor, 
al profesorilor, al organizației U.T.M. 
Am terminai și școala profesională 
și am devenit muncitor calificat 
In meseria de sudor. După absol
virea școlii profesionale, am deve
nii muncitor la U.R.U.M.P., am in
trat în viață, în marea familie a 

muncitorilor. In urmă cu doi ani 
mi s-a Intlmplat o altă nenorocire : 
mi-a murit și tata. Dar, deși orfan 
de ambii părinți nu sint singur, 
dragă Mihai. In muncă, în viață, 
simt alături tinerii, comuniștii, în
tregul colectiv al uzinei care îmi 
călăuzesc pașii în viață. Oamenii 
m-au ajutat să-mi potrivesc pașii 
cu ai colectivului, ai generației din 
care fac parte. Acum sint elev în 
clasa a X-a a liceului seral. După 
maturitate sint hotărit să urmez o 
facultate. Am fost sfătuit să învăț, 
să nu-mi irosesc timpul liber. Am 
devenit un sportiv pasionat. Am

Pentru două
Elevii din elasa a VllI-a, secția 

romînă, de la Școala generală de 8 
ani nr. 4 din Vulcan, vin întotdeau
na la ore cu temele scrise și cu lec
țiile bine învățate. Și nu numai la 
anumite obiecte de studiu, ci la toate.

Interesîndu-se deunăzi de modul în 
care se pregătește această clasa 
pentru încheierea cu succes a anului 
școlar, și pentru cele două examene, 
am aflat lucruri îmbucurătoare. Con 
ducerea școlii, cadrele didactice, diri
ginta clasei, cu toții și-au concentrat 
atenția asupra elevilor dintr-a VIII-a 
S-au întocmit din vreme grafice cu 
orele de meditații, pe materii, pe 
care elevii le respectă cu strictețe. 
La rîndul lor, profesorii se strădu
iesc să termine la timp materia pen
tru clasa a VIII-a și, totodată, să 
respecte planurile de recapitulare a 
materiei din anii anteriori. Așadar, 
paratei cu predarea și seminarizarea 
materiei la zi, se face verificarea cu
noștințelor din anii trecuți.

Faptul că elevii din clasa a Vlll-a 
de la Școala generală de 8 ații nr. 4 
din Vulcan vor încheia eu bine tri
mestrul III și ultimul al școlii ele
mentare, este indicat de notele bune 
înscrise în catalog. Nume ca cete ah 
elevilor Dobre Vera, Kelemen Șaroi 
ta, Suitoru Elena, Lochainer Gretti, 
Sav Virginia, fruntașe la învățătură 
și disciplină, sint rostite cu mfndrie 
de către diriginta clasei, Adam Ana. 
Exemplul lor este urmat de tot mai 
mulți elevi dintr-a VIII-a.

De la conducerea școlii am aflat 
că cea măi bubă clasă din școală 
eete a Vlll-a. Elevii sîijț conștienți 
de sarcinile ce te stau în față și în
vață cu sîrguință, vin cu regularitate 
la orele de curs, la meditații și con
sultații, se străduiesc să aprofundeze 
cit mai bine cunoștințele predate. 
Mai au doar puțin timp pînă cînd 
se vor afla :n fața comisiilor de 
examinare. Ii așteaptă nu un singur 

făcut parte din lotul de handbal al 
echipei S.S.E. din Petroșani, iar a- 
cum sint membru al echipei de 
handbal „Viitorul" din Vulcan. Am 
îndrăgit și teatrul. Deci, sint feri
cit Mihai, că am apucat pe un 
drum buit, că am în fața mea un 
viitor luminos. Nu de mult, comu
niștii m-au primit in rîndurile lor. 
Prin muncă. învățătură, prin toată 
comportarea mea, mă voi strădui 
să fiu /Іа înălțimea încrederii lor. 
să fiu demn de generația din care 
lac parte.

Te sfătuiesc, dragă Mihai, uită-te 
in jurul tău, la tinerii care învață 
cu sîrguință și muncesc cu tragere 
de inimă. Pe toți îi animă dorința 
de a deveni utili societății. Oîn- 
dește-te că și tu poți face la fel. 
Urmează, le exemplul. Iți doresc 
succesf"

Cu prietenie
SIMION POP 

muncitor — U.R.U.M P.

Primește, Mihai, sfatul priete
nesc I Iar exemplul de care ți se 
vorbește, poți să-1 iei chiar de la 
acest tînăr, care, deși eu soarta a- 
semănătoare cu a ta, a fost capa
bil — spre deosebire de tine — 
să primească ajutorul oamenilor 
din jurul lui. E timpul să prețutești 
și tu acest ajutor.

examene
examen ca pe colegii lor mai 
mici, ci două și... ceva mai dificile. 
Este vorba în primul rînd de exame
nul de absolvire a școlii elementare, 
prilej de verificare a cunoștințelor 
acumulate in cei 8 ani de școală și, 
apoi, examenul de admitere în școlile 
medii și profesionale. Acesta din ur
mă constituind un sever concurs~Șm- 
plieă o pregătire temeinică, cere cu
noștințe multilaterale, puternic conso
lidate.

Conducerea școlii, cadrele didactice 
le acordă tot sprijinul acestor elevi, 
pentru ca ei să se prezinte cu frun
tea senină în fața comisiilor de exa
minare, pentru ca drumul pe care vor 
porni peste puțin timp să fie mai 
ușor de parcurs. Și fiecare elev din
tr-a Vlll-a și-a ales deja viitorul drum 
în viață. Atenția tuturor este îndrepta
tă spre începutul acestui drum. Tim
pul țintește și el într-acolo. Dar tim
pul trebuie dedicat exclusiv învățătu
rii de către fiecare elev din clasa 
a VIII-a.

Un lucru am vrea să subliniem: 
toate conducerile școlilor, cadrele di
dactice, diriginții claselor a VIII-a, 
să acorde atenție sporită pregătirii 
elevilor din aceste clase. Elevii dintr-a 
Vlll-a să nu mai fie angrenați în di
ferite întreceri cultural-artistice sau 
sportive, să fie absolviți de unele 
sarcini școlare, pentru a-și dedica tot 
timpul învățăturii: pentru două exa
mene.

D. GHEONEA

UTEMISTUL
încă de la angajarea sa la Uflfla 

de reparat utilaj minier Petroșani, 
lovan Constantin s-a dovedit ua tî
năr harnic și conștiincios. A fost re
partizat Ia întreținere. Aici a căutat 
întotdeauna să-și facă datoria. A par
ticipat cu însuflețire la acțiunile de 
muncă patriotică ce s-au organizai 
în uzină. Dorea să facă parte din 
rîndurile organizației U.T.M. La în
ceput n-a știut cui să se adreseze.

A întrebat un prieten și acela l-а ex
plicat ce se cere unui tinăr pentru 
a.-'putea face parte din organizația 
U.T.M. In cursul lunii martie a cerut 
organizației de bază primirea sa în 
U.T.M. La cîteva zile a fost pus în 
discuția adunării generale. Apreciin- 
du-i activitatea, utemiștii au votat în 
unanimitate primirea lui în rîndurile 
organizației. Astfel lovan Constantin 
este cel mai proaspăt utemist din 
uzină.



PregiUiri 
de sărbătoare

A devenit o tradiție ca ziua de l 
Mai să găsească localitățile Văii 
Jiului pregătite sărbătorește. Se re
condiționează fațadele clădirilor, lu
crătorii de la I.L.L. executînd ten
cuieli, reparații la timplărie, schim
bări de jgheaburi și burlane, vopsi
torii etc.

In cadrul acestei acțiuni, în pre
zent la Lonea sînt în curs de exe
cutare lucrări de întreținere pe stră
zile Republicii, Parcului și Minerului; 
în Petrila, pe străzile Republicii, Mi
nei, Alee. Sahia și Victoriei; în Pe
troșani se vor executa diferite repa
rații la imobilele de pe strada Repu
blicii, iar pe urmă și pe străzile 23 
August, Gdu, Decebal, Mihai Vitea- 
zu, Grivița Roșie. In Aninoasa este 
prevăzută repararea tencuielilor și 
apoi spoirea imobilelor de pe strada 
principală și străzile M. Eminescu, 
București, Gh. Lazăr. In orașul Vul- 
ean, este prevăzută spoirea exterioa
ră a blocurilor de pe artera princi
pală, iar în Lupeni pe străzile 6 Au
gust, Horia, Cloșca, Republicii, cartie
rul T. Vladimirescu, la blocurile din 
cartierul Viscoza II. In orașul Uricațli 
se vor executa în cursul anului lu
crări de reparații, spoieli și vopsitorii 
la toate blocurile.

Cu sprijinul sfaturilor populare și 
al cetățenilor, avem convingerea că 
vom reuși să îmbunătățim continuu 
aspectul clădirilor și al cartierelor 
norțțe.

VIJDEA GHEORGHE 
director I.L.L. — Petroșani

Crase căminele noastre. Blocul E6 de la Petrita, aflat în construcție. I

PUBLICITATE
Oficiul I.C.I.L. Petroșani

ANUNȚĂ
Pentru stimularea producătorilor deținători de 

animale din Valea Jiului, începînd cu data de 1 
martie 1965,

I.C.I.L. Petroșani plătește pentru fieca
re litru de lapte predat suma de 1,50 lei.

Pentru fiecare itru de lapte predat se acordă 
cantitatea de 0,400 kg tărîțe contra cost, cu con* 
diția ca laptele să aibă un conținut de grăsime de 
3,5 la sută u. gr.

Pentru 1 kg de telemea de oi sau caș 
de oi întreprinderea oferă 9 lei plus co
ta de 0,500 kg tărîfe/kg de produs, 

contra cost.

iBCbeiati Hi ii soite mintie to I.C.1.1.
Informații suplimentare se pot ua la Oficiul 

I. С. I. L. Petroșani, strada Dr. Petru Groza nr. 5, 
telefon 262.

Cum se repara vagooeiele ?
In urmă cu cîteva zile, tov. Mun- 

teanu Emeric, șeful echipei de repa
rat vagonete de la sectorul de tran
sport al minei Dîlja, ne făcea cu
noscut intr-o scrisoare că întîmpină 
greutăți în muncă deoarece nu este 
sprijinit îndeajuns în activitatea sa de 
conducerea sectorului și că de mai 
mult timp îi lipsesc unele piese de 
schimb.

Am plecat la mina Dîlja pentru a 
verifica în ce măsură sînt juste cele 
relatate. Ih mare parte, cele sesizate 
de tovarășul Munteanu sînt adevă
rate. Faptul că echipa de reparat va
gonete nu are asigurate, în prezent, 
condiții corespunzătoare de muncă es
te cunoscut mecanicului șef al 
E.D.M.N., inginerului Farkaș Eme
ric, și maistrului mecanic Molodeț Io
sif de la sectorul III transport ai 
minei. Ce am găsit la mina Dîlja ?

Cel puțin 100 vagonete răsturnate, 
cu defecțiuni mai mari sau mai mici, 
de-a lungul liniei care leagă gura 
minei de planul înclinat și haldă. 
Tov. Munteaifli este de părere că 
80-85 din acestea ar putea fi repa
rate dacă ar dispune de piesele de 
schimb necesare și dacă s-ar bucura 
de sprijin din partea conducerii sec
torului. In prezent, lipsesc șasiuri, 
tampoane, răcoanțe pentru cărucioare 
de lemn, șuruburi, suporți pentru osii, 
cîrlige, inele de siguranță pentru ca
pace.

Pentru a putea executa lucrările de 
sudură necesare, echipei de reparat 
vagonete i-a fost repartizat lucrătorul 
Panek Zoltan. Dar acest om lipsește 

de multe ori nemotivat de la lucru; 
ba uneori părăsește locul de muncă 
în timpul serviciului și apoi ...sudează 
dacă ai cu cine. De asemenea, nu 
s-au creat echipei condiții potrivite 
de muncă nici în sensul că cei doi 
oameni care repară vagonete nu dis
pun de un loc adecvat pentru păstra
rea sculelor (le țin undeva într-un 
pod I).

Tov. Munteanu se ocupă cu repa
rarea vagonetelor de aproape 13 ani. 
Dovada că pune suflet în această 
muncă este și faptul că a confecțio
nat, din resursele atelierului minei, 
un dispozitiv pentru îndreptarea pe
reților frontali deformați. Și folosește 
acest dispozitiv cu bune rezultate. In 
ultimele 4 luni a recuperat, din pro
prie inițiativă, de la vagonete casște. 
mai mult de 100 cîrlige. De mențio
nat că aceasta este una din piesele 
deficitare.

Faptul că minerii de la Dîlja re
simt deseori lipsa vagonetelor goale

ORT•SPORT
„(прішііі stelar dt itlttlH pe edlpe"

In vederea stimulării activității 
atletice în Valea Jiului, U.C.F.S. Pe
troșani, în colaborare cu Secția de 
învățămînt a orașului Petroșani orga
nizează începînd din acest an „Cam
pionatul școlar de atletism pe echipe".

Probele la care vor avea loc în
trecerile sînt următoarele:

ȘCOLI MEDII Șl PROFESIONALE
Băieți: 100 m plat; 200 m plat; 

400 m plat; 800 m plat; 1500 m plat; 
3000 m plat; ștafetă 4x400 m; lun
gime; înălțime, triplusalt; greutate; 
disc.

Fete: 100 m plai; 200 ni plat; 400

[ЩІШ1 іШніш ie niel
in lima aceasta, ca preludiu al 

Campionatelor universitare (Univer
siada), în cadrul Institutului de mine 
din Petroșani se desfășoară pasio
nante întreceri de volei. Intîlnirile au 
loc în cadrul celor două facultăți ale 
institutului, pe ani de studiu, fiecare 
an avînd echipa sa, formată prin se
lecționare. La sfîrșitul turului volei
balistă: (retur nu va fi), campioanele 
celor două facultăți vor susține meciul 
decisiv pentru desemnarea campioa 
nei pe institut.

Majoritatea meciurilor s-au jucat, 
obținîndu-se rezultate pe cît de va
riate, pe atît de frumoase N-au lip
sit desigur nici surprizele. Astfel, 
echipa anului I mine a dispus de 
aceea a anului V mine cu scorul de 
3-1, după un meci în care și-au dat 
mîna tinerețea cu tehnica. De aseme
nea, echipa .anului I electromecanică 

Івігевііймеа regiiuli de іШііііі 
Hunedoara — Deva

Secția rețele „Valea Jiului" Petroșani 

ANGAJEAZĂ 
Vulcan: 2 electricieni principali reparații LEA

5 „ primi
5 „ ajutori
1 electrician secund „ „

Lupeni: 1 electrician prim stații
1 „ prim UEE
2 electricieni secunzi stații 

Aninoasa: 1 electrician prim stații 
Petroșani: 1 electrician secund LEA

2 electricieni ajutori „ 
Solicitant» vor trebui să aibă domiciliul sta

bil în una din localitățile de mai sus fi să înde
plinească condițiile legale.

întreprinderea forestieră —- Petroșani 
ANGAJEAZA IMEDIAT

MAGAZIONER MATERIALE TEHNICE LA SECTOROL PETRO
ȘANI.

Angajarea se face cu respectarea condițiunflor prevăzute de H.C.M.
1053/1960.

Informații suplimentare se primesc ia sediul întreprinderii, str. 6 
Martie nr. Й, tdefon 362 PeâoșMti.

(în această direcție și-au exprimat 
nemulțumirea unii brigadieri și mai
ștri) nu este cauzat numai de acti
vitatea nesatisfăcătoare de la haldă 
ci și de faptul că întreținerea parcu
lui de vagonete nu se bucură de a- 
tenția cuvenită.

Este drept că la mina Dilja, unde 
construcțiile se întind pe o mare su
prafață, există greutăți în folosirea 
și repartizarea spațiului. Dar aceasta 
nu justifică indiferența cu care este 
tratată munca echipei de reparat va
gonete. Este necesar să se creeze 
neîntîrziat condiții optime de muncă 
acestei echipe. Bine ar fi dacă i s-ar 
repartiza un alt sudor. Se impune 
totodată ca aprovizionarea cu piese 
de schimb să-și găsească cît de cu- 
rînd o rezolvare. Conducerea sectoru
lui are datoria să ia neîntîrziat mă
suri. In acest fel, asigurarea brigăzi
lor din subteran cu vagonete goale 
ar putea fi îmbunătățită.

FR. ѴЕТЙО

m plat; 800 m plat; ștafetă 4X1Q0 
m; lungime; înălțime; greutate; disc.

ȘCOLI GENERALE DE 8 ANI
Băieți: 80 m plat; 200 m plat; 500 

m plat; lungime; înălțime; greutate.
Fete: 60 m plat; 300 m plat; lun

gime; înălțime; greutate.
Prima etapă a campionatului este 

programată în ziua de 25 aprilie pe 
stadionul „Jiul" din Petroșani. Con
ducerile școlilor și profesorii de edu
cație fizică sînt solicitați să-și adu
că contribuția cuvenită la reușita a- 
cestei acțiuni sportive.

COMISIA ORĂȘENEASCA 
DE ATLETISM

li Miițill
a întrecut echipa celor din anul iV’* 

-electromecanică Cil categoricul scor de 
3-0.

lată și alte rezultate : Anul 
V mine — Anul IV mine 3-0; 
Anul I mine — Anul 11 mi
ne 3-2; Anul I electro — Anul III 
electro 0-3; Anul II electro — Anul 
I electro 3-0.

Celelalte meciuri se vor juca pînă 
ui jurul datei de I Mai, eînd va avea 
loc finala între echipele celor două 
facultăți.

Cu prilejul acestui campionat ies in j 
evidență noi talente sportive. Campio
natul din institutul nostru se bucură 
de multă atenție din partea tovară
șului profesor Ciacu, antrenorul echi
pei divizionare de volei Știința, pre
cum și din partea catedrei de sport.

TODORAN GHEORGHE 
student

23 apette
PROGRAMUL I. 500 BULETIN 

DE ȘTIRI. Buletin meteorologici 506 
Lecția de gimnastică; 6,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 6,10 
Mici piese instrumentale; 600 Reco
mandări din program; 6,35 Asauitați 
chitara; 6,45 Salut voios de pionier; 
700 RADIOJURNAL; 7,15 Program 
de bolerouri; 7,30 Sfatul medicului: 
Primăvara și durerile reumatice; 705 
Anunțuri, muzică; 7,45 Portativul me
lodiilor; 800 SUMARUL PRESEI; 
806 Arii din operele lui Bizet; 8,30 
Rapsodia romină de Ciprian Porum- 
bescu; 806 Din clntecele țărănimii 
noastre: 9,10 Muzică ușoară; 9,30 
Piese vocale de Teodor Fuchs; 9,45 
Muzică populară interpretată de Ion 
Crețu și Haralambie Jovița; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,03 TEATRU 
LA MICROFON — Medalion: Ion 
Mânu; 11,03 Muzică ușoară; 1100 
Pagini din operete; 12,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 12,03 Suită de șapte dan
suri populare de Sabin Drăgoi; Rap
sodie de Constantin Bobescu; 12,31 
Folclor muzical din Transilvania; 
13,00 Fragmente din opera „Elixirul 
dragostei" de Donizetti; 1307 Poe
mul simfonic „Serbări romane" de 
Ottorino Respighi; 14,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 1405 Recomandări din 
program; 14,10 Soliști și formații de 
muzică ușoară; 15,00 Muzică popu
lară cerută de ascultători; 1500 „Bu
chet de melodii" — muzică ușoară; 
16,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic; 16,15 Prelucrări corale; 
1600 EMISIUNE DE BASME: „Și- 
rin și Farhad", poveste orientală; 17,00 
Program de tangouri; 17,15 Din re
pertoriul violonistului Ștefan Ruha: 
Sonata în mi minor de Ver acini, la 
pian Ferdinand Weiss; 17,30 IN SLUJ
BA PATRIEI: 1800 UNIVERSITA
TEA TEHNICA RADIO - Rășini sin
tetice; bachelită, cleiuri, aminoplast; 
18,15 Din comoara folclorului nostru; 
18,35 Muzică ușoară de Aurel Giro- 
veanu; 18,50 TRIBUNA RADIO; 1900 
Caleidoscop muzical; 19,40 Recital 
Sarah Vaughn — muzică ușoară; 2000 
RADIOGAZETA DE SEARĂ; 20,30 
Muzică ușoară, 21,00 Cintă Leaf^tgțce 
Price — arii din opere; 21,15 LEG- 
TURA DRAMATIZATA; 21,45 Muzi
ca ușoară: 22,00 RADIOJURNAL. Bu
letin; meteorologic; 2200 Ciclul „pa
gini inedite din muzica preclasică"; 
23,05 Muzică de dans; 23,52 BULE
TIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,35 Passodoble; 7.45 Pie
se vocale și instrumentale de Liberia 
Brediceanu; 8,00 Melodiile dimineții; 
800 Recomandări din program; 805 
Muzică populară; 9,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 903 Oaspeți ai Festivalului 
internațional „George Enescu — 19640; 
900 Radioracheia pionierilor; 10.00 
Din operele compozitorilor noștri; 
1000 Soliști de muzică ușoară; 1100 
BULETIN DE ȘTIRI: 1103 „Povesti
re și cintec" —- emisiune pentru cei 
mici; 11,15 Din viața de concert • 
Capitalei; 1200 Buchet de melodii 
populare: 13,00 BULETIN DE
ȘTIRI: 13,03 Piese interpretate
de fanfară; 1300 LIMBA NOA
STRĂ. „Gramatica in școală". Vor
bește acad. prof. Al. Graur (reluare); 
13,40 Concert de prinz; 1400 Reco
mandări din program; 1405 Soliști 
de muzică populară; 1500 BULETIN 
DE ȘTIRI; 15,05 Pagini orchestrale 
din opera „Peter Grimes" de Benja
min Britteh; 15,30 Din țările socia
liste; 15,55 Muzică; 1600 Din reper
toriul interpreților de muzică popu
lară Maria Peter și Fănică Stănesca 
Romineștl; 16,20 Sport; 1700 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologici 17,15 
Recital Mircea Nemens — in program 
muzică din operete; 17,30 Sfatul me
dicului : Primăvara și durerile reu
matice; 1705 Anunțuri, reclame, mu
zică; 1800 Piese de estradă; 180Ѳ 
Program Prokofiev; 18,45 Cintă eorul 
Radioteleoiziunii; 1900 BULETIN 
DE ȘTIRI; 1905 Dansuri vocale ti 
orchestrale din operete; 19,30 ȘCOA
LA ȘI VIAȚA; 19,45 Melodie și ritm/ 
20.30 NOAPTE BUNA COPII; „Avu
ția ciubărului" de Viorica Nicoară; 
20,46 Inierpreți de odinioară ai mu
zicii populare rominești; 2100 RA
DIOJURNAL. Sport; 21,20 Muzică 
de dans; 21,50 Seară de lieduri; 22,30 
Versuri in lectura actorului Septimiu 
Sever; 22,40 Muzică de dans; 2300 
BULETIN DE ȘTIRI; 23,05 Opera 
„Siegfried" de Richard Wagner (mon
taj muzical-literor); 0,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.
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WASHINGTON

Continuă manifestațiile studențești 
împotriva intervenției militare 
americane în Vietnam

WASHINGTON 21 (Agerpres).
La Washington continuă manifesta

țiile studențești începute sîtnbătă îm
potriva intervenției militare america
ne în Vietnam. După cum s-a mai 
anunțat, manifestanții au cerut să 
fie primiți de președintele Johnson 
pentru a-i înmîna o petiție. Agenția 
U.P.I. relatează că 17 manifestanți 
au fost arestați în fața Casei Albe,

cu puțin timp înainte de sosirea pre
mierului italian Aldo Moro, venii 
pentru a avea întrevederi cu preșe
dintele Johnson. Refuzînd să dea as
cultare avertismentului ■ autorităților 
de a pune capăt manifestației lor, 
studenții s-au așezat în fața uneia 
din porțile reședinței prezidențiale de 
unde au fost ridicați cu forța și 
transportați la poliție.

India se pronunță pentru încetarea 
agresiunii din Vietnam

DELHI 21 (Agerpres).
Luînd cuvîntul la o recepție la 

Delhi, primul ministru al Indiei, Lai 
Bahadur Shastri, a declarat marți 
seara că „ori S.U.A. încetează bom
bardamentele în Vietnam, ori accepta
rea de către Johnson a propunerii 
țărilor neangajate de a se începe 
tratative necondiționate constituie un 
non-sens“. El a spus că India se 
pronunță pentru încetarea operațiu
nilor militare din Vietnam, urrnînd

ca apoi să aibă loc o conferință con
sacrată rezolvării politice a proble
mei vietnameze.

Critici la adresa puterilor occidentale 
pentru ajutorul militar acordat R.S.A.

NEW YORK 21 (Agerpres).
Președintele Comitetului special 

O.N.U. însărcinat cu cercetarea po
liticii de apartheid a guvernului 
R.S.A., Achkar Marof (Guineea) a 
criticat marți, în cadrul unei ședin
țe a comitetului, principalele puteri 
occidentale pentru faptul că au in
tensificat ajutorul militar acordat 
Republicii Sud-Africane. El a decla

rat, de asemenea, că sporirea inves
tițiilor de capital străin în R.S.A. 
„reprezintă o provocare deschisă la 
adresa Națiunilor Unite, Organiza
ției Unității Africane și opiniei pu
blice mondiale". „Alianța dintre ra
siștii sud-afrîcani și colonialiști es
te cimentată de marea flinanță — a 
spus Marof — în timp ce delegații 
marilor puteri țin cuvîntări pioase la 
Națiunile Unite".

Reacțiile lui Chombe la comunicalul comun 
semnal de Algeria, Tanzania și Mali

Vizita Iui I. B. Tito 
în Algeria

ALGER 21. Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite :

După vizitele făcute în orașele 
Constantine, Oran, Lagheuat și alte 
localități, I. B. Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, însoțit de preșe
dintele Algeriei, Ahmed Ben Bella, 
s-a reîntors marți’ după-amiază la 
Alger, unde au continuat convorbi
rile. Miercuri dimineața, președinte
lui Tito, i-a fost decernat titlul de 
„Doctor honoris causa" al Univer
sității din Alger.

EVOLUȚIA PROBLEMEI 
CIPRIOTE

NICOSIA 21 (Agerpres).
Interdicția de ieșire și de intrare 

în sectorul turc al Nicosiei continuă. 
Potrivit ziarului cipriot — grec „Pa- 
t-ris", poliția din Kyrenia a primit ia 
rîndul său, ordinul să instituie o 
supraveghere severă asupra acestei 
regiuni, situată în parte nordică a 
zonei controlată de ciprioții turci.

In legătură cu aceste măsuri luate 
de autoritățile cipriote grece, înaltul 
comisar britanic în Cipru a avut 
marți o întrevedere cu președintele 
Makarios, căruia i-a remis o notă 
de protest a Turciei.

LEOPOLDVILLE 21 (Agerpres).
Primul ministru congolez, Moise 

Chombe, a dat publicității o declara
ție în care protestează împotriva 
comunicatului comun semnat de pre
ședinții Algeriei, Tanzaniei și Repu
blicii AAali, în legătură cu atitudi
nea acestor țări față de situația din 
Congo. Moise Chombe pretinde că

atitudinea acestor țări față de gu
vernul lui ar constitui „un ames
tec în treburile interne ale țării 
sale".

Pentru a se răzbuna împotriva a- 
cestui comunicat, Chombe a anunțat 
că a hotărît să expulzeze din Con
go 3 000 de cetățeni malieni, care 
lucrau la minele de diamante din 
Kasai.

SOFIA

Deschiderea expoziției 
„20 de ani 
de învățămînt pubHc“

SOFIA 21 (Agerpres).
La 20 aprilie s-a deschis la So

fia expoziția „20 de ani de învăță
mînt public", în legătură cu cel de-al 
treilea seminar internațional pentru 
învățămîntul politehnic și profesio
nal și pentru educația prin muncă, 
care are loc în Capitala R.P. Bul
gare. Ea cuprinde aproximativ 1 500 
de exponate din ceramică, lemn, ar
ticole de uz casnic și decorative, a- 
parate optice, diferite mașini și me
canisme realizate de elevii din R.P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. E>. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. 
Romînă și R.P. Ungară.

Versiuni contradictorii 
privind situația din nordul Irakului

BAGDAD 21 (Agerpres).
In legătură cu situația din Kurdis- 

tanul irakian, în ultimele zile circulă 
versiuni contradictorii. Ministrul in
formațiilor al Irakului, Abdel Kerim 
Farhan, declara la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute, la Beirut, în drum spre 
Amman, că în nordul Irakului, lo
cuit de kurzi, „nu are loc în prezent 
nici o operațiune militară" și că „gu
vernul irakian nu dorește să verse 
stage într-o luptă cu kurzii". Cu 

I toate acestea, relatează coresponden-

Festivalul filmului
afro-asiatic

DJAKARTA 21 (Agerpres).
In capitala Indoneziei s-a deschis 

un festival al filmului afro-asiatic, 
la care participă R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană, R. D. Vietnam Re
publica Mali, Cambodgia șt indo
nezia. Festivalul este consacrat ce
lei de-a 10-a aniversări a Conferin
ței de la Bandung.

Tratativele dintre delegațiile 
Republicii Arabe Yemen 
și R. D. Germane

SANAA 21 (Agerpres).
Agenția M.E.N. anunță că la 

Sanaa au început tratative oficiale 
între delegația Republicii Arabe Ye
men și delegația R. D. Germane, 
condusă de Paul Scholz vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G.

Vor fi examinate problema colabo
rării dintre cele două țări în do
meniul dezvoltării agriculturii, in
dustriei și economiei, precum și căile 
de întărire a relațiilor economice și 
culturale.

Ședința Consiliului
PARIS 21. Corespondentul Ager

pres, Georges Dascal, transmite:
Miercuri a avut loc la Paris șe

dința săptămînală a Consiliului de 
Miniștri la care ministrul de exter
ne Couve de Murville, a făcut o ex
punere privind poziția Franței față 
de S.E.A.T.O. și situația din Viet
nam.Expuriînd declarația făcută de 
Couve de Murville, ministrul infor
mațiilor,’ Alain Peyrefitte, a arătat 
că hotărîrea Franței de a trimite un 
simplu observator la întrunirea mi
nisterială a S.E.A.T.O. care va avea 
loc la Londra între 3 și 5 mai, în 
locul ministrului de externe, decurge 
din faptele care s-au întîmplat la 
precedenta întrunire a acestui con
siliu de la Manila, unde Franța a 
refuzat să se asocieze la comunica-

de Miniștri francez

tul agenției France Presse din Bei
rut, Farhan a afirmat că „au fost 
adoptate o serie de măsuri de se
curitate pentru a împiedica pe oricine 
ar dori să tulbure ordinea" și că 
„de mai multe săptămîni, au fost 
date în acest scop unele dispoziții 
militare".

Corespondenții și presa libaneză 
din ultimele zile au transmis știri, 
potrivit cărora în nordul Irakului ar 
fi fost reluate acțiunilei armate îm
potriva kurzilor.

Corespondentul agenției France 
Presse anunța din surse kurde că 
în prezent au loc lupte în diverse 
sectoare din nordul Irakului.

U Thant va sosi 
Ia Viena

NEW YORK 21 (Agerpres).
La sediul Națiunilor Unite s-a 

anunțat că secretarul general al 
O.N.U., U Thant, va pleca luni 
spre Viena unde va prezida ședin
ța anuală a Comitetului de coordo
nare administrativă a agențiilor spe
cializate ale O.N.U., care va avea 
loc între 27 și 30 aprilie. U Thant 
va vizita apoi, între 2 și 5 mai, se. 
diul european al O.N.U. de la Ge
neva.

In legăloiă tu lol№ gumulDi fraotez 
ciivind sesiunea filottiliii S.E.B.î.O.
PARIS 21 (Agerpres).
Hotărîrea guvernului francez 

de a nu-și trimite ministrul 
de externe la sesiunea Consi
liului ministerial al blocului 
S.E.A.T.O. este comentată pe larg de 
corespondenții agențiilor occidentale de 
presă din capitala Franței. Cu to
ții apreciază că această hoiărîre es
te motivată de opoziția Franței față de 
actuala politică a S.U.A. în Viet
nam.

„De Gaulle — scrie comentatorul 
agenției U.P.I. Joseph Grigg — a 
devenit tot mai nemulțumit de 
S.E.A.T.O. întrucît el consideră acest 
pact ca reflectînd pur și simplu po
litica Statelor Unite față de Asia 
de sud-esi. Așa cum a expus Couve 
de Murville în cursul recentelor sale 
convorbiri de la Washington — con
tinuă agenția — de Gaulle se opune 
total politicii americane în Vietnam. 
El a avertizat în repetate rînduri 
Statele Unite că după părerea sa,

această politică poate duce la „de
zastru". Subliniind că „Franța se 
opune în întregime actualelor atacuri 
aeriene ale S.U.A. împotriva Viet
namului de nord" agenția arată că 
acțiunea guvernului francez „atestă 
că el nu 'dorește să fie asociat în 
nici un fel cu politica Washingtonului 
în Asia de sud-est atîta timp cît 
ea este continuată pe actualele ba
ze".

Intr-un comentariu al agenției 
Reuter se arată că „în cercurile ofi
ciale din Paris se extinde părerea că 
viitorul pas (al Franței NR.) l-ar 
putea constitui părăsirea deplină a 
pactului S.E.A.T.O. „Hotărîrea fran
ceză reflectă dorința președin
telui de Gaulle de a disocia Franța, 

: pas cu pas, de orice amestec în 
războiul din Vietnam. El nu este de 
acord cu politica americană în a- 
ceastă regiune și se pronunță în 
favoarea neutralizării".

tul comun care „nu reflecta vede
rile guvernului său“.

Presa pariziană din aceeași zi 
comentează pe larg poziția Franței 
față de S.E.A.T.O. Astfel, „Le Mon
de" scrie printre altele: „Absența 
domnului Couve de Murville la Lon
dra va avea semnificația unui semi- 
boicot al S.E.A.T.O. de către Franța". 
Ziarul relevă că „Franța nu are 
aceleași motive ca Anglia, Noua Ze- 
elandă și Australia de a menaja 
S.U.A., aprobînd politica lor față de 
Vietnam". Pentru „Paris Jour" po
ziția guvernului francez înseamnă 
„în primul rînd că el nu vrea să se 
dezintereseze de soarta păcii în Asia 
de sud".

SALISBURY. — Un miting cu 
caracter electoral, organizat la 
Salisbury, la 19 aprilie, i-a oferit 
primului ministru sud-rhodesian 
lan Smith un nou prilej să afirme 
că guvernul pe care-l conduce va 
hotărî singur viitorul tării, în ca
zul cînd nu va fi găsit un lim
baj comun cu Londra.

NEW YORK. — Ziarul „Balti
more News American" și-a sus
pendat, începînd de marți, apariția,
ca urmare a grevei 
muncitorii de la ti
pografia ziaru
lui. Greviștii cer 
condiții mai bune

declarate de

In
de lucru și sporirea salariilor.

RIO DE JANEIRO. — Recent,
la Rio de Janeiro au fost arestați 
funcționarii unei agenții de bur
să. Trei dintre cei arestați sint 
cetățeni ai Statelor Unite, și au 
fost acuzați că, pe lingă operațiu
nile normale de capital, au efec
tuai operațiuni ilegale cu devize.

Ш1 YORK. — La 21 aprilie, 
Expoziția internațională de la New 
York șî-a deschis din nou porțile. 
Această expoziție, ale cărei prime 
șase luni de existență, în 1964,
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Planeta Mercur se aseamănă 
foarte mult cu Luna
— declarația astro-fizicianului Thomas Gold

WASHINGTON 21 (Agerpres).
Vorbind la cea de-a 46-a confe

rință anuală a Uniunii geofizice a- 
mericane, astro-fizicianul Thomas 
Gold, de la Universitatea Cornell, a 
declarat că ultimele cercetări efec
tuate cu ajutorul radiotelescopului de 
la Arecibo, din insula Puerto Rico, 
au dus la concluzia că planeta Mer
cur se aseamănă foarte mult cu 
Luna și că, în decursul istoriei sis
temului solar, ea a fost un satelit al 
planetei Venus. Aceste cercetări e-

fectuate ta zilele de 6, 10 și 12 apri
lie au stabilit, pentru prima oară 
că Mercur se învîrtește în jurul axă 
sale.

Thomas Gold a mai declami că 
noile studii arată că Mercur și Lu
na se mai aseamănă și în alte pri
vințe : ambele stat mici, pe ele se 
înregistrează temperaturi ridicate. în 
mod virtual eje nu au atmosferă Șt, 
în general, suprafața lor este ne
tedă și întreruptă doar de cratere.

s-au încheiat cu un deficit de mai 
multe milioane de dolari, va r&mîne 
deschisă pînă în luna octombrie.

DJAKARTA: — După cum anun
ță Agenția Centrală Telegrafică 
Coreeană, Kim Ir Sen, președin
tele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, a părăsit Djakar
ta, după vizita pe care a făcut-o 
in Indonezia la invitația președin
telui Sukarno.

COPENHAGA. — In orașul Tors- 
havna din insulele Faroe, care

cîieva rînduri

mîna viitoare încep audierile în 
legătură cu ordinul de deportare 
a șase dansatori negri din R.S.A. 
care nu doresc să se înapoieze ta 
țară. Cei șase dansatori făceau 
parte dintr-un ansamblu,

ACCRA. — La Universitatea de 
Stat din Ghana s-a deschis un 
seminar al conducătorilor mișcări
lor de tinerei din Africa. Delega
ții din 33 de țări africane vor 
examina cu acest prilej problemele 
care se află in fața continentului 

și tineretului afri
can.

BONN. - La

aparțin Danemarcei, a avut loc un 
miting de masă al populației. Par- 
ticipanții au cerut lichidarea baze
lor militare ale N.A.T.O. de pe 
aceste insule.

LONDRA. — Două avioane de 
instructaj cu reacție aparținind for
țelor armate aeriene engleze s-au 
ciocnit marți seara și au căzut 
în regiunea localității Nortallerton. 
Pilotul unui avion și-a pierdut 

viața.
NEW YORK. — Agenția Asso

ciated Press relatează că săptă-

“ 21 iunie va în
cepe. în fața Curții cu jurați din 
Schweinfurt cel de-al patrulea pro
ces intentat lui Georg Schlosser, 
fost funcționar de poliție sub re
gimul fascist, care a participat la 
exterminarea în masă a populației 
din orașul polonez Chestochowa.

RABAT. — Regele Marocului, 
Hassan al II-lea, a avut marți în
trevederi cu președinții Camerei și 
Senatului, precum și cu liderii 
principalelor partide politice ma
rocane cărora le-a prezentat un 
„plan de acțiune".
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