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în în timpi narea zilei de 1 Mai

Hărnicie la prepararea cărbunelui
Muncitorii din sectorul separație al 

preparației Petrila întîmpină ziua de 
1 Mai cu realizări valoroase înscrise 
pe graficul întrecerii socialiste. Lu- 
crînd cu hărnicie și sprijinindu-se re
ciproc în muncă, ei au reușit să de
pășească sarcinile de plan pe primele 
două decade ale lunii aprilie cu 8 
la sută și să îmbunătățească în ace- 

Re pa rafii înainte
Și muncitorii de la atelierele I.P.I.P. 

Livezeni desfășoară în aceste zile o 
entuziastă întrecere în producție. Co
lectivul lor se străduiește ca pînă la 
1 Mai să trimită zilnic șantierelor de 

■ construcții din Valea Jiului utilaje 
reparate înainte de termen și de ca
litate. In această săptămînă, de e- 
xemplu, echipa condusă de comunis
tul Tomescu Oprea a reparat cu 4

Munca patriotica
Ziua ’ solidarității internaționale a 

celor ce muncesc este întîmpinată de 
muncitorii din sectorul electromecanic 
al minei Aninoasa cu succes atît în 
producție cît și în acțiunile de mun
că patriotică organizate în incinta ex
ploatării. La chemarea biroului or
ganizației de bază P.M.R., zilele 
trecute au participat Ia o acțiune de 
muncă patriotică 150 de muncitori 
din sectorul respectiv. Cu acest pri
lej s-a executat reparația unui com
presor, s-au revizuit mașinile de la 

\ trei puțuri, s-a consolidat un pilon 
de funicular și derulat 500 m de 
cablu purtător, s-au reparat 35 de 
vagonete de mină.

Brigada minerului Cișlaru loan 
(mijloc) din sectarul III al minei 
Petrila întîmpină sărbătoarea de la 
1 Mai cu 1341 tone cărbune extrase 
pînă acum peste plan.

Pe baza folosirii 
tehnicii noi

Tehnica nouă, menită să contri
buie la creșterea productivității 
muncii și îmbunătățirea calității a 
luat o largă extindere în exploată
rile trustului minier „Ardealul". 
Numai în acest an, pentru înzestra
rea cu combine miniere, mașini de 
încărcat și alte utilaje, se cheltu
iesc peste trei milioane lei. In 
toate sectoarele se folosesc acum 
combine de abataj și de înaintări 
care taie și încarcă, mașini spe
ciale de încărcat și alte utilaje de 
mare randament. La exploatarea Să
lajul toată producția se extrage 
acum prin abataje frontale susți
nute de stîlpi metalici. In ultimul an 
s-a introdus susținerea și cu stîlpi hi
draulici care sînt mai ușori, iar 
manipularea lor se face mai re
pede.

De la începutul anului și pînă la 
15 aprilie, minerii au extras și li
vrat peste prevederi 4 900 de tone 
cărbune brun și lignit. 

lași timp calitatea cărbunelui cu 
două procente.

La obținerea acestui succes s-au 
evidențiat în mod deosebit membrii 
de partid Tarțan Gheorghe, Buzea Mi
ron, Rânzei Maria, Matilda Constan
tin și mecanicii de benzi Ivancu 
loan, Maidic Francisc, Farcoș loan.

de termen
zile înainte de termen un buldozer 
și a revizuit în afara sarcinilor de 
plan mai multe utilaje cu acțiune 
mecanică. La rîndul ei, echipa con
dusă de Gyorgy Alexandru a execu
tat din material economisit o jumă
tate de tonă de confecții metalice, iar 
colectivul atelierului de strungărie a 
recondiționat un număr de 18 piese de 
schimb pentru autocamioane șt diferite 
utilaje aflate în curs de reparație.

rodnica
'Printre particîpanții la acțiune, care 

s-au remarcat prin calitatea lucrărilor 
executate, se numără Hidișan Ovidiu, 
Strîntu Ștefan, Eighel loan, Borza 
Ioan, Moldovan Nicolae, Zoler Io
sif,. Feier Mihai, Dacinschi loan. Lă
cătuș Petru, Suhan Francisc, Mir-, 
cescu Dumitru, Bogdan loan și Mun- 
teanu Alexandru. Intr-o singură zi, 
muncitorii din sectorul electromecanic 
au prestat 1500 de ore de muncă 
patriotică contribuind la buna gos
podărire a instalațiilor și utilajelor, 
la lungirea duratei de funcționare a 
acestora.

jQj&eatUațiLe. în deeoi' nou
In aceste zile de primăvară 

și localitățile Văii Jiului tși 
îmbracă o dată cu natura veș
minte noi — modelate de mi
na omului gospodar: parcuri 
înverzite, ronduri de jlori, și
ruri nesfîrșiie de pomi orna
mentali, străzi și cartiere în
frumusețate.

O stradă ca atîtea altele din 
orașele noastre. Clndva, pe a- 
ceste locuri se întindea un 
teren viran. Acum insă iși 
înalță balcoanele cu glastre 
de jlori blocurile noi, ridicate 
in anii puterii populare. In 
jurul blocurilor forfotă locata
rii care au pornit cu entu
ziasm la înfrumusețarea îm
prejurimilor; unii sapă pămîn- 
tul tăind denivelările de pe 
marginea străzii, alții curăță 
noroiul, șanțurile ori nivelea
ză pietrișul. Un grup de lo
catari dă zor cu plantarea 
puiețllor de pomi. Fiecare se 
străduiește să-și aducă con
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Noi fronturi de lucru 
la mina Vulcan

La mina Vulcan se apropie de 
sfîrșit importante lucrări de deschi
deri și pregătiri pentru noi fronturi 
de lucru.

Brigada de mineri condusă de 
Gheorghe Susan execută un suitor 
în stratul 3, blocul III, unde se vor 
deschide noi abataje. Rezerva de 
cărbune din acest cîmp minier pus 
în exploatare este evaluată lâ apro
ximativ 60 000 de tone de cărbune. 
Alte două brigăzi specializate în 
lucrările de pregătiri miniere lucrea
ză la săparea unei galerii de bază 
și a unui suitor în stratul 15 blo
cul III, între orizonturile 570 și 590 
unde se va deschide un front de 
lucru pe o lungime de 130 de me
tri prin care se pune în exploatare 
o rezervă de 65 000 de tone de căr
bune cocsificabil.

a plecat la data de 
cei care au plecat 
odihnă ori la tra-

li otibaă îi tralamsnt
In zilele de 11, 13 și 14 aprilie, 

zeci de muncitori mineri de la E.M. 
Uricani au plecat în stațiunile Bu- 
zîaș, Victoria 9 Mai, Vatra Dornei, 
Tușnad Băi, Pucioasă și Ocna Si
biului. Un nou lot de salariați ai 
acestei exploatări 
20 aprilie. Printre 
în noua serie la 

tament, cu bilete 
primite' prin co
mitetul sindicatu
lui, se află mine
rii Maftei 
Joja 
Suciu 
tușul 
ghe. 
Rush 
muiți

Stan, 
Grigore și 
loan, lăcă- 

Simo Gheor- 
muncitorul 

loan și încă 
alții.

tribuția la acțiunile de înfru
musețare și buna gospodărire 
a cartierului său, a orașului.

Ultima săptămînă care a 
trecut, a marcat realizări în
semnate in acțiunile de bună 
gospodărire și înfrumusețare a 
localităților din Valea Jiului. 
Cetățenii, mobilizați de depu- 
tați, au ieșit in număr mare 
la muncă obștească aducîn- 
du-și din plin aportul la lu
crările gospodărești de primă
vară. lată cîteva cifre grăi
toare despre munca depusă în 
perioada 12—19 aprilie în a- 
cest domeniu în localitățile 
noastre: 480 cetățeni au parti
cipai la repararea a 820 m p 
străzi; 2600 au executat între
țineri și reparații la 9,2 km 
drumuri; 18143 au lucrat la 
amenajarea și curățirea de 
zone verzi; 2 536 au plantat 
în total 7 693 pomi; 1552 au 
lucrai la repararea a 53 pode
țe; 19 220 și-au adus contri

buția la nivelări de terenuri, 
întreținerea șanțurilor etc. Bi
lanțul acțiunilor patriotice pe 
săptămînă trecută totalizează 
153 913 ore muncă patriotică 
iar valoarea lucrărilor se ci
frează la 476 103 lei numai pî
nă ta 20 aprilie. Iată acum 
bilanțul lucrărilor de interes 
gospodăresc. efectuate în loca
lități in acest an: 3 820 m p 
străzi reparate, 132 km dru
muri întreținute, 71 960 m p 
zone verzi amenajate și 214740 
m p parcuri și zone verzi cu
rățite, 17 073 puieți de pomi 
plantați, 856 m p taluzări de 
maturi și multe alte aseme
nea lucrări la care au parti
cipai mii de cetățeni prestînd 
650 473 ore muncă patriotică.

Iată decorul nou creat de 
oameni harnici, buni gospo
dari in care localitățile Văii 
Jiului așteaptă sosirea zilei de 
1 Mai.

I
I

U.R.U.M.P.: Echipa lui Farkaș Petru a terminat repararea unui nou 
grup de pompe. Acum, ele pornesc spre exploatări.

Foto: N. MOLDOVEANO

DIN EXPERIENȚA COLECTIVELOR FRUNTAȘE

Totul pentru deservirea 
populației în condiții optime

Vestea că 1 s-a acordat cooperati
vei „Jiul" Petroșani, pentru a doua 
oară consecutiv, titlul de cooperativă 
fruntașă pe regiunea Hunedoara și 
o dată cu aceasta „Diploma de onoa
re" a Uniunii Centrale a Cooperati
velor Meșteșugărești a găsit colecti
vele de cooperatori în plin avînt, dor
nici să reediteze rezultatele anului 
trecut și să realizeze în acest an 
toate angajamentele luate. In acest 
scop, unitățile cooperativei noastre 
desfășoară întrecerea socialistă avînd 

ACTUALITATEA
• Mîine,- la ora 18, în sala de lectură a bibliotecii 

clubului din Paroșeni, comitetul U.T.M. de la ter
mocentrală organizează pentru tineri o seară cultural- 
distractivă. Cu acest prilej se va ține recenzia lite
rară a romanului „Podul de aur", de A. Mihale. 
Vor urma muzică, jocuri distractive și dans.

• Azi, la oră 19, in sala palatului cultural din 
Lupeni, comitetul sindicatului minier din localitate 
organizează pentru evidențiații în întrecerea socia
listă o seară de muzică. Orchestra clubului și o for
mație de soliști vocali amatori vor prezenta invită
rilor un program de potpuriuri și noi melodii de 
muzică ușoară și populară.

• Duminică, în sala cinematografului din Aninoa
sa cercul dramatic al clubului muncitoresc din loca
litate prezintă în premieră, Ia ora 19, piesa „Noap
tea e un sfetnic bun" de Al. Mirodan.

• Ieri, magazinul foto din Petroșani (unitatea nr. 
65) a primit pentru desfacere noi sortimente de 
mărfuri. Printre acestea se numără aparate de mă
rit fotografii de tip „Magnifax" și „Krokus", lentile 
cinemascop pentru dispozitive, servicii de fumat din 
material plastic, un larg sortiment de brelocuri bar 
bătești și bijuterii de damă.

• Azi, în sala de apel a minei Jieț — din Lonea 
are loc lă ora 13, o conferință intitulată „Realizări 
ale regimului democrat popular în Valea Jiului.

Conferința va fi expusă de tovarășul profesor 
Feher loan. (Continuare în pag. 3-a)

Noi spații vani ian naștere în jurul ЬкжагЦог.

ca obiective îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan, dezvoltarea uni
tăților, îmbunătățirea deservirii popu
lației din Valea Jiului.

O preocupare centrală a conduce
rii cooperativei este dezvoltarea ca
pacității de producție a unităților 
existente și deschiderea de noi uni
tăți, potrivit cerințelor în continuă 
creștere ale populației. Anul trecut, de 
exemplu, pentru folosirea mai judi
cioasă a spațiului și utilajelor, sec
țiilor de coafură și frizerie, croito
rie bărbați, li s-au mai adăugat, uni
tățile foto nr. 18 și 36 care ’lucrează 
în două schimburi. La unitatea-nr. I 
cizmărie (reparații) din complex, 
prin introducerea lucrului pe faze 
(șincron), am reușit să reahjătnc un 
volum mai mare de economii și să 
obținem astfel o rdntabilitate mâi 
mare față de anul precedent. Am 
reușit să.mai deschidem o unitate de 
confecții — îmbrăcăminte din P.V.C. 
(balonsaide femei și bărbați, veste 
pentru mediul rural) la comandă și 
îmbrăcăminte. Am înființat și o uni
tate de încadrat tablouri din sticlă 
pisată deservită de trei cooperatori, 
iar Ia boiangerie am reușit să 
transformăm centrifuga sistem ma
nual în sistem mecanizat, prin apli
carea unui motor, și să introducem 
instalații noi la cazane și arderea cu 
combustibil fluid.

De asemenea, am introdus, mobi
lier cu scaune hidraulice la unitatea 
nr. 12 frizerie din sir. Republicii — 
Petroșani pe care am transformat-o 
în unitate model. O schimbare radi
cală a fost adusă și unității nr. 25,

DAN VISALON 
președintele cooperativei „Jiul" 

Petroșani



Vin activitatea Institutului de mine
Actualitatea în asociație
Sesiune științifică.

In această lun> continue să se des- 
fășoare, ta nivelul institutelor din 
țari, sesiunea «arcurilor științific* 
studențești, 
stltutul de 
acest lucru 
organizarea 
cer* Ișl va 
de 24 aprilie 1965, ora 10.

Lucrării* sesiunii de comunicări a 
cercurilor științifice studențești se vor 
desfășura pe două secții: secția l-a — 
exploatări miniere, matematică și me
canică și secția II-a — electromecani
ci minieră și organe de mașini. Pro
gramul acestor secții prevede, prin
tre altele, prezentarea lucrărilor: 
„Studiul exploatării zăcămîntului cu-

Consiliul U.A.S. din in* 
mine a avut In vedere 
ți a luat mături pentru 
unei sesiuni științifice, 

deschide lucrările in ziua

prlfer Deva, tub orizontul 90", co
ordonator lector ing. Oornoviceanu 
Eliiebeta șl un colectiv format din 
studenții Rotunjeenu Iile și Serbian 
Alexandru din anul IV mine; „Pin
gele de metan și mijloacele de 
combatere", coordonator asistent tag. 
Matei Ioan, referehți Filip Traian și 
Qoanță Vaaile din anul IV curs 
scurt; „Aplicarea algebrei mecanisme
lor automate ta stadiul un«l scheme'’, 
coordonator lector Ing. Mlrcuțlu Iriha 
și alt* lucrări.

Campionatele 
universitare

In perioada actuală, studenții In
stitutului de mine sînt angrenați in 
număr mare tn campionatele univer
sitare, faza pe centru. Comisia spor, 
tivă a Consiliului U.A.S., în cola
borare cu catedra de educație fizică 
a institutului, a programat chiar de 
la începutul campionatului Întreceri la 
volei, baschet, fotbal, atletism și hand
bal.

Scopul campionatului este antrena
rea întregii mase de studenți te ac
tivitatea sportivă, promovarea elemen
telor tinere în echipele de performan
ță ale cldbulul Știința. Campionatul 
universitar a început prin întreceri 
sportive între ani de studii. După 
aceea se vor desfășura finalele între 
Cele două facultăți, in cadrul fazei 
pe centru au fost incluse șl ramuri 
sportive prevăzute pentru Spartachiada 
de vară.

Studenți.ia lucrările practice de laborator. CLIȘEUL DE SUS: tn la
boratorul de Rezistența materialelor. CLIȘEUL DE JOS : în laboratorul de 
mașini electrice.

Pregătirea examenelor

Dacă în sesiunea de examene din 
iarnă arii obținut rezultate bune, ele 
se datorese muncii active și consec
vente ce am desfășurat-o pe parcursul 
întregului semestru. Conducîndu-mă 
după ideea că sesiunea de examene 
începe cu prima zi de curs, am cău
tat ca, încă de la început, să-mi pla* 
tiific Cit mai judicios timpul, să îm
bin armonios activitatea profesională 
cu cea culturală. De asemenea, am 
înțeles, in urma experienței acumu
late pe parcursul celor trei ani de 
studenție, că pregătirea pentru exa
mene devine foarte ușoară cînd no
țiunile predate la orele de curs sînt 
dare șl ie înțelegi încă de la pre
dare. De aceea este necesar ca în 
timpul orelor de curs să se dea o 
mare atenție de către studenți celor 
explicată, pentru a se putea asigura 
înțelegerea noțiunilor predate, încă 
din sală.

Consider că. în afara celor 6 ore 
de curs zilnic, sînt necesare încă. 
2—4 ore de studiu individual în ca
re să revizuim cursurile predate șl 
să pregătim semjnariile pentru a doua 
zi. In acest timp să urmărim și bi
bliografia sau documentația tehnică 
indicată la cursurile respective. A- 
cest procedeu înlătură acumularea 
cunoștințelor neînțelese care, î« se
siunea de examene, cere un timp au- 
plimentar șî un efort mal mare.

Urrnînd consecvent un asemenea 
program — în care orele de curs și 
de pregătire individuală sînt strîns 
legate de cele de activitatea cultural- 
sportivă — viața personală a studen- 
tiliui devine tot mai activă, asigură 
dezvoltarea lui intelectuală și fizică.

de exami- 
în forțele 
prilej de 

de afirma.

Mai mult, un astfel de program, a- 
duee satisfacția rezultatelor bune la 
învățătură.

Examenul pregătit din prijna zi 
de curs nu mai constituie un prilej 
de emoție, de teamă față 
nator și de neîncredere 
proprii ci, dimpotrivă, un 
verificare a cunoștințelor,
re a personalității siudenbilui.

Subliniez că, în general, un ase
menea program de activitate depinde 
în mare măsură de programa de în- 
vățămînt și de volumul de materie 
care se predă la fiecare an de studii. 
In ce privește programa de învăță
mînt a anului III electromecanică 
cred că este prea încărcată, deoare
ce, în tot cursul săptămînîî. avem 
cîte 6 și chiar 8 ore de curs, semi- 
narii și lucrări practice. In zilele în 
care șl după-amiezile sînt ocupate 
prin orar, programul stabilit nu poa
te fi respectat și solicită din partea 
studentului un efort suplimentar, o 
decalare a timpului de studiu către 
seară. Mai mult, inexistența unei 
zile planificate pentru proiect ne ră
pește tocmai din orele afectate stu
diului individual.

In concluzie, pentru, a șe putea 
pregăti examenele încă din timpul 
semestrului, trebuie să se adopte în 
funcție de disciplinele programate, 
de numărul de ore afectate acestora 
de către planul de învățămînt, un 
număr corespunzător de ore de stu
diu Individual, pentru a se obține un 
randament maxim de însușire a ma- 
ieriei.

ȘTIAȚI OĂ
. .studenții Anna 

zureanu-Marlnescu 
I electromecanică 
lăți, timp de un an, cu trimitere în 
producție ? De ce ? Pentru că au ma
nifestat dezinteres față de învățătură 
Șf continuau să absenteze. Ei au acu. 
mulat pe semestrul 11 57 ți respectiv 
39 absențe.

Constantin și Mă- 
Victor din anul 

au fost exmatrlcu-

...studentul Bene Alexandru din 
anul IV mine, deși are un număr mare 
de absențe, continuă să se scoale în
tre orele 8,30 și 9 dimineața, cind 
ceilalți colegi audiază cursuri sau 
rezolvă probleme ia seminar ?

...studentul Cernita Petru din anul

ÎNAINTEA sesiunii de vara
Comitetul sindicatului de la I.M.P., 

•u sprijinul conducerii institutului, a 
organizat de curind o consfătuire a 
cadrelor didactice. Obiectivul princi
pal l-au constituit analiza desfășurării 
procesului de învățămînt și măsurile 
c* s* impun pentru pregătirea se
siunii de examene din iunie a. c.

După cum a reieșit din referatul 
prezentat de tovarășul conf. univ. ing. 
L*țu Nlcolae, președintele comitetu
lui sindicatului, sarcina centrală a in- 
ztitutului nostru e$te de a forma ca
dre Cu o înaltă pregătire tehnico- 
ștllnțiflcă, cu un larg orizont ideo
logic șl politic. Referatul a pus un 
accent deosebit pe necesitatea studiu
lui individual al studenților, pe im
primarea unei discipline severe în 
munca profesională și în viața de 
toate zilele a acestora.

In legătură cu aceasta s-a subliniat 
faptul că mal există cadre didactice 
cafe nu tint suficient de exigente, lu
crează la seminarii cu un număr 
trtns de studenți care, de obicei, 
eei mai buni- Or, conducătorul 
seminar trebuie să antreneze pe 
care student la discuțiile legate 
problemele ce ae dezbat. Pentru
gurarea unei frecvențe bune la toate 
formele de tnvățămînt, trebuie, ta pri
mul rtad, ca acestea să fie minu
tiae pregătite, iar asimilarea și apro
fundarea temeinică a cunoștințelor,

rea- 
sîht 

de 
fie 
de 

asl-

legarea lor cu practica, este o nece
sitate imperioasă. In acest sens, ex
cursiile științifice își aduc 
buție importantă.

Deși rezultatele obținute de stu
denți, în sesiunile anterioare, la dis
cipline ca Rezistența materialelor și 
Termotehnică, sînt nesatisfăcătoare, la 
acsste discipline și în prezent semina- 
rlile se desfășoară greoi. Mulți stu- 
dstițî vin nepregătiți, iar unii nu vin 
de ioc. De aceea se impune ca, sis
tematic, conducătorii de seminarii să 
noteze principial calitatea răspunsu
rilor, iar examinatorii să țină seama 
de acestea. Cadrele didactice de pre
dare trebuie să asiste periodic ia ore
le de seminar și lucrări pentru a cu
noaște gradul de asimilare a mate
riei pe care o predau.

S-a remarcat în referat faptul că 
frecvența la anii I, II și Ill mine, 
care au obținut cele mai slabe re
zultate în sesiunea trecută, continuă 
să constituie o problemă. La indi
cațiile decanatului, au fost planifica
te literărî de control. Dar, deși aces
tea au fost anunțate din timp, mulți 
studenți au lipsit, fapt ce denotă că 
au fost nepregltiți.

In urma discuțiilor purtate pe mar
ginea referatului, cadrele didactice au 
confirmat Justețea problemelor ridi
cate șl au venit cu completări și 
propuneri.

o conțri-

Luînd cuvîntul în cadrul consfă
tuirii, tovarășul Pîinișoară Titus, se
cretar al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani a scos în evidență 
faptul ca la unii, studenți disciplina 
lasă de dorit. Sînt studenți care nu 
respectă programul de învățămînt, nu 
se pregătesc temeinic, manifestă aba
teri de Ia conduită.

Pentru injiitorarea lor, cadrele di
dactice din institut trebuie să mobi
lizeze toți studenții la o muncă dis
ciplinată, să îndrume cu com
petență stadiul individual, să cea
ră sprijinul organizațiilor U.T.M. 
și A.S. pentru combaterea manifestări
lor de indisciplină, să-și sporească exi
gența față de ei înșiși și față de 
studenți.

ІП încheiere, tovarășul conf. unlv. 
Popa Aron, rectorul I.M.P. a spus: 
„Pentru intensificarea stadiului indivi
dual, organele U.T.M. și A.S., di
rectorii educativi, toate cadrele didac
tice, sub îndrumarea comitetului de 
partid și a decanatelor, trebuie să 
întărească controlul asupra pregătirii 
seminariilor, cursurilor, lucrărilor prac
tic* și proiectelor. Cea mai eficace 
metodă de asigurare a participării 
studenților la examene, care asigliră 
și calitatea cunoștințelor acestora, este 
exigența la toate formele de învăță
mînt, disciplină și frecvență.

STELIAN ION IȚA

student, anul Iii
MATE CAROL

electromecanică

III topografie este 
dica celor întîrziațf 
mai puțin de șapte ori î

înscris în „Can- 
la cămin" de nu

...studentul Fanela Constantin din 
anul II mine, deși repetă anul, con
tinuă să obțină aceleași rezultate sla
be la învățătură ? Pe semestrul II el 
are 37 de absențe, dar figurează cu 
foarte multe prezențe... tn oraș.

De vină-s 
undele sonore

și 
Și 

lă
să

’ Stau fi mă glndesc: ce idee 
grozavă au avut cei care au instalat 
stafia de radioamplificare a Insti
tutului?! Vrei să comunici ceva, 
fuga la stație; pac-pac, două trei 
butoane și gata ai cuplai la Stația 
centrală, institutul, cantina, clubul, 
căminele. Ce idee I Nici nu mai 
trebuie să citești ziarele. Nici re
vistele „Magazinul", „U rzica",
„Știință și tehnică". Vrei umor, 
vrei muzica preferată ? Nu trebuie 
să-ți bați tu capul. Și-l bai alții. 
Parcă Doboși Florin și Chifulescu 
Brindușa, Plămădeală Gheorghe 
Torsan Persida, Groza Leontin 
Circa Alexandru au altceva de 
cut decit emisiuni ? Ei bine,
fiică, dar Să nu relateze actuali
tăți din institut, din cantină și din 
cămine. Se dă „muzică preferată" 
pe epigrame de Nelu Miriță. E 
bună muzica, dar epigramele as
tea... Sini de acord și au nouă ru
brică intitulată „De la cei dragi, 
pentru cei dragi", dar nu mai sini 
de acord ca satirizarea lipsurilor 
din munca profesională și din com
portarea studenților. Făcută încă 
și cu... umor. Eu știu una: umorul 
e umor și critica e critică.''* Toate 
la vremea lor și la locul potrivit, 
nu amcsleaate. Sini bune emisiu
nile insă ce au cu noi. dacă nu în
vățăm, dacă nu prea mergem pe 
la ore, dacă... ne mai distrăm și 
noi... In fond cine-i vinovatul ? 
Cei ce pregătesc emisiunile nu. 
Noi... desigur că nu. A, știa l De 
vină-s undele sonore. Dacă n-ar fi 
ele, ar putea striga cei enumerați 
mai sus cit ar vrea că iot nu i-ar 
auzi nimeni. Insă undele sonore sini 
o realitate obiectivă. Stația de am
plificare — idem. Colectivul de re
dacție, rubricile „Știați că..." și 
„Се-ar fi dacă..." slnt de aseme
nea realități obiective. Deci, ce 
lozofez eu există independent 
noi. Sigur, așa e. Adică vrem; 
vrem, ne place nu ne place, de
ne vom comporta așa cum cer nor
mele vieții studențești, riscăm să 
ne auzim numele pe calea undelor 
sonore. Acum pricep ce rost are 
stația de radioamplificare.

fi
de 
nu 
nu

JON ION 
student

Trecere Tn revistă
in vederea concursului cultural-ar

tistic al formațiilor studențești, faza 
intercentre, ce va avea loc la Cra
iova în zilele de 25 șf 26 aprilie a.c., 
echipa de teatru a I.M.P. a prezen
tat de curînd un spectacol cu , piesa 
„Dezertorul" de Mihail Sorbu. De 
asemenea, echipa de dansuri și for
mația de muzică ușoară au prezentat 
miercuri, 21 aprilie, în adia institu
tului, un spectacol în fața unui nu
meros public. Orchestra de muzică 
ușoară a fost condusă de tovarășul

asistent Tibula Robert. In pfegram 
au fost prezenți și soliști vocali: 
Sănduleecu Leila, Săndulescu Radu, 
Bojura Elena șl Bercheși Zoltan. 
Echipa de dansuri, formată din 11 
perechi, a interpretat o suită de dan. 
suri momîrlănești și un frumos dans 
din țara Oașului.

Spectacolele s-au bucurat de succes 
în rîndul studenților.

F. IA.NCU 
studentă, anul III topografie

PROFESORUL: Pe dumneata nu te cunosc.
STUDENTUL: Nu eu sini vinovat. Dacă dumneavoastră nu veniti iti

.Joile de tineret" /...



Doi dintre cei mai buni elevi ai clasei a X-a В de la Școala medie 
mixtă din Petroșani : ioni Nicolae ( o singură medie de 9 pe trimestrul 
11, restul de 10) și Firescu Maria (cu medii de 8,9 și 10).

NoMtifi 
editoriale

GENEVIEVE TABOU1S
Cunoscuta publicistă Genevieve Ta- 

bouis, fosta corespondent diplomatic 
la Liga Națiunilor prezintă viu, per
sonal, pe baza cunoașterii directe a 
faptelor, principalele evenimfente po
litice dintre cele două războaie mon
diale.

Notațiile ziaristei franceze, cronicar 
diplomatic din 1922, se urmăresc ca 
un film pasionant al Cărui subiect în
cepe o dată cu crearea Ligii Națiu
nilor, continuă cu activitatea acestui 
organism internațional, conferințele 
diplomatice, prezentarea marilor per
sonalități ale vremii printre care și 
Nicolae Titulescu — tratativele ofi
ciale și oficioase, conferințele de 
presă importante, ecourile de culise 
inedite și se încheie în preajma dez
lănțuirii celui de-al doilea război mon
dial.

(Agerpres)

Apărătorii avutului obștesc la posturi

L PUBLICITATE 
j Oficiul I.C.I.L. Petroșani 

І ANUNȚA
Pentru stimularea producătorilor deținători de 

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

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

Pentru fiecare litru, de lapte predat se acorda 
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 i kg de telemea de oi sau caș 
de oi întreprinderea oferă 9 lei plus co
ta de O,SOO kg t&rîfe/kg de produs, 

contra cost.

Recent, s-a analizat într-o ședință 
activitatea formațiilor de pază și 

-.P.C.I. din unitățile C.C.V.J. pe pri
mul trimestru al acestui an. Refe
ratele prezentate și discuțiile parti- 
cipanților au scos în evidență faptul 
că s-au obținut succese atît pe linie 
de pază, cit și pe linie de P.C.l. 
Toate formațiile au verificat și înnoit 
sistemul de pază, au revizuit planurile 
de munci*. au intensificat pregătirea 
profesioiSală și instruirile periodice. 
Formațiile de pază de la minele Petrila, 
Lonea, Vulcan și Aninoasa au orga
nizat expuneri, consultații, schimburi 
de experiență și convorbiri cu temă. 
Alte formații ca cele de la minele 
Petrila, Lonea și Aninoasa, de la 
U.R.U.M.P. au folosit cu succes în 
munca de educare a maselor în spi
ritul grijii față de avutul obștesc 
emisiunile stațiilor de radiofîcare, ga
zetele de perete, caricaturile, tablele 
de afișaj și alte forme.

ч A crescut răspunderea în serviciu 
' a paznicilor. Datorită vigilenței to

varășilor Mitrea Florin, Dodică Ioan, 
Firțoi Cornel, Vințan Ioan și Tă- 
năsescu Nicolae au putut fi prinși 
asupra faptului Usain Marin, Burdea 
loan și alți infractori care sustră 
geau din întreprindere diferite bu
nuri materiale, Asemenea exemple de 
inițiativă și conștiinciozitate în ser
viciu pot fi date multe.*

In același timp însă nu poate fi 
trecut cu vederea nici faptul că în 
activitatea formațiilor de pază s-au 
manifestat și unele lipsuri. Astfel, la 
minele Vulcan, Uricani și E.D.M.N. 
verificarea legitimațiilor și controlul 
vehiculelor ce intră în incinta uni
tăților lasă încă de dorit. Cu prile-

TGtul pentru deservirea populației
. în condiții optime

(Urmare din pag. I-a)

ceasornicărie ca și la unitățile nr. 
II frizerie și 20 croitorie (ambele 
din Piața Victoriei). înnoiri vom face 
și în viitor. In trimestrul II 1965 va 
începe construcția microcotnplexului 
din strada Republicii — Petroșani 
(alături de Policlinică) unde vom 
înființa o unitate de transformat pă
lării,. o unitate de reparat stilouri și 
încadrat ochelari, inutînd tot aici, în- 
tr-un spațiu corespunzător, unitatea 
46 radio modernizată.

O preocupare în cadrul cooperati
vei noastre este și în direcția schim
burilor de experiență, organizate pe 
plan local, regional, interregional și 
republican în ramurile frizerie, coa
fură, cizmărie, croitorie și altele, cu 
care ocazie membrii noștri coopera
tori au reușit să-și îmbogățească ni
velul lor profesional. Printre aceștia 
putem arata pe frizerii : Sibișan Ni
colae, Tătaru Terezia. Bîră Ghizela 
și Palianoș Margareta, pantofarii : 
Popescu Dumitru, Bădălău Tudor, 
Chirva Elisabeta și alții. Tot ca mij
loc de ridicare a măiestriei profesio
nale folosim diferitele concursuri în ra
murile frizerie, coafură, croitorie etc. 
Cu asemenea ocazii, membrii noștri 
cooperatori au obținut diplome și 
mențiuni.

In primul trimestru al anului 1965. 
cooperativa noastră a realizat și de
pășit sarcina de plan la valoarea 
producției" globale cu 11 la siită. Re
zultatele obținute în cursul anului 

jul controalelor efectuate de inspec
torii cu paza și P.C.I. pe C.C.V.J. 
Ritza Alexandru și Avram Tudor, paz
nicii Nistor Tănase (S.R.E. Vulcan) 
și Luca Dumitru (garajul S.T.R.A. 
Vulcan) au fost găsiți dormind în 
timpul serviciului. Există apoi și 
paznici ca, de exemplu Negoi Pe
tru (E.D.M.N.), care nu-și cunosc

Pe marginea
unei analize

in suficientă măsură atribuțiile în 
serviciu.

Concomitent cu activitatea forma
țiilor de pază, în ședință s-a anali
zat și activitatea formațiilor P.G.I. A 
rezultat că și munca, acestor formații 
a fost rodnică. Datorită încadrării 
formațiilor P.C.I. cu cadre corespun
zătoare, introducerii unor forme noi 
de învățămînt și intensificarea pregă
tirii profesionale, cît și respectării 

„ programelor de instruire, întreținerii 
în bune condiții a mijloacelor de 
stingere .a incendiilor, formațiile 
P.C.I. au reușit să-și îndeplinească 
cu succes sarcinile. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut formațiile 
P.C.l. de la E.M. Lupeni (șef Preda 
Grigore) și E.M. Lonea (șef Măr- 
gulescu loan) care sînt evidențiate 
pe țară, precum și formația P.C.l. 
de la E. M. Aninoasa evidențiată pe 
regiune.

Numeroasele realizări oglindite în 
referate au mobilizat pe cei înscriși 
la cuvînt de a căuta noi căi spre 
îmbunătățirea activității, de a arăta 
deschis și combate deficiențele ce mai

1964 și în primele 3 luni ale anului
1965 arată că în cadrul cooperativei 
noastre mai există suficiente rezerve 
a căror valorificare poate duce Ia 
realizarea planului calitativ și can
titativ înainte de termen. Astfel, o 
acțiune care s-a bucurat de mare 
popularitate și ne-a dat noi sugestii 
de muncă a fost consfătuirea cu 
populația din 11 aprilie a. c., orga
nizată în Colaborare eu O.C.L. Pro
duse industriale. Aici, după expune
rea unui referat și în urma discuțiilor 
purtate eu diferiți participant!, au 
fost prezentate numeroase modele de 
îmbrăcăminte pentru femei, copii și 
bărbați, produse în unitățile noastre 
de deservire și prestațiuni, precum și 
modele de tunsori și coafuri moderne.

In cinstea zilei de 1 Mai, membrii 
noștri cooperatori sînt hotărîți să nu 
precupețească nici un efort pentru a 
realiza și depăși planul cu 1,5 la 
siită la valoarea producției globale, 
a realiza și depăși planul la indica
torul deservirea populației cu t la 
sută, iar calitatea produselor și 
prestațiuniior de serviciu să fie de 
așa manieră încît să nu fie nici o 
reclamație scrisă din partea popu
lației.
Prin îndeplinirea angajamentelor 

luate, vom face un nou pas înainte 
pe calea dezvoltării și îmbunătățirii 
activității de deservire a populației 
și vom crea condițiile pentru înde
plinirea înainte de termen a sarcini
lor ce revin cooperației meșteșu
gărești.

există. Astfel, vorbitorii au arătat că 
în cadrul verificărilor efectuate de 
organele P.C.l. s-a constatat că nu 
toți șefii de formație P.C.l. din 
cadrul unităților C.C.V.J. au privit cu 
aceeași seriozitate realizarea obiecti
velor prevăzute în programul de pre
gătire. ta E.M. Petrila, E.M. Lu
peni, E.D.M.N., E.M. Vulcan de exem
plu, temele din programul de pregă
tire nu sînt suficient curioscute de 
unii pompieri voluntari și chiar an
gajați. Se neglijează uneori servi
ciul de rond, iar deficiențele de pe 
teren nu sînt semnalate la timp orga
nelor în drept. De asemenea, în aces
te unități mai sînt locuri de muncă 
unde nu s-au luat toate măsurile de 
prevenire contra incendiilor pentru 
anotimpul de vară. La E.M. Petrila 
instrucțiunile Р.С.1., afișate în unele 
locuri de muncă, nu sînt întocmite 
corect iar la stația de încărcare, 
stingătoarele portative sînt defecte. 
La E.M. Vulcan depozitul de carbu
ranți nu este dotat cu tot materia
lul P.C.l. obligatoriu.
! Lichidarea acestor lipsuri impune 
atît serviciului de pază și prevenire 
din cadrul C.C.V.J. cît și formațiilor 
P.C.l. din unități mai multă aten
ție în activitate, un riguros con
trol pe teren, simplificarea programu
lui de lucru, organizarea lunară a 
ședințelor de instructaj la nivelul 
combinatului, o strînsă legătură cu 
conducerile exploatărilor miniere, ve
rificarea sistematică, zi de zi, a ni
velului de pregătire profesiohală a lu
crătorilor din formațiile de pază și 
P.C.l. Trebuie făcut totul pentru ca 
rezultatele obținute în lupta pentru 
apărarea avutului obștesc să fie cele 
mai bune.

A. NICH1FOREL

PROGRAM
24

PROGRAMUL I. 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI. Buletin meteorologic; 5,06 
Melodii populare; 5,30 Lecția de gim
nastică; 5,40 Muzică ușoară; 6,00 
RADIOJURNAL* Buletin meteorolo
gic; 6.10 Piese instrumentale; 6,30 
Recomandări din program; 6,35 Ex
cursie la sfîrșit de săptămîna; 6,45 
Salut voios de pionier; 7,00 RADIO
JURNAL; 7,15 Mici piese de estradă;
7.30 Sfatul medicului: Piodermitele 
și prevenirea lor; 7,35 Anunțuri, mu
zică; 7,45 Muzică ușoară; 8,00 SU
MARUL PRESEI; 8,06 Folclor mu
zical din Oltenia; 8,30 Din operetele 
compozitorilor Nicolae Kirculescu și 
Elly Roman; 9,00 Divertismentul în 
Do pentru două clarinete și doi 
corni de Haydn; Concertul opus 2 
nr. 2 în Do major pentru vioară și 
orchestră de coarde de Giuseppe 
Tartini; Suita în stil clasic de ton 
Ghiga; 9,40 Melodii distractive; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 10,15 Pagini 
orchestrale; 11,00 Muzică populară;
11.30 De la opera comică la opera 
contemporană; 12,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 12,20 Cîntece despre tineret; 
12,40 Melodii populare interpretate de 
Artemiza Bejan și Nelu Orian; 13,10 
Din creația compozitorului George 
Stephănescu; 13,40 Muzică distracti
vă interpretată de fanfară; 14,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 14,05 Recoman
dări din program; 14,10 Călătorie mu
zicală; 15,00 De Ia arie la sextet — 
muzică dta opere; 15,30 Actualitatea

Informații suplimentare se pot lua la Oficiul 
L C, L L. Petroșani, strada Dr. Petru Groza nr. 5, 
telefon 262.

DE RADIO
aprilie

literară; 15,45 „Cît îi Maramureșul11 
— program de melodii populare; 
16,00 RADIOJURNAL. Buletin me
teorologic; 16,15 Șapte cîntece popu
lare spaniole de Manuel De Falia 
(Victoria de Los Angeles — Gonzalo 
Soriano); 16,30 Emisiune muzicală 
de la Moscova; 17,00 Poemul folclo
ric ,,Pe Dunăre în jos" de Paul Con- 
stantiflescu; 17,15 Pagini din litera
tura antifascistă universală; 18,00 De 
ce ? De unde ? De cînd ? Emisiune 
științifică pentru copii; 18,20 Muzică 
ușoară romînească; 18,40 Album de 
romanțe; 19,00 VARIETĂȚI MUZI
CALE; 19,40 Recital Vico Torriani; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARA;
20,30 Dansăm împreună; 21,40 „Două 
inimi și o melodie" — muzică ușoa
ră; 22.00 RADIOJURNAL. Buletin 
meteorologic. Sport; 22,20 Muzică de 
dans; 22,18 Panorama jăzzului — 
Jacques Denjean șl orchestra sa; 23,15 
Simfonia a Il-a în Do major de 
Schumann; 23.52—23.55 BULETIN 
DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II. 7,30 BULETIN 
DE ȘTIRI; 7,45 „Fluieraș de fag 
mult zice cu drag" — melodii popu
lare interpretate la fluier; 8,00 Arii 
și scene din opereta „Silvia" de Kal
man; 8,30 Recomandări din program; 
9,00 BULETIN DE ȘTIRI; 9,03 Mi
niaturi de estradă; 9,30 ROZA VIN- 
TURILOR; 10,00 Patru cîntece pe 
versuri populare de Sigismund Todu- 
ță, voce Ion Budofu; 10,31 Din mu

zica popoarelor; 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11,03 Muzică din opera „Wil
helm Tell" de Gretry; 11,30 UNI
VERSITATEA TEHNICA RADIO - 
Chimie industrială (Reluarea emi
siunii din 23 aprilie); 12,00 Cîntece și 
jocuri populare; 12,28 Douăsprezece 
contradansuri de Beethoven; „Rosa
munds" de Scliubert; 13,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 13,03 „O melodie pentru 
tine" — muzică ușoară; 13,35 Con
cert de prînz; 14,30 Recomandări din 
program; 15,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
15.05 Din repertoriul interpreților de 
muzică populară Victoria Baciu, Vic
tor Bulzan și Stelă Firulescu; 15,30 
Concertul în la minor pentru pian și 
orchestră de Grieg. Solist Wilhelm 
Backhaus; 16,00 Intîlnire cu opereta;
16.30 Revista melodiilor de muzică 
ușoară; 17,00 RADIOJURNAL. Bule
tin meteorologic; 17,30 Anunțuri, re
clame, muzică; 18,00 Muzică ușoară; 
18,20 „Corespondențe lirice" — pro
gram de muzica și poezie; 18,40 „File 
cunoscute dintr-un vechi album"; 19,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 19,05 Melodii 
populare îndrăgite de ascultători;
19.30 Pagini din opera scriitorului 
Ion Pas în lectura autorului; 19,50 
Muzică de dans; 20,30 Noapte bună 
copii; Povestea „Vulture, іа-ți zbo
rul"; 20,40 Muzică de dans interpre
tată de soliști vocali; 21,00 RADIO
JURNAL. Sport; 21,30 Portret mu
zical Franz Lehar — potpuriu din 
operete; 22,22 Muzică de dans; 23,09 
BULETIN DE ȘTIRI; 23.05 Petrece
re dansantă; 1,52—1,55 BULETIN
DB ȘTIRI.



- STEAGUE ROȘO

Dezbateri în Senatul S. U. A. 
cu privire la situația din Vietnam

Un comunicat al agenției bulgare 
de presă В. T. A.

WASHINGTON 22 (Agerpres).
In Senatul Ș..U.A. au avut loo 

miercuri dezbateri cu privire la si
tuația din Vietnam. Luînd cuvîntul 
eu acest prilej, liderul majorității de
mocratice, senatorul Mike Mansfield, 
s-a pronunțat în favoarea respectării 
acordurilor de la Geneva care, după 
cum a spus el, „constituie ultima

Avioane ale 5.U.A. au bombardat 
din nou R. D. Vietnam

HANOI 22 (Agerpres).
După cum anunță agenția de pre

să V.N.A., la 22 aprilie, avioane a- 
mericane au bombardat regiuni din 
R. D. Vietnam, precum și insula Con 
Co, situată în apele teritoriale nord- 
vietnameze. Unitățile Armatei Popu
lare Vietnameze au doborît un avion 
inamic.

Șeful misiunii de legătură a Inal-

O declarafie a ministrului
ai Indonezieiafacerilor externe

DJAKARTA 22 (Agerpres).
Intervenția mfiitară a S.U.A. îm

potriva Vietnamului constituie o în
călcare a acordurilor de la Geneva 
cu privire la Indochina, a arătat mi
nistrul afacerilor externe al Indone
ziei, Subandlio, într-o declarație fă
cută reprezentanților presei din ță
rile Asiei și Africii, care se află la 
Djakarta cu prilejul celei de-a 10-a 
aniversări a Conferinței de la Ban-

Nave de război americane au pătruns 
în apele teritoriale ale R.P. Chineze

PEKIN 22 (Agerpres).
Agenția China Nouă anunță că la 

22 aprilie nave de război americane 
au pătruns în apele teritoriale ale 
R. P. Chineze, în regiunea insulelor

In ci
VARȘOVIA. Agenția P.A.P. a- 

nunță că la invitația Ministerului 
Comerțului al Angliei, o delegație 
poloneză a Ministerului Industriei 
Grele condusă de ministrul ad
junct, J. Hrynkiewicz, a plecat în 
Anglia.

LAGOS. Președintele Nigerului, 
Hamani Diori și președintele Vol
tei Superioare, Maurice Yameogo, 
au sosit într-o vizită la Lagos 
unde vor avea convorbiri cu pri
mul ministru al Nigeriei, Tafawa 
Balewa. Vor fi examinate unele 
probleme ale situației internațio
nale și situația din Africa.

NEW YORK. Ziarul „New York 
Times" a anunțat că unul din cei 
patru rasiști care au asasinat, la 
25 martie, pe d-na Viola Liuzzo, 
participantă la acțiunile antisegre- 
gaționiste din statul Alabama, era 
agent secret al Biroului federal de 
investigații (F.B.I.).

CIUDAD DE MEXICO. Ga ur
mare a unui ordin al Procuraturii 
generale a Republicii, nouă condu
cători ai Partidului Comunist din 
Mexic și ai Frontului electoral al 
poporului au fost puși în libertate. 

șansă de pace înainte ca evenimen
tele din Vietnam (N. R.) să evolue
ze pînă la un punct unde nu vor mai 
fi permise speranțe".

După cum relatează agenția U.P.I., 
acest punct de vedere a fost spri
jinit de senatorii George Aiken șl 
Wayne Morse.

tului Comandament al Armatei Popu
lare Vietnameze a adresat Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control un protest, în care se cere 
ca Statele Unite și autoritățile sud- 
vietnameze să pună capăt actelor de 
agresiune și război împotriva R. D. 
Vietnam, să respecte și să aplice în 
mod corect acordurile din 1954 de la 
Geneva.

dung. In numele guvernului Indone
ziei, Subandrio a condamnat extin
derea agresiunii S.U.A. împotriva po
poarelor Indochinei și a subliniat că 
bazele militare străine, amplasate pe 
teritoriile altor țări, sînt folosite în 
scopul intervenției armate în trebu
rile popoarelor iubitoare de pace șî 
reprezintă o primejdie serioasă pen
tru cauza păcii în Asia și în întrea
ga lume.

Ciaoșu, Iunsin și Dun, în largul 
coastei provinciei Guandun. In a- 
ceeași zi, trei avioane militare ame
ricane au pătruns în spațiul aerian 
al R. P. Chineze, în regiunea insu
lelor Iunhun și Dun.

leva r î
Ei au fost arestați în urmă cu cî- 
teva zile de poliția mexicană.

WASHINGTON. Potrivit declara
ției unui purtător de cuvlnt al De
partamentului de stat, secretarul de 
stat, Dean Rusk, va conduce dele
gația americană la conferința mi
niștrilor de afaceri externe ai țări
lor membre ale pactului S.E.A.Ț.O., 
care se va ține în luna mai la 
Londra.

KHARTUM. Guvernul sudanez a 
aprobat miercuri legea cu privire 
la „izolarea politică". Persoanele 
sancționate în virtutea acestei legi 
sînt lipsite de dreptul de a alege 
sau de a candida la alegerile pen
tru Adunarea constituantă sau con
siliile provinciale și municipale.

NEW YORK. Secretariatul O.N.U 
a fost sesizai de o cerere de a in
terveni în favoarea a șase negri 
sud-africani care au cerut azil în 
Statele Unite. Cei șase erau mem
brii unui grup de dansatori zuluși, 
care s-au produs vara trecută la 
Expoziția Internațională de la Nea» 
York.

BONN. Miercuri legea privând

SOFIA 22 (Agerpres).
Agenția bulgară de presă B.T.A., 

referindu-se la faptul că „în ultimul 
timp agențiile, posturile de radio și 
ziiarele occidentale au răspîndit în 
mod arbitrar știri potrivit cărora în 
Bulgaria s-ar fi descoperit un nume
ros grup de complotiști", declară că 
„toate aceste știri sînt departe de a- 
devăr și sînt vădit tendențioase".

„B.T.A. •— se spune în comunica
tul agenției bulgare — dispune de 
informații din sursă competentă că 
au fost reținute unele persoane care 
au încălcat legile țării și împotriva 
cărora s-a deschis o anchetă. Prin-

Consiliul de Securitate va examina 
problema Rhodesiei de sud
NEW YORK 22 (Agerpres).
Consiliul de Securitate se va în

truni săptămîna viitoare, Ia cererea 
unui grup de țări africane, pentru 
a examina problema Rhodesiei de 
sud, asupra căreia se duc în prezent 
discuții în Comitetul special al O.N.U. 
pentru examinarea problemei aplică
rii Declarației cu privire la acorda
rea independenței țărilor și popoare
lor coloniale. Delegații țărilor parti
cipante la lucrările acestui comitet 
au menjionat miercuri necesitatea 
convocării urgente a Consiliului de 
Securitate, pentru a examina perico
lul pe care-1 prezintă încercarea de 
a se ține alegeri la 7 mai în Rhode-

Alegerile din Sudan se desfășoară 
într-o atmosferă încordată

KHARTUM 22 (Agerpres).
In Sudan continuă alegerile pentru 

Adunarea constituantă. Ele se desfă
șoară, după cum s-a mai anunțat, 
numai în provinciile din nordul ță
rii. După cum relatează coresponden
ții agențiilor de presă, așa cum era 
de așteptat, atmosfera în care au loc 
este încordată. încă în prima zi de 
alegeri, într-o serie de localități au 
avut loc incidente între poliție și 
membri ai Partidului democrat popu
lar, care boicotează alegerile, consi- 
derînd că ele, desfășurîndu-se numai 
într-o parte a țării, aduc prejudicii 
unității Sudanului. In localitatea 
Khashm el Girba un grup de adepți

n d ii r i
prelungirea termenului de prescrip
ție a crimelor comise de naziști 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial a fost inclusă în codul pe
nal. vest-german. Noua lege va a- 
vea efect începînd de la 22 aprilie.

ROMA. Miercuri, într-o serie de 
orașe italiene s-a sărbătorit împli
nirea a 2 718 ani de la nașterea 
Romei. La Roma au fost arborate 
cu acest prilej drapelele naționale, 
numeroși vorbitori lulnd cuvîniul 
la diferite adunări pentru a marca 
evenimentul. S-au organizat, de a- 
semenea. numeroase concerte.

LONDRA. Miercuri, ministrul 
britanic însărcinat cu problemele 
Commonwealthului, Arthur Bottom- 
ley, a plecat într-un turneu de 
două săptămîni într-o serie de țări 
din Orientul îndepărtat. El va vi
zita Malayezia, Australia și Noua 
Zeelandă.

PARIS. In decurs de trei zile, 
pe șoselele din Franța s-a înre
gistrai tui mare număr de acciden
te de circulație soldate cu 116 
marți și 1854 de răniți. 

tre aceste persoane se află Țolo Krî- 
stev, lucrător al Ministerului Aface
rilor Externe și generalul Țvetko 
Anev, comandantul militar al orașu
lui Sofia. In ce-1 privește pe Ivan 
Todorov — Gorunia, președintele Di
recției generale a gospodăriei apelor, 
aflînd că activitatea sa criminală a 
fost demascată, el a fost cuprins de 
o stare de depresiune si s-a sinucis".

In încheiere, agenția B.T.A. arată 
că „toate celelalte știri și comentarii 
au caracterul unor născociri fantas
tice și al unei propagande rău in
tenționate împotriva Bulgariei și a 
conducerii sale".

sia de sud, pe baza unei constituții 
care a fost respinsă de majoritatea 
poporului.

In memorandumul explicativ ata
șat scrisorii trimisă lui U Thant, se
cretarul general al O.N.U., de către 
cele 33 de țări africane care au ce
rut convocarea Consiliului de Secu
ritate, se arată că guvernul sud-rho- 
desian ia în prezent măsuri severe 
împotriva conducătorilor populației a- 
fricane și se declară că hotărîrea 
pretinsului guvern, format din colo
niști, de a organiza alegeri consti
tuie o sfidare a O.N.U. și îndeosebi 
a Organizației Unității Africane.

ai Partidului democratic popular au 
incendiat centrele de votare, după 
ce i-au înlăturat pe funcționarii bi
rourilor și au distrus buletinele de 
vot.

In alte localități, relatează cores
pondentul agenției Reuter, adepți ai 
aceluiași partid s-au ciocnit cu for
țele polițienești mobilizate pentru 
menținerea ordinei.

încordare Intre cele două comunități 
din Cipru

Nota externa

Calmul aparent din Cipru este a- 
menințat din nou ca urmare a evo
luției situației din ultimele zile. Du
pă cum s-a mai anunțat, la sfîrșitul 
săptămînii trecute la linia de demar
cație din Nicosia, care desparte cele 
două comunități, o rafală de armă 
automată, trasă din sectorul turc, a 
rupt armistițiul și a tulburat liniștea 
capitalei cipriote. In același timp, 
ciprioții turci au 
făcut cunoscut că 
refuză să permită 
unei echipe spe
ciale a forțelor
O.N.U. să inspec
teze clădirile situate de-a lungul li
niei de demarcație.

De unde provine actuala încorda
re? Ea are la bază vechi rivalități 
între cele două comunități cipriote. 
In rîndurile ambelor comunități își 
continuă existența anumite grupări 
interesate în menținerea încordării. 
Din timp în timp, acestea recurg la 
acțiuni menite să reînvie dușmănia 
între cele ■ două comunități. O parte 
a ciprioților turci, ațîțați și din exte
rior, sînt nemulțumiți de faptul că 
președintele Makarios și Kuciuk au 
căzut de acord asupra încetării lup
telor.

Ei se folosesc de orice prilej pen
tru a învenina din nou atmosfera, 
atrăgînd astfel atenția Turciei că 
fără ѳ intervenție directă, situația 
lor nu s-ar putea schimba.

PREZENTE ROMINEȘTI
STOCKHOLM 22 (Agerpres).
Librăriile din Stockholm au pus 

recent în vînzare ghidul turistic 
intitulat „Romînia", publicat de e- 
ditura „Tidens Forlag", sub sem
nătura ziaristei suedeze Kerstin 
Lundberg.

Ghidul prezintă pe scurt citito
rilor suedezi date despre istoria, 
geografia, arta, literatura și fru
musețile naturale ale țării noastre.

NEW YORK 22 (Agerpres).
Artista emerită, Elena Cernei, a 

interpretat pe scena Operei Metro
politan din New York, rolul Daii- 
lei din opera „Samson și Dalila". 
Ca și în celelalte spectacole susți
nute pe această scenă, ea s-a bu
curat de aprecieri din partea pu
blicului și a specialiștilor ameri
cani. Artista romînă a interpretat 
același rol și la Boston, în cadrul 
turneului pe care Opera Metropo
litan îl face în S.U.A. Spectacolul, 
la care au participat guvernatorul 
statului Massachusetts, primarul o- 
rașului Boston și alte persoane o-

! ficiale, s-a bucurat de succes.
I

Conferința Federației 
universităților arabe

CAIRO 22 (Agerpres).
La Cairo s-a deschis prima confe

rință a Federației universităților a- 
rabe, la lucrările căreia participă 
rectori de la 12 universități din șapte 
țări arabe. Conferința va examina 
problemele î-nvățămîntului universitar 
din țările arabe.

Acțiuni ale detașamentelor 
de partizani din Angola

BRAZZAVILLE 22 (Agerpres).
Mișcarea populară pentru elibera

rea Angolei a difuzat la Brazzaville 
un comunicat în care se arată că de
tașamentele de partizani din Angola 
își intensifică acțiunile împotriva tru
pelor colonialiste portugheze,, provo- 
cînd dușmanului mari pierderi în oa
meni și materiale de război. Astfel, 
în cursul lunii aprilie, detașamentele 
de partizani angolezi au scos din 
luptă 85 de soldați și ofițeri portu
ghezi.

karios în recenta 
secretarului

Reacția guvernului turc n-? întîr- 
ziat. La Ankara s-a anunțat că gu
vernul a luat hotărîrea de a conti
nua expulzarea cetățenilor greci a- 
flați în Turcia. Această acțiune are 
drept scop să exercite presiuni asu
pra Greciei, pentru ca aceasta la 
rîndul ei să-l determine pe Makarios 
să ridice embargoul stabilit asupra 
comunității turce din Cipru.

Poziția guvernu
lui cipriot față de 
noua situație care 
s-a creat în insulă 
a fost definită de 
președintele Ma- 
scrisoare adresată 

general al O.N.U., U 
Thant, în care menționa că politica 
guvernului rămîne neschimbată și 
anume: „independența nelimitată, in. 
cluzînd dreptul la autodeterminare 
în concordanță cu principiile Cartei 
O.N.U., precum și garantarea drep
turilor ciprioților turci".

Problema cipriotă poate fi deci re
glementată fără să se recurgă la a- 
menințări sau ciocniri armate, deoa
rece majoritatea covîrșitoare a popu- 
lației cipriote, de origine greacă sau 
turcă, a demonstrat, printr-o convie
țuire pașnică îndelungată, că este 
ostilă soluțiilor de forță și provocă
rilor de orice fel.

N. BADEA
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