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Organ ai Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și аГ Sfatului popular orășenesc

în întîmpinarea
zilei de 1 Mai

fixate
Un 

a a- 
lăcă-

Si-a îndeplinit 
angajamentele

Pe vreme bună sau rea, trenurile 
pleacă din gări la orele 
prin graficele de circulație, 
aport Ia buna desfășurare 
cestei regularități îl aduc și 
tușii de revizie.

Colectivul reviziei de vagoane 
C.F.R. Petroșani depune o muncă 
susținută în scopul bunei desfășu
rări a transportului feroviar. Lă
cătușii de revizie au reușit ca în 
perioada trecută din acest an să 
revizuiască — peste sarcinile de 
plan — vagdane însumînd 72 000 
osii convenționale, să depășească sar
cinile planului de producție cu 11 
Ia sută și să repare 5 010 vagoane 
marfă fără detașarea lor din con- 
voaieja respective. Prin aceste rea
lizări cdiectivul reviziei de vagoane 
și-a îndeplinit înainte de termen 
angajamentele de întrecere luate 
în cinstea zilei de 1 Mai.

La obținerea acestui succes, con
tribuții de seamă au adus lăcătu
șii Mănescu Petre, Costăchel Gheor- 
ghe, Sirian Andrei, Dăian
Voinea Cornel, Pitigă Mihai 
Ceuță Petre.

loan,
Și

execute aceste 
mai devreme, 

prindă

Confecții metalice 
pentru șantiere

Brigăzile de lăcătuși de la atelie
rul de confecții al I.C.M.M. au în 
lucru pînă la sfîrșitul lunii apri
lie o serie de comenzi deosebit de 
importante pentru șantiere. Ei exe
cută pilonii și plasa de protecție 
pentru funicularul de la Dîlja, con
fecții pentru turnul principal de 
extracție cu schip de la Lonea. Lă
cătușii s-au angajat ca în cinstea 
zilei de 1 Mai să 
comenzr cu 2-4 zile
Angajairi.ntul începe să 
viață. DÎn curtea atelierului plea
că în prezent spre Dîlja o parte 
din pilonii pentru funicularul de 
steril și spre Lonea o parte din 
confecțiile pentru turnul cu schip. 
Brigăzile de lăcătuși conduse de 
comuniștii Gaer Francisc și Duca 
loan, cea condusă de Nicoară la- 
cob, se pare că nu cunosc obosea
la, atunci cînd e vorba de respec
tarea angajamentului. In curînd, al
te confecții vor lua drumul șan
tierelor. Astfel, tonă cu tonă se 
realizează și se depășește angaja
mentul lăcătușilor.

IN NOUL TRIMESTRU
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La înălțimea sarcinilor

4 pag. 25 bani

Mineru! Berințan Traian conduce o brigadă de pregătiri în sectorul II al 
minei Lonea. Datorită rezultatelor cantitative obținute și calității bune a 
luciărilor, pe luna martie brigada a fost evidențiată în producție.

IN CLIȘEU: Brigadierul Berințan Traian (mijloc) cu doi ortaci de-ai 
săi.

INVESTIT» RODNICE
In ultimul timp, 

folosindu-se fonduri 
de mică mecanizare 
în valoare de 1 500 000 
lei, la moara de griu 
din Lupeni au fost a- 
duse și montate o 
seamă de utilaje per
fecționate. Astfel, au 
fost montate 3 valțuri 
duble, 2 site plane, 2 
mașini de sortat gri- 
șuri, 3 filtre de aspi
rație, 2 cicloane de

colectat praful, 3 ele
vatoare metalice du
ble, iar vechiul tno; 
tor pentru acționarea 
transmisiei principale 
a fost schimbat cu 
unul mai puternic. 
Totodată, au fost în
locuite. numeroase uti
laje vechi, cu randâ-’ cost ' 
ment scăzut, s-a refă
cut instalația electrică 
de forță și iluminat, 
îneît în prezent între-

gul proces tehnologic 
de măciniș este me
canizat.

Prin aceste dotări 
și efectuarea dife
ritelor lucrări, capaci
tatea de producție a 
morii din Lupeni s-a 
dublat,

(făină 
diară, 
redus 
tonă.

i

iar prețul de 
al produselor 
albă, interme- 
neagră) a fost 
cu 39 lei pe

INTERVIUL NOSTRU

Aprovizionarea cu legume
Aprovizionarea populației din centrele noastre munci

torești cu legume și fructe de sezon este o sarcină pri
mordială a O.L.F. Petroșani. Pentru a face cunoscută 
activitatea depusă în acest domeniu al comerțului nostru 

Ludovic,
Petroșani,

socialist, ne-ат adresat tovarășului Taller 
directorul Oficiului de legume șl fructe din 
care ne-a relatat următoarele:

In toamna trecută, ofi
ciul nostru a asigurat însi- 
lozarea a 2500 tone de diverse 
produse legumicole îneît în 
prezent avem posibilitatea să 
asigurăm ritmic cerințele pie- 
ții cu produse de bază: car
tofi, ceapă, rădăcinoase, desfă- 
cînd numai în trimestrul I 
a. c. peste 1780 tone produse 
legumicole și fructe.

Trimestrul II pune în fața 
colectivului nostru sarcina a- 
sigurării unei bune aprovizio
nări cu produse de sezon a 
populației din centrele munci
torești. In acest scop pen
tru trimestrul II s-au în
cheiat contracte pentru 100 
tone salată. 270 tone ceapă 
verde, 60 tone spanac, 285 to-

250 tonene varză de vară, 
cartofi timpurii, 22 tone'ridichi 
de lună, 30 tone gulioare tim
purii, 350 tone cireșe, 40 tone 
castraveți, 65 tone roșii, 15 
tone conopidă, 30 tone dovle
cei, 83 tone fasole verde și 
alte produse. Dintre acestea, 
au început să sosească în can
tități mal mari spanac, eeapă 
verde, salată și castraveți, iar 
pe măsura încălzirii timpului 
vom primi și desface și alte 
produse legumicole de sezon.

O preocupare a noastră • a 
constituit-o lărgirea și moder
nizarea rețelei de desfacere a 
produselor legumicole. Ast
fel. cartierul Livezeni-Petro- 
șani va avea o unitate per
manentă și 3 sezoniere. O u-

In acest an, colectivului minei Lo
nea îi revin sarcini' sporite la pro
ducția extrasă, randament și econo
mii. Bilanțul activității din primul 
trimestru constituie o dovadă că 
au fost întreprinse măsuri eficiente 
— mai ales în luna martie — pen
tru a asigura îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor de plan.

Unul din obiectivele importante ale 
planului de îmbunătățire a activită
ții la mina Lonea — funicularul de 

de la mina Lonea II — a in- 
în funcțiune în luna februarie, 
primul trimestru, viteza planifi- 
de avansare în galerii a fost 

depășită cu 14,2 ia sută, iar în aba
taje cameră cu 12,2 ml. Cu excepția 
sectorului III, toate sectoarele și-au 
depășit prevederile planului trimes
trial și angajamentul asumat în în
trecere. Doi indicatori importanți nu 
j-am îndeplinit însă. Sarcina la pro
ductivitatea muncii a fost 
doar în proporție de 96,6 la 
aceasta mai ales pentru că 
abataje din sectorul III și 
tajul nr. 102 din sectorul

la frontalul din blocul 111 
apropie de sfîrșit pregătirile 

IX; în curî-nd șe
lucrările de cercetare 

V din blocul II,
Jieț este pregătit pep- 

nr.

penalizată

trimestru, 
producția 

2 000

realizată 
sută și 

la unele 
în aba- 
V au

avut loc surpări. Și înrăutățirea si
tuației zăcămîntului la blocul IV a 
dus la scăderea rezervei pe care se 
scontase. Activitatea colectivului este 
umbrită și de calitatea nesatisfăcă
toare a cărbunelui pe care-1 trimi
tem preparatorilor petrileni; pentru 
depășirea cu 2,3 puncte a procentu
lui de cenușă admis în primul tri
mestru, exploatarea a fost 
cu 4 313 tone de cărbune.

In comparație cu primul 
în trimestrul II, sarcina la
extrasă este mai mare cu 
de tone. Crearea condițiilor optime 
pentru îndeplinirea prevederilor pla
nului s-a bucurat de atenția între
gului colectiv. îndeosebi, ne-a preo
cupat asigurarea liniei de front co
respunzătoare. Drept urmare, de cu- 
rînd s-a terminat pregătirea pentru 
exploatare а abatajului cameră nr. 
404; este în curs de pregătire o pouă 
felie la abatajul 
frontal din stratul 

6 blocul IV; s-a a- 
tacat o notiă fe-

și fructe
nîtate sezonieră va fi deschisă 
și în noul cartier de blocuri 
Corcești din Vulcan; alta la 
Aninoasa.

S-ац luat totodată măsuri 
pentru modernizarea unor uni
tăți prin înzestrarea lor cu 
mobilier nou. Zilele trecute a 
fost instalat mobilier nou la 
unitatea din halele Petroșani, 
iar pînă la 1 Mai vor fi ter
minate 5 asemenea dotări (9 
pe tot anul). Vor fi construite 
cu fonduri de investiții. două 
unități noi. In total, anul a- 
cesia vom cheltui în lucrări 
de eonsfrucții-montaje 243 000 
Iei, în utilaje 59 000 lei și pen
tru mobilier 484 000 lei.

Pentru asigurarea desfășură
rii unui comerț la nivelul ce
rințelor, a fost înființat un curs 
de 3 luni, fără scoaterea din 
producție, cu personalul-ope
rativ,. s-a introdus lucrul 
pe 2 schimburi, iar merceolo
gii urmăresc îndeaproape, pe 
unități și localități, desfășura
rea aprovizionării cu produse 
legumicole.

lie 
se 
blocul 
mină ' 
stratului 
în * blocul 
tru exploatare abatajul cameră 
0 507.

Rămînerile în urmă din primul tri
mestru al anului precum și rezulta
tele nesatisfăcătoare în unele com
partimente de activitate au constituit 
obiectul unor analize ale conducerii 
exploatării. Cu acest prilej s-a des
prins concluzia că atenția colecti
vului trebuie să fie îndreptată spre 
realizarea unei productivități 
înalte, lucru posibil prin depășirea 
tezelor de avansare planificate 
abatajele frontale. Ne propunem 
asigurăm la abatajele frontale o 
ganizare superioară a lucrului, o 
servire mai promptă cu material 
lemnos, funcționarea normală a uti
lajelor de transport, un aeraj cores
punzător, un nivel ridicat de disci
plină.

In vederea încadrării în indicii de 
calitate, avem în vedere îndeplini
rea măsurilor prevăzute în planul 
M.T.O. în ' ceea ce privește asigura
rea unui claiibaj preventiv la benzile 
înclinate de la cele trei guri de 
mină, și intensificarea controjului din 
partea întregului personal tehnic. De 
asemenea, se va acorda o mai mare 
atenție podirii abatajelor în vede
rea înlăturării pericolului surpării și 
a reducerii cantității de steril 
din tavanul abatajului.

Colectivul nostru de mineri, 
neri și tehnicieni este convins 
pe baza pregătirilor efectuate 
acum, prin folosirea în mod 
cios a mijloacelor tehnice de 
dispunem și prin descoperirea; și va
lorificarea de noi rezerve interne, se 
va ridica la înălțimea sarcinilor care 
îi stau în față în actualul trimestru.

AUREL BRINDUȘ
inginer șef adjunct E.M. Lonea.

est; 
din 
ter-

a 
iar

mai 
vi
la 
să 

or- 
de-

scurs

ingi- 
că 

pînă 
judi- 
care

4:

Sudorul Capriș Vasile și lăcătușul Szasz Alexandru 
de la Viscoza-Lupeni execută un dispozitiv pentru filtra
rea apei sub presiune. Cu ajutorul acestei instalații se 
îmbunătățește calitatea firelor produse.

Duminică
de Stat, ora 
și iubire" de

muncitoresc

19 
Fr.

din 
concert-

• Teatrul
— „Intrigă 
Schiller.

• Clubul
Petrila, ora 20 
spectacol Susținut de forma
ția de muzică ușoară a clu
bului sindicatelor Lupeni.

• Ora 20, clubul muncito
resc Vulcan — reuniune to
vărășească.

• Sala Teatrului de Stat, 
ora 8,30 — faza finală a 
concursului cultural-artistic 
al pionierilor și școlarilor 
din școlile Văii Jiului.

• Campionat categoria В

în săli și pe
la fotbal : Jiul Petrila — 
A, S. Cugir, ora 16,30, sta
dion „Jiul".

• Campionat regional de 
fotbal : Parîngul Lonea — 
Refractara Alba, ora 16,30, 
teren Lonea.

• Campionat republican 
de juniori la fotbal : Jiul Pe
trila — A. S. Cugir, ora 
14,30, teren „Jiul".

• Campionat categoria A 
la rugbi: Știința Petroșani 
— Steaua, ora 10, stadion 
„Jiul".

• Campionat categoria A, 
seria П-a, handbal în 7 fete:

stadioane
S.S.E. Petroșani — Electro
magnetica București, ora 11, 
teren „Jiul".

• Campionat regional la 
handbal — băieți: 
Petroșani — Metalul 
doara, ora 10, 
Straja Lupeni 
Petroșani, ora 
peni.

• Campionat 
la popice: Viscoza Lupeni — 
U. T. Arad, ora 8, arena „U- 
tilajul" Petroșani.

• Campionat de atletism 
pe echipe ora 9, stadion Lu
peni.

S. E.
Hune- 

teren „Jiul"; 
— Știința II 
9, teren Lu-

interregiutu



STBÂSUK ROȘU

DIN ШМЕА ȘTIINȚEI $1 TEHNICII

SINGURA SOLUȚIE
© will ți nu-ți vine sâ crezi. In

tri în «pion, îi torăie gura fără în
trerupere vrute și neyrute, oftează 
«toi »e gîndește că ,дПаі are un 
pic" pină are toți banîi pentru ma- 
tini șt, tefodu-i pe bolnavi drept 
martori, »e jură:

— Șă-mi sară ochii de-mi las 
bărbatul xg cumpere mașină pină nu 
«te învață ți pe mine aă conduc. 
SJnt banii mei și am pretenția 
«ta.

♦- Soră dragă, îndrăzni îhtr-un 
rînd un bolnav, 
«шп de-ați reușit 
sâ strîngeți așa de 
repede atîțig bani ?

— Muncă și eeo 
pomii- Muncesc 
«ІСІ, te spitalul Uricaniului ca să 
vfi pup pe voi pe picioare. Muncă 
«pașă. Cresc porc, și ce porc I De-ați 
ști I Ș-apoi. p-ici, pe colo cite o in
jecție...

Sfîrșitnl nu-1 mai poți auzi clar 
căei sora Bezim lozefina trece în 
alt salon sau iese pe coridor să um
ple seringa.

Și așa, flușturateeă în aparență, cu 
gîndul ia mașină, la porc, sora lo 
sefina nu lasă nici cea mai mică 
impresie că e angrenată pină peste 
cap în experiențe menite să împingă 
un pic înainte știința asta atît de ve- 
ehe a medicinii...

A auzit ea, nu mai știe pe unde, 
M pentru a progresa într-un dome- 
Mu. deci și în al medicinii, trebuie 
Să știi să simplifici lucrurile. Bțin. 
o direcție. Alții dimpotrivă le com
plică. Deci, o altă direcție.

Ea s-a gîndit să exploreze, bineîn- 
ИІм simultan ambele direcții, căci 
viată a scurtă.

Așadar va simplifica lucrurile «tel, 
li spital, elei și așa sînt prea com 
plicate. La unul — injecții cu pe- 
MtelJlnă, te altul — cu «treptomieină, 
*1 ftecere bolnav cu complicațiile 
lui I Sora Bezlm și-a pus capul te 
contribuția ea tă gătească un singur 
M d« injecții pentru toate bolile. 
$1 l-a gătit: Apa distilată, căreia 
aere ІойІІпа nu-i vede nici un fel 
Mi deosebire de apa chioară ce cur 
n pe plrlul Sțerminos de te capătul 
urleantelul. Atît că-i puaă în flote. 
₽1 daul ei e simplu: ia sticluțele 
й antibiotice de te bolnavi, lese te 
«Huța <te pe coridor, introduce apă 
«MMUsta în stielufe goale. i*r pe 
oale imregi le bagă în buiunar, Ur

FOILETON

mează injecțiile cu apă distilată și 
bolnavii sînt convinși ca șe vor 
făee bine. Un procedeu care, pe 
cum gîndește dînse, pune 1a lucru 
autosugestia. resursele individului, 
capacitatea mădularelor bolnave de 
а й vindeca pe cont propriu. Fac
tori care pot duce mai departe per
fecțiunea corpului omenesc.

Ca face cu medicamentele băgate 
în buzunar ? Ce întrebare I Injecții 
in «aș, căci îi trebuie bani. Mai ara 
„un pic" pînă ce se rotunjește suma 

pentru mașină. Tot 
djn aceste medi
camente sora Be- 
zim face... experien
țe. Nu pe cobai, 
eă n-are. Are 

in schimb porcul. Gras, îrumos, să
nătos tun. A trecut prin iarnă fără 
nici măcar un guturai Că în alimen
tația lui, alături de cartofi, mălai și 
lături a intervenit penicilina, auro- 
eiclina, streptomieina. Pe eale bu
cală, ca să nu-1 înțepe. Chiar și 
cînd a plecat în concediu i-a lăsat 
vecinei sale, Schuster Maria, o pun
gă întreagă cu auromicină, penici
lină, strepțotnieină și fel de fel 
de pastile ca să-i dea porcului în 
caz cg observă vreo indispoziție...

pin cînd în cînd, sora lozefina 
aruncă cîte o privire asupra rezul
tatului explorărilor ei. Observă că 
doctorul Cărțîna Constantin, medic 
tînăr care eaută să facă totul pentru 
însănătoșirea celor internați în mi
cul spital din Uricani, rămînea uneori 
pe ginduri cînd vedea că tratamen
tul prescris nu dă rezultate. Parcă 
îi citea în ochi întrebarea : Care e 
cauza ? Aceleași întrebări le citea 
șl în ochii unor suferinzi. E într-ade- 
vfir greu să treci prin asemenea în
cercări. dar sora lozefina e tare, 
O mîngîie în schimb faptul că por
cul e| e perfect sănătos, gras, vesel. 
Șî mașinuța,..

Nufnal că, într-o zi, cîțiva bolnavi 
șl-au put în gînd Să vadă ce face 
sora Bezlm cu medicamentele ce li 
se distribute. Au văzut.

Și au descoperit un caz care are 
n Singură soluție, cu totul alti 
declt cea pe care o căutase sora. 
Anume Bezim Să stea acasă, îm
preună CU porcul, mereu aeasă. Căci 
numai а|* тйісійя va avea de cîș- 
tlget.

B. 1ONESCU ■

Călăuza și prietena minerului.

Inginerii
cu ajutorul semieonductorilor 
dimensiuni 
emițător 
electrică 
inul unui 
stalați în

Radioemițător
americani au realizat, 

de
foarte mici, un radio- 

alimentat 
produsă 
animal.
corpul animalului

cu energie 
în organfe- 

Eleotrozii in-
nu-1

Mașină de cusut,
In U.R.S.S. și în Anglia 

fost create mașini de cusut fără 
rotițe, fără ac și fără ață.

Rolul acului îl joacă ultrasune
tele. Sub influența ultrasunetelor,

fără baterie
pricinuiesc acestuia nici un rău. Un 
asemenea transmițător, care nu 
necesită alimentarea cu energie de 
ia baterie, poate fi instalat și în 
corpul omenesc, pentru a cerceta 
procesele fiziologice.

.. cu ultrasunete
care se succed în ritm de 30 OW 
pe secundă, structura moleculară a 
marginilor țesăturilor se modifică 
în așa fel. îneît se produce o îm
binare perfectă.

ANECDOTE.
JNpostă nimerită
р'АгаИза], încOrcînd, în zadar, să a- 
itragă pe generalul roman Fabius, să 
dea lupta, îi trimise vorbă: „Dacă 
Fabius este atît de mare căpitan, pe 
cît vrea să șe creadă, trebuie să 
vină să dea cehii eu mine și să în
ceapă lupta". Fabius i-a răspuns: 
„Dacă Anibal este tot atît de mare 

să mă

—- Nu, excelență, îi răspunse sol
datul refuzîndu-1, răsplata mi-ar mic
șora fapta.

Răspunsuri glorioase
Ț Odată,

căpitan, 
silească

pe . cît crede, trebuie 
s-o dau".

DESPRE
LITERATURA...
Viața (omului) fără „litere" este 

moartă.
Seneca

☆

Dintre toate plăcerile, nu există 
altele mai oneste deeit cele ale li
teraturii.

Petrarca 
•ir

Foarte puțin s-a scris din tot ce 
s-a întîmplat și foarte puțin s-a 
păstrat din tot ce s-a scris.

Qoethe
☆

O bibliotecă compusă din cărți și 
reviste buhe, alese, e cea mai fru
moasă . podoabă a unei case.

К. M. Weber
☆

Respectul nostru față de un om 
citit este un omagiu adus literaturii,

R. Emerson

Eapta frumoasă a unui
[ Un soldat trimis în patrulă 
meralul francez Vauban. fu împușcat1 
în coapsa. Cu tot sîngele care îi] 
curgea din rană, raportă liniștit, tot 
ce se întîmplase Ia inamic.

Vauban voi să răsplătească vite
jia lui și-i oferi o sumă însemnată 
de bani.

cînd generalul theban 
Pelopida șe pregătea pentru a se 
duce pe cîmpul de luptă, soția Ș», 
eu ochii în lacrimi. îl rugă să ve
gheze asupra luă.

— Iată un sfat numai pentru 
dați, îi răspunse el, generalii trebuie 
sfătuiți să vegheze asupra altora.

sol-

ostaș .
de ge l?. Rege{e șj vjz|tiul \

if Vizitiul Iui Fredric al II-I<-., regele 
11 Prusiei, răsturnîndu-și stăpînul în

tr-un șanț, îl supără foc.
— Ei, zise vizitiul, e o nenoroci

re, dar oare majestatea voastră n-a 
pierdut niciodată o bătălie?

Excursie pe Parîrtg

инмч ■ ■■■II.|W><R—■ ■■■■nil HI ■■ ■ ■■ ..................................................... .......... ....... ____

VITRINA DE CURIOZITĂJI
Secret profesional
Іші/ 1І aprilie, era Mă. In tt»- 

fia dt autobuz din dreptul cartie
rului Carpafl al orașului Pftro- 
peni. M grup numeros de gospo 
dine, elepi, studpnți așteaptă. Pune- 
tind, autobuzul de Aninoasa sosește 
Ut stafie. Bucurași, călătorii ursi- 

Spre surprinderea lor, taxatoarea 
te cere să la bilete nu de 0,5Q lei, 
ei de 1 teu. Cîteva gospodine mai 
înfipt» protestează zgomotos;

— Hei mergem in fiecare zi pe
ria în centru și primim bilete de 
9,50. Ce, autobuzul ăsta face ex
cepție ?

— Nu mă invățați ooi pe mine 
— le răspunde taxatoarea. Ea sini 
încasatoare evidențiată. Cui nu-i 
convine n-are declt șă meargă pe 
jos! Autobuzul se oprește. Taxa
toarea, VQciferînci zgomotos, li o- 
biigă pe cițiva cetafeni șă coboa
re din autobuz. Ia cantul Iin№. 
Іл centru, una dintre gospodinele 
care, grăbită fiind, a lua totuși 
bilet de 1 teu se Îndreaptă spre 
dispecer. II roagă politicos pe a- 
casta să-i explice de ce se înca
sează sume mai mari devii cele 
prevăzute in tarif pe distanțe mid 
și totodată s-o informeze cine-i ta, 
xaioarea cu pricina. Plin de sine, 
dispecerul da serviciu и spune 
scurt, din vîrfut buzelor:

— Secret profesional.

Deh. zicem noi, o fi și el vreun 
disjrtc № ț$denti«t. Insă astfel de 
,,«Йі tțl fi“ slnt cel puțin curioa
se, ddeă nu chiar ieșite din comun.

«Infernul “ 
de la parter

in lacul celebrei fraze a lui 
Dante, pe frontispiciul acestui in
fern scrib Umplu „ѴіпвіогиГ. Unii 
iși lată aici nu speranțele, ci ba
nii In schimbul băuturilor. Dar, 
In definitiv asia-i treăba lot Ziua 
nu se deosebește prin nimic de ce
lelalte bufete din Lupeni. Liniștiți, 

Odsumaterii vin aici, discută la 
un pahar de... vorbă si pleacă spre 
treburile lor. Abia după ora închi
derii încep primele manifestări 
zgomotoase, care tulbură liniștea 
cetăfenilor de lă eta/ele blocului 
IX- Se trîntesc ași, se aud 

bubuituri puternice, însoțite de 
tropote, așa cum s-a întîmplat 
în cursul nopții de 7fi aprilie a.c. 
gadărăic i-au rugat locatarii pe 
gestionarii bufetului să lucreze in 
liniște noaptea. Zadarnice au fost 
și Sesizările trimise de locatari 
cartducerii T-A.P.L. Petroșani, ta- 
sofite de propunerea să facă apro
vizionarea bufetului cu pricina in 
timișul zilei. Șt eum familiile care 
ioaâesc In Movul respectiv var să

aibă liniște, ele cer și în prezent 
să înceteze zgomotele nocturne de 
la parte/ Rezolvarea e simplă. 
Se cer doar a fi. luate cîteva mă
suri corespunzătoare din partea 
celor competențî.

Capricioasa vreme a lui april ne-a 
ambiționat parcă și mai mult șă 
dăm o raită pe Paring. Pregătirile 
n-au durat mult și... iată-ne ureînd. 
Prin iarba abia răsărită ghioceii 
gingași își etalează cu sfiiciune co
rolele, privind parcă galeși spre 
boșcheții din jur. Copacii nu mai 
sînt triști. Pe crengile lor se desfac 
sute de muguri. Soarele după-amie- 
zii e cald și binevoitor. In jur pă
durile au o culoare de un albastru 
închis. E interesant și romantic. 
Ochii nu scapă nici up amănunt. 
Tocmai de aceea, probabil, sîntem 
tăcufi. Fiecare din noi pășește ușor, 
nu cumva să deranjăm înfiriparea 
unei mari prefaceri...

Un drum de furnici, agitate și 
grăbite, taie cărarea în diagonală, 
îndreptîndu-se spre un mușuroi. Cî
teva din ele rostogolesc titanic pe 
pămîniul umed fărîme de pîine. Se 
vede treaba că alți turiști ne-au luat-o 
înainte. Cu cîț înaintăm, aerul e tot 
mai rece, fci-colo ne întîmpină pe
tice albe de zăpadă, rupte parcă din 
uriașa hlamidă ce îmbracă impună
torul masiv al Parîngului. Ne apro
piem de cabană. Hotarul dintre două 
anotimpuri e undeva pe aproape. Am 
ajuns. Soarele a coborît spre asfin
țit. Valea, , învăluită într-un văl 
transparent, ne prezintă un joc de 
nuanțe fără egal, Undeva departe, 
Retezatul, scăldat în purpura asfin

țitului, se conturează spectaculos. 
Cîteva clipe asistăm la un fantastic 
joc de lumini crepusculare., Cîteva 
clipe de basm, cîteva momente de 
reverie.

In cabană veselie. Undele apara
telor de radio au animat cîteva pe
rechi în ritmul vioi al dansului. Unii 
dansează, alții glumesc, rîd, spun 
snoave. Pe fețele pline de viață ale 
excursioniștilor citești o adîncă bu
curie. Doi mineri din Lupeni șe an
gajează la o „tablă". Intîlnim prie
teni din Aninoasa, facem cunoștință 
cu alți tineri veniți de la Lonea și 
Vulcan. Din dormitorul unde ne-ani 
tnștalat, Valea Jiului, luminată feeric 
de lămpi fluorescente, se vede ca un 
șirag de nestemate.

...Ne-am trezit dinfr-un somn adînc 
și reconfortant. Sala de tre^e a ca
banei ș-a animat din nou. Jupă de
jun, grupul nostru a hotărît să - J<ce 
la cotă, în întîmpinarea răsăritului 
de soare. La plecare — meteorologul 
care tocmai verifica platforma — he 
prezice un timp schimbător. Totuși 
uregm. Deodată o ceață deasă a inun
dat brusc înălțimile. In cîteva clipe 
umezeala și frigul ne obligă să fa
cem calea întoarsă. Ninge. In caba
nă e însă bine și cald. De Ia o ma
să, meteorologul ne zîmbește cu în
țelegere...

I. LEONARD

Dacă în aceste zile de primăvară tăpșanele de la poala Parîngului atrag numeroși oameni ai muncii, 
dornici de a petrece cîteva ore plăcute te iarbă verde, culmile sale cu zăpadă nu duc nici ele lipsă dt vizi
tatori. In clișeu: Vedere de pe Paring.
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In aceste zile ta preparația Petrila
Obiectivele planului de masuri prind viafă

Traducerea în viață a angaja
mentelor luate în cinstea zilei de 
1 Mai se află în centrul atenției 
preparatorilor petrileni. Deși planul 
de prelucrare a producției de căr
bune dpi acest an este mai mare 
cu 7,3 la sută față de 1964, pre
paratorii și l-au îndeplinit și depă
șit lună de lună. Acest lucru se 
datorește în parte și rezolvării cu 
succes a măsurilor prevăzute
planul M.T.O, Pînă în prezent, din 
acest pian au fost rezolvate ur-

în

A

Cartea la locul de muncă
Cartea a devenit un nedespărțit 

prieten al preparatorilor de la Pe
trila. In uzină există un stand de 
cărți. Responsabilul standului tova
rășul Buldura Ștefan, se interesea
ză de preferințele muncitorilor, teh
nicienilor și inginerilor din prepa- 
rație. Pînă în prezent, el a vîn- 
dut la locul de muncă cărți în 
valoare de peste 1 500 lei. Printre

ASIGURAREA
Pășunile și fînețele reprezintă 35 

la sută din suprafața Văii Jiului și 
98 lâ sută din suprafața agricolă. Cu 
toate acestea, datorită producției lor 
slabe, Țl-lft dau un randament insu
ficient. -De aceea întreținerea și 
îmbunătățirea capacității de produc
ție a acestor terenuri în scopul creș
terii masei furajere trebuie să fie 
mereu în centrul preocupărilor.

Multe pășuni sînt acoperite cu 
resturi lemnoase — crengi, buturugi, 
cioate ori mușuroaie — care împie
dică creșterea ierburilor, micșorează 
suprafața pășunabilă. împiedică 
cositul fînețelor. Ținînd cont 
de pagubele cauzate de mușuroaie, 
împrăștierea lor este una dintre pri
mele măsuri ce trebuie aplicate ta 
vederea sporirii producției de iarbă. 
După împrăștierea mușuroaielor este 
necesară însămînțarea cu ierburi a 
terenului diminuat. Totodată strfnge- 
rea resturilor lemnoase, lichidarea 10r 
ar constitui o măsură eficace de 
sporire a suprafeței fînețelor.

Un alt dușman al pășunilor și fî
nețelor îl constituie buruienile, adică 
diferite specii de plante care nu 
sînt consumate de anjmale (unele 
fiind chiar otrăvitoare). Unele buru
ieni, avînd o creștere viguroasă, um
bresc în așa măsură plantele cele
lalte, îneît acestea rămîn pipernicite, 
iar cu timpul pier. Buruienile duc 
și la obținerea unui fîn de slabă 
calitate, de uscat și conservat.

Printre t.iăsurile menite să contri- 
buleyfa sporirea producției pajiștilor

Adunare cetățenească
Recent, într-una din sălile de clasă 

ale Școlii de 8 ani nr. 2 din Pe
troșani a avut loc o adunare cetă
țenească cu locuitorii de pe străzile 
Vasile Alecsandri, Mihail Kogălni- 
eeanu, Gheorghe Barițiu și Jiul. Cu 
acest prilej s-au ales responsabilii 
de străzi și s-au făcut numeroase 
propuneri privind buna gospodărire 
a cartierului. Totodată, cetățenii au

Privește înainte, Bereș !
In cronica intllnirii de lupte din

tre Jiul Petrila — Chimistul Baia 
Mare, nu a apărut numele sporti
vului Bereș Ștefan. Poate că mulți 
dintre amatorii de lupte, prezenți 
in sală, sau care au citit cronica, 
s-au întrebat de ce nu a evoluat 
acest sportiv fruntaș, component al 
lotului R.P.R. lată de ce: in ul
tima vreme, acest sportiv a mani
festat un total dezinteres față de 
antrenamente, a avut atitudini de 
înfumurare și vedetism, a motivat 
antrenorilor că el nu mai poate 
veni la antrenamente și nu mai 
poate lupta în echipă dacă rtu-1 
Sînt rezolvate unele probleme per
sonale. Poate că a avut dreptate, 
dar aceasta nu-i scuză atitudinea 
față de, echipă, unde toți fac sacri
ficii pentru succesul ei. Dragostea 
pentru sport, pentru culorile aso
ciației, pentru echipa din care face 
parte, șt în care activează cu sue

mătoarele obiective: modificarea 
alimentării elevatoarelor de reșpă- 
lare 10-80 mm, montarea unei ac
ționări separate, pentru banda ori
zontală la silozurile de cărbuni 
bruți, înlocuirea benzii „J" pentru 
transportul brichetelor, înlocuirea 
iroliului de manevrare de la li
nia XI, confecționarea și monta
rea a doi piloni metalici pe ra
mura de golire nr. 1, repararea 
benzilor și a meselor de dozare de 
la secția de transport.

cei ce au cumpărat cărți se nu
mără tovarășii Gîlcă Ioan, Paul 
Vasile, Rotaru Victor, Pașconi 
Gheorghe, Boțan Elieei și alții. 
Demn de remarcat este faptul că 
tot mai mulțj muncitori și tehni
cieni își creasta biblioteci perso
nale.

C. BADUȚA 
corespondent

BAZEI FURAJERE
este și aplicarea îngrășămintelor care 
duce la creșterea producției de masă 
verde de 2-3 ori și chiar mai mult.

îngrășămintele recomandate pentru 
pajiști, sînt aceleași ca și pentru 
eulturile agricole, adică: naturale 
(gunoiul de grajd) și chimice. Me
toda țJrlitului constituie una din 
principalele posibilități pentru spo
rirea producției pășunilor și care tre
buie folosită în mod cît mai rațio-

Pe teme actuale
nai. Dintre îngrășămintele chimice, 
efectul cel mai puternic îl au în
grășămintele cu azot de la care se 
obțin cele mai mari sporuri de 
recoltă. Amendamentele calea roase, 
îmbunătățesc, de asemenea, unele în
sușiri ale solului și influențează fa
vorabil asupra fertilității. Pe pajiș
tile prea umede, este necesară să
parea unor canale pentru scurgerea 
apelor.

Productivitatea pășunilor depinde 
în mare parte și de modul lor de fo
losire, Animalele trebuie repartizate la 
pășunat ținînd seama de producția și 
calitatea ierbii, de necesarul de nu 
treț pe întreaga perioada de pășunat 
și de caracteristica 
de animale, astfel ca 
facă pe tarlale și 
animale. Comitetele 
sfaturilor populare sînt chemate să 
îndrume sătenii la curățirea fînețe- 

fiecărei specii 
pășunatul să se 
pe specii de 
executive ale

a 
de 
de 
un

solicitat sprijinul deputatului Irîrnîe 
Ioan de a interveni pe lîngă uni
tatea I.L.L. Petroșani pentru termi
narea lucrărilor de reamenajare 
dependințelor, de înlocuire a ușilor : 
pod șl de reparare a gardurilor < 
la imobilele lor, întrerupte acum i 
an din motive necunoscute.

1. GIUR 
corespondent

Martin, 
Ștefan. 
Așa se 
și sim- 
impune 
acestui

ces și fratele lui, Bereș 
nu-l stăpinește pe Bereș 
Ba mai mult: ll lasă rece, 
face eă el a dezertat pur 
piu din cadrul secției. Se 
luarea Unor măsuri asupra 
tinăr de către conducerea sectoru
lui ѴЦ1 in care lucrează, de către 
organizația de partid a sectorului. 
Bereș Ștefan trebuie ajutat și re
adus la realitate. Amatorii de lupte 
te întreabă, tovarășe Bereș, cum 
țî.ai putut părăsi echipa, colegii ? 
Ai fost un sportiv fruntaș și mal 
poți fi încă. Ești tinăr, Revin-o la 
echipă. Aruncă inglmfarea și 
detișmul. Nu lac cinste unui 
sportiv. Privește puțin înapoi, 
uită-te bine înainte. Colegii 
muncă ai lui Bereș Ștefan.
l-au simpatizat mit de mult, 
părere au despre atitudinea lui 2 
Poate ii dau și ei o mină de a- 
juipr.

ve- 
bun 
clar 
de 

care 
ce

Noutăți editoriale In vizită la

Editura

pi vfer- 
agro-

AT. M. HARA1.AMB - Cultura spe
ciilor forestiere de interes in
dustrial. Editura agro-sllvică. 
222 pag., 12 iei.

GH. ROBIBAN - Călăuza muncito
rul mi din pepiniera silvică, 
agro-silvfcă.
152 pag., 4 lei.

AL. POPA — Bolile albinelor 
mi lor de mătase. Editura 
silvică.
254 pag., 21,50 tei.

E. CONSTANT1NESCU, M. BERIN- 
DEl, D. TORJE, GH. PERCEAI.I 

Cultura cartofului. Editura agro
silvică.
202 pag.. 7,25 lei.

ȘTEFAN RUBȚOV — Laricele. E- 
cologie și cultură. Editura agro
silvică.
218 pag., 13 Iei.

I. ТОМА - Recuperarea petrolului 
și epurarea apelor reziduale petro
liere. Editura tehnică.
266 pag., 10 lei.

R. RIPEANU — Mașini și instalații 
în industria morăritului. Editura 
tehnică.
360 pag., 18 tei. (Ager prea)

lor și, în special, oprirea pășunatu- 
lul pînă primăvara tîrziu pe aceste 
terenuri, Pe măsură ce timpul per
mite, se vor organiza acțiuni de ar
dere a resturilor lemnoase de pe pă
șunile curățate în anii anteriori și 
anume la punctele: Șlima, Slivei, 
Găinușa, Voievodul, Dealul Cimpii, 
Muntelui Dobrăi, Dealul Popii — Pe
trila; Paring, Coasta lui Rus, Taia 
de sus — Petroșani; Izvoarele — 
'■міеаіі; Dosul Zănogii — Lupeni; 
Șerpii, Șiglău — Uricani; Buta Mare, 
Buta Mică. Scorota cu, apă — Cîrnpu 
lui Neag. Vor fi curățate de pietrele 
aparente și pășunile Leșul, Gemăna- 
rea — Iseroni; Drăgoiul — Vul
can; Negrele — Lupeni; Coarnele — 
Uricani, iar de mușuroaie, pășunile 
Jigorul și Jigorelul Banița; Mtin- 
eelul Dobrăi — Petrila; Cîndetul — 
Iseroni. In acest scop, pe anul 1965 
sînt alocate fonduri de peste 500 000 
lei pentru diferite lucrări de între-, 
ținere pe pășuni.

Consiliul agri
col orășenesc, cu 
sprijinul comitete
lor executive ale 
sfaturilor popu
lare, va wmărî 
desfășurarea în bu
ne condițiuni a ac
țiunilor de îmbu
nătățire a pășuni
lor și fînețelor în 
vederea asigurării 
unei baze furajere 
cu o producție 
sporită de masă 
verde în scopul 
sporirii efectivului 

animale «are 
fi crescute pe

de 
pot 
ele I

Ing. ELENA ZEȚĂ 
președintele Consi- 
Irului agricol

Petroșani

PROGRAM DE RADIO
25 aprilie

(Setecțiuni); 16,45 TRANSMISIUNE 
SPORTIVA; 18,45 Cărți care vă aș
teaptă; 19,00 Vă invităm Ia dans; 
20,00 RADIOJURNAL. Sport; 20,15 
Teatru la microfon : 22,00 RADIO
JURNAL. Buletin meteorologic; 22,2-5 
Program interpretat de orchestra 
Cornel Popescu; 22,45 La această 
oră, muzică de dans; 23,06 Simfonia 
a Ш-a în Do major de George Enes- 
cu; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

PROGRAMUL II: 6,00 Cîntă fan
fara reprezentativă a Armatei; 6.25 
Recomandări din program; 6,30 Uver
turi și dansuri din opere; 7,00 Fol
clor hou și jocuri populare; 7,30 RA
DIOJURNAL; 7,45 Piese instrumen
tate; 9,30 Anunțuri, muzică; 9,45 Cîri- 
tece pentru cei mici; 10,00 La braț 
cu muzica ușoară; 10,30 RADIOJUR
NAL; 10,40 Noi înregistrări' de mu
zică populară; 11,00 transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enes- 
cu“, In pauză: fcmisiunea CINEMA; 
13,15 Din folclorul muzical al po
poarelor; 13,45 Recital Elena Gernei

PROGRAMUL I: 6.00 Concert de 
dimineață; 7,00 RADIOJURNAL; 7.16 
Muzică ușoară; 7,30 JURNALUL 
SATELOR; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
8,06 Muzică populară interpretata de 
Maria Lătărețu si Grigore Kiazim; 
8,30 TEATRU LA MICROFON PEN
TRU COPII — „Insula cutremure
lor"; 9,30 „Pentru tine" — muzică 
ușoară; 10,00 Actualitatea muzicală; 
10.45 Gintă corul ansamblului „Ni- 
colae Bălcescu" din Craiova; 11,00 
Melodii populare îndrăgite; 11,30 
Muzică din opere cerută de ascultă
tori; 12,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
12,05 Melodii pe portativ — muzică 
ușoară; 12,27 Pagini orchestrale din 
operete; 13,00 Recomandări din pro
gram; 13,05 Concert de prînz; 13,30 
De toate pentru toți; 14,25 Muzică 
ușoară interpretată de Gică Petrescu; 
15.00 Program muzica) cerut de as
cultători; 15,30 „Poemul bucuriei" de 
Dumitru Bughici; 15,40 Interpreți și 
melodii — muzică ușoară; 16,15 Pre
mieră pe scena teatrului de stat de 
operetă „Țara surîsului" dar Lehar

Мойе condiții de învățătură create 
peotru studenții de am și inginerii 
de mi Ine nu se mărginesc numai la 
pregătirea teoretică. Ele se extind și 
asupra unui contact permanent cu 
producția.

In acest scop studenților le sînt 
alocate fonduri speciale pentru ex
cursii și vizite științifice și de docu
mentare atît în regiunea noastră cît 
și în alte regiuni ale țării.

O astfel de excursie a fost organi
zată de curînd cu studenții anului 
IV de la facultatea Electromecanică 
minieră, în regiunea Oltenia cu sco
pul de a viata Trustul minier de ia 
Motru și Uzinele Electroputere din 
Craiova. Studenții au fost însoțiți 
în această vizită de 3 cadre didac
tice de la Institut.

Am fost puternic impresionați 
ritmul de dezvoltare a acestei 
giuni în anii puterii populare.

Prima impresie deosebită ne-a 
dus-o marele combinat pentru 
lucrarea lemnului de la Preajba, 
oile de blocuri noi înălțate în 
Jiu.

Cele două autobuze care ne 
teptau la gara Tg. Jiu, ne-au purtat 
cea 2 ore pe o șosea construită abia 
de cîțiva ani, prin locuri ce ne ofe
reau peisaje tot mai frumoase, pe 
măsură ce drumul se afundă în zona 
muntoasă.

Apariția unor blocuri și a unor 
instalații industriale ne-a făcut să 
înțelegem că am ajuns la destinație, 
la Exploatarea 
meni primitori, 
plicații... Și ei 
că în urmă cu 
meleaguri pășteau vitele, 
pe un viaduct aleargă o bandă 
cauciuc de 
nitul de la 
stalația de 
este unică 
stră. Inireaga instalație a fost pro
iectată și executată de inginerii, teh
nicienii și muncitorii noștri.

Spre bucuria noastră, aici am în- 
tîlnit ingineri tineri, absolvenți 
institutului nostru, care tie-au 
dus pe galeriile minei, la locurile de

de
re-

pro- 
pre- 
ze- 
Tg.

aș-

minieră Motru. Oa- 
gazdele ne dau ex- 
ne confirmă faptul 

cîțiva ani, pe aceste 
Azi, aici 

de 
600 m ее transportă lig- 
gateria minei pînă la in- 
separare. Această bandă 
în felul ei în tara noa-

0 amintire de la mina Motnu.

Motru
Pretutindeni, oameni primitori 

ne-au explicat, ne-au descris în cu
lori vii dezvoltarea minei lor în- 
demnîndu-ne să vizităm locurile de 
muncă unde lucrează combinele. Șl 
iată-ne in subteran. Am ajuns la o 
galerie de înaintare m cărbune.

Galeria e armată cu bolțari. Pe 
aici, transportorul duce intr-un șuvoi 
necontenit, bulgări mari de lignit, 
înaintăm mai departe. Deodată, în 
față ne apare combina. Fixată pe 
șenile, combina PK-3 înaintează me
reu. Organul tăietor montat pe un 
liraț se deplasează în diferite direc
ții, tăind în cărbune exact profilul 
galeriei, îneît minerii nu au decît să 
armeze galeria pe măsură ce înain
tează combina.,. Combina ta
ie cărbunele încarcă și transportă. 
Intr-adevăr, condițiile de muncă de 
aiți permit folosirea cu mult succes 
a combinelor și 
sînt dovedite de 
creților miniere, 
rupt al benzilor

Însoțitorii noștri ne-au dus și la 
un abataj frontal unde lucra o com
bină 1 K-52 M ce se poate adapta 
la tăierea cărbunelui în straiele de 
diferite grosimi.

Pentru noi, studenții, a fost de un 
real folos faptul că am văzut lucrîrid 
aceste două combine cu atît măi mult 
că, în acest an, studiam mașinile mi
niere. Cu această ocazie, iov. 
Ilieș Tiberiu, candidat în științe 
nice, a putut completa aici, la 
locului, cele predate la cursuri,
tîndu-ne în mod concret elementele 
componente principale ale fiecărei 
combine. Așa au prins viață în min
tea noastră desenele făeută pe tablă 
la cursuri.

Am plecat de la Motru cu o im
presie plăcută despre o mină nouă 
care am văzut-o și în special, cu 
o impresie plăcută despre o nouă 
generație de mineri care crește pe 
aceste meleaguri, cu o serie de си-< 
noștințe legate de pregătirea noe- 
stră. Iar fotografiile 
descoperi, peste cîțiva 
nostru, ne vor evoca 

muncă, manifestînd o adevărată mîn- din arrii studenției, 
drie pentru faptul că lucrează la a- 
ceastă mină.

rezultatele obținute 
însăși avansarea lu
de mersul neîntoe- 
de transport.

fata 
«ră

pe care le vom 
ani în albumul 
amintiri plăcute

1. HERMAN 
student I.M.P.

arii din opere; 14,00 BULETIN DE 
ȘTIRI. Buletin meteorologic; 14,05 
Recomandări din program; 14,1© Ca
leidoscop muzical; 15,25 Arii și duete 
din operetele „Ana Lugojana" de Fi
laret Barbu și „Lăsați-mă se cînt*‘ 
de Gherase Dendrino; 15,45 Piese in
strumentale de virtuozitate; 16,00 
„La horă-n sat" — emisiune de eîn- 
tece și jocuri populare; 16,30 Minia
turi de estradă; 16,50 Poemul sim
fonic „Didona" de Alfred Alessan- 
drescu; 17,15 Stanțe de dragoste din 
lirica universală; 17,25 Interpreți de 
muzică ușoară; 18,00 „File de calen
dar muzical"; 19,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 19,05 La microfon: „Roman
ța"; 19,45 Recital Ton Piso; 20,00 
De la charleston la madison; 21,00 
RADIOJURNAL. Sport; 21,20 Ne 
cheamă ritmul să dansăm; 21,45 
Schița ..Telegrama" de Aido Nlcolaj. 
în. lectura actorului Dem. Răduleecu; 
22,00 Muzică ușoară interpretată de 
Sara Montiel; 22,15 Sonata a Ill-a 
pentru pian de Tudar Ciortea. La 
pian Rodită Șuțu; 22,30 Interpreți 
de operă; 23,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
23,05 Petrecere dansantă; 0,52 BU
LETIN DE ȘTIRI.
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Instituirea stării excepționale 
în Aden

ADEN 23 (Agerpres).
La 22 aprilie, autoritățile brita

nice au instituit starea excepțională 
în Aden, ca urmare a asasinării unui 
ofițer englez de poliție. 
Reuter, care a transmis 
știre, relata că guvernul

Agenția 
această 

Adenului

a protestat însă împotriva acestei 
măsuri ilegale. Primul ministru, Ab
dul Mackawee, a adresat o telegra
mă ministrului englez, al coloniilor, 
Anthony Greenwood, arătînd că in
stituirea acestei măsuri complică și 
mai mult situația existentă în Aden.

Scrisoarea misiunii de legătură 
a înaltului Comandament 
al Armatei Populare Vietnameze
HANOI 23 (Agerpres).
Misiunea de legătură a înaltului 

comandament al Armatei Populare 
Vietnameze a adresat Comisiei inter
naționale de supraveghere și control 
din Vietnam o scrisoare în care pro
testează împotriva colaborării Angliei 
cu S.U.A. în războiul 
Vietnamul de sud.

Scrisoarea amintește
lie 1965 
rării al 
Camera 
nici au 
duri pe cîmpul de operațiuni din 
Vietnamul' de sud, precum și faptul 
că încă în anul 1961 guvernul bri
tanic a trimis în Vietnamul de sud 
o „misiune de Consilieri 
bleme administrative și 
sub conducerea generalului 
Scrisoarea subliniază că

din 
dar

agresiv

ea la 5 
ministrul

din

apri- 
apă- 

în
Denis Healey,
Angliei, a recunoscut

Comunelor că militari brita- 
fost trimiși în repetate rîn- 

pe cîmpul de operațiuni

te, ca și declarațiile altor membri 
ai guvernului britanic, demonstrează 
că guvernul britanic nu numai că 
nu-și îndeplinește obligațiile care 
îi revin în calitate de copreședinte 
al Conferinței de la Geneva 
1954 cu privire la Indochina,
sprijină direct S.U.A. în războiul lor 
agresiv împotriva poporului sud-Viet- 
namez.

Misiunea de legătură a ’ înaltului 
comandament al Armatei Populare 
Vietnameze protestează energic . îm
potriva acestor acțiuni ale guver
nului britanic, cerînd acestuia să 
pună capăt colaborării cu S.U.A. în 
războiul agresiv împotriva poporului 
vietnamez.

pentru pro- 
polițienești" 
Thompson, 

aceste fap-

loc 
?! 
în 

ac

Un nou atac aerian 
împotriva R. D. Vietnam

HANOI 23 (Agerpres).
La 23 aprilie, valuri de avioane 

cu reacție americane și sud-vietna- 
meze au bombardat și mitraliat re
giuni populate din R. D. Vietnam, 
precum și insula Con Co, din apele 
teritoriale nord-vietnameze. Unitățile 
armatei populare au doborît opt 
avioane inamice.

Noi greve, demonstrații 
și mitinguri 
ale oamenilor muncii japonezi

TOKIO 23 (Agerpres).
In întreaga Japonie au avut 

vineri noi greve, demonstrații 
mitinguri ale oamenilor muncii 
apărarea drepturilor lor. Aceste
țiuni au fost organizate de sindica
tele lucrătorilor de la instituțiile și 
întreprinderile de stat, care reunesc 
în rîndurile lor peste 600 000 de mun
citori. Sindicatele lucrătorilor de la 
poștă și telegraf din Tokio au de
data t pentru a doua oară, grevă în 
decursul acestei săptămîni, revendi
când majorarea salariilor și îmbună
tățirea condițiilor de muncă. Greva 
a paralizat aproape în întregime le
găturile telefonice cu restul țării.

ți H I L E

Rezoluția Milă ie [oniieiDl siietial al 0.11.11. 
in Me la sitnalia Ud

NEW YORK 23 (Agerpres).
La propunerea a 13 țări africane

1 Comitetul special al O.N.U. pentru 
examinarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor co
loniale a adoptat joi, cu majoritate 
de voturi, o rezoluție în care se 
atrage atenția Consiliului de securi
tate asupra situației din Rhodesia de 
sud și se cere guvernului Marii Bri
tanii să ia măsuri urgente pentru 
a anula alegerile parlamentare fixate 
de guvernul Ian Smith pentru data 
de 7 mai, 
din 1961, 
populației 
guvernului 
tru a pune în practică 
O.N.U., pentru eliberarea tuturor de-

în baza constituției rasiste 
respinsă de majoritatea 
africane. Rezoluția cere 
englez să intervină pen- 

hotărîrile

ținuților politici împotriva limitării 
activității politice a populației afri
cane, pentru anularea constituției din 
1961 și pentru convocarea unei con
ferințe constituționale a reprezentan
ților tuturor partidelor politice, care 
să elaboreze o nouă constituție pre- 
văzînd dreptul de vot tuturor cetă
țenilor și stabilind data acordării in
dependenței acestui teritoriu, în pre
zent colonie britanică.

Rezoluția cere, de asemenea, tutu
ror statelor să nu acorde ajutor fi
nanciar, economic și militar guvernu
lui rasist 
comandat 
țiuini ale 
Rhodesia
piedică în calea independenței aces
tui teritoriu.

al lui Ian Smith și a re- 
să se studieze ultimele ac- 
monopolurilor străine în 
de sud care constituie o

Ziarul „Combat" despre participarea 
în viitor a Franței
Ia diferite organisme internaționale
PARIS 23 (Agerpres).
Ziarul parizian „Combat" publică o 

informație în care subliniază că la 
ultima ședință săptămînală a Consi
liului de Miniștri al Franței s-au 
adoptat o serie de măsuri cu privire 
la participarea în viitor a miniștri
lor francezi la diferite organisme in
ternaționale și, îndeosebi, la Comu
nitatea economică europeană (Piața 
comună). La conferința de presă ți
nută de ministrul informațiilor, 
Alain Peyrefitte, la sfîrșitul ședinței 
cabinetului s-a confirmat adoptarea 
unui calesdl nxyeois, care va li
mita pentru viitor participarea mi
niștrilor francezi la diferitele sesiuni 
ale Pieței comune.

Subliniind că „președintele de 
Gaulle a dat dispoziții miniștrilor 
săi să frecventeze mai puțin sesiu
nile de Ia Bruxelles ale Pieței co
mune", agenția americană U.P.l. 
tă că această acțiune reflectă 
mulțumirea sa în legătură cu 
greșul lent al tratativelor dintre

transpunerea în 
agricole comune

Acordarea 
premiilor Lenin 
pe anul 1965

MOSCOVA 23 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

au fost acordate pe anul 1965 pre
mii Lenin pentru cele mai remarca
bile realizări în știință, tehnică și 
artă.

In domeniul științei au fost dis
tinși, printre alții Bogdan Voitehov- 
ski, Rem Solouhin și Iakov Troșin — 
pentru studiul detonărilor în gaze; 
Iuri Mitropolski — pentru ciclul de 
lucrări în domeniul teoriei oscilațiilor 
nelineare; Lev Zenkevici — pentru 
lucrarea științifică „Biologia mărilor 
U.R.S.S.", Evgheni Pavlovski — 
pentru lucrări în domeniul bolilor 
infecțioase; Leonid Kantrovici, Va
sili Nemcinov și Viktor Novojilov — 
pentru elaborarea unor căi de apli
care a metodelor matematice în e- 
conomie; Piotr Kornev — pentru lu
crarea „Chirurgia tuberculozei osteo- 
ar ticulare".

Șase premii Lenin pe anul 1965 
au fost acordate unor colective pen
tru lucrări remarcabile în domeniul 
tehnicii.

/ ’

ara- 
„ne- 
pro- 
„eei

de-a doua lovi

Incidente între politie și manifestant
SANTIAGO DE-.CIIILE 23 (Ager

pres).
In capitala republicii Chile s-au 

petrecut joi cele mai puternice in
cidente între poliție și manifestanți 
de la începerea, în urmă cu cîteva 
zile, a campaniei de protest împo
triva hotărîrii guvernului de a spori

In cîieva rindnri
PARIS. — Potrivit unor infor

mații, acum două săptămîni auto
ritățile franchiste au arestat 12 
patrioți. spanioli, printre care se 
află cițiva comuniști și socialiști. 
După cum transmite agenția Fran
ce Presse, deținuții se află in 
închisoarea Carabanchel, din Ma
drid.

BONN. —■ Procuratura din 
Frankfurt pe Main a cerut des
chiderea unei acțiuni judiciare îm
potriva fostului ministru de jus
tiție al lui Hitler, dr. Franz 
Schlegelberger și a altor 15 ju
riști. Ei sînt acuzați că au par
ticipat# la programul de euthana- 
sie pe baza căruia 200 000 de 
adulți și copii, considerați „inapți", 
au fost uciși prin gazare sau in
jecții.

OSLO. — In orașul Bergen din 
Norvegia se sărbătoresc 200 de 
ani de la întemeierea uneia dintre 
cele mai vechi societăți muzicale. 
La festivalul organizat cu acest 
prilej participă numeroase forma
ții muzicale, dirijori renumiți și 
personalități ale vieții muzicale 
mondiale.

SEUL. — Adunarea națională 
sud-coreeană nu și-a mai putut 
continua joi lucrările, așa cum se 
anunțase, întrucît partidele de 
opoziție au boicotat ședințele.

ACCRA. — La Accra —• capitala 
I Ghanei — a avut loc o ședință a 

Comitetului internațional de solida

ritate cu tineretul - și popoarele 
din coloniile portugheze la lucră
rile căreia au participat reprezen
tanți ai mai multor țări și că 
organizațiilor de tineret din colo
niile portugheze.

GENEVA. — Cea de-a XX-a 
Conferință internațională a Crucii 
Roșii va avea loc la Viena de la 
2 la 9 octombrie sub președinția 
lui Hans von Lauda, președiniele 
Crucii Roșii austriece.

BORDEAUX. — Două avioane 
de la baza aeriană din Cazeaux 
(Gironde) s-au ciocnit joi după- 
amiază in timp ce efectuau o mi
siune de antrenament. Pilotul și 
doi ocupanți aflați în unul din 
avioane au fost răniți.

DAMASC. — Abdel Khalek Has- 
souna, secretarul general al Ligii 
Arabe a sosit vineri la Damasc, 
pentru a prezida reuniunea orga
nismului tehnic interarab pentru 
exploatarea apelor» fluviului Iordan 
și ale afluenților săi, ce se des
chide sîmbătă în capitala Siriei.

WASHINGTON. — Senatul ame
rican a început joi dezbaterile 
asupra noului proiect de lege care 
urmează să dea posibilitate negri
lor din statele sudice să-și exer
cite dreptul de vot. Intr-o ședință 
anterioară senatorii sudiști au ho- 
tărit să recurgă în timpul dez
baterilor la practica filibusterului 
pentru o perioadă de opt săptă- 
mîni.

cu 50 la sută tarifele la mijloacele 
de transport în comun. Peste 5 000 
de persoane, în majoritate studenți 
și elevi, au ieșit pe străzi, cerînd a- 
nularea acestei măsuri. Demonstran
ții au fost atacați de forțe de po
liție și cîteva sute de persoane s-au 
refugiat în grădinile Congresului na
țional din centrul orașului. Primind 
autorizația președintelui Camerei de- 
putaților, Raul Morales, de a pătrun
de în perimetrul Congresului, poli
țiștii „au luat grădina cu asalt", du
pă cum relatează agenția Frânte 
Presse, în cursul ciocnirilor aproxi
mativ 20 de persoane fiind rănite, 
întreaga circulație a fost interzisă în 
centrul orașului unde patrule ale 
poliției au continuat să urmărească 
grupurile de manifestanți.

șase" în ce privește 
fapt a unei politici 
în cadrul C.E.E.".

„Aceasta este cea
tură pe care de Gaulle o dă parte
nerilor din Piața comună în mai pu
țin de două luni", scrie agenția men
ționată. Luna trecută ministrul de 
externe al Franței, Couve de Mur- 
ville, a refuzat, în timp ce se afla 
la Roma pentru întrevederi cu co
legul său italian, să subscrie la pla
nurile celorlalți parteneri ai Franței 
din Piața comună de a se convoca 
lia Veneția o sesiune a miniștrilor de 
externe ai „celor șase" menită să dis
cute căile spre accelerarea progre
sului integrării politice vest-europene.

Situația din Cipru
NICOSIA 23- (Agerpres).
Doi ofițeri și un sergent grec au 

fost arestați în cartierul 
zentați la o conferință 
o dovadă că în insulă 
secret personal militar

Intr-o declarație oficială a ciprio- 
ților turci se spune că ofițerii greci 
au fost arestați „deoarece s-au stre
curat în secret în sectorul turc al 
Nicosiei".

Comandamentul gărzii naționale a 
Ciprului a declarat însă că cei doi 
ofițeri au sosit în Cipru în calitate 
de. . consilieri militari ai gărzii na
ționale.

La rîndul lor, cei doi ofițeri au de
clarat că sosiseră în Cipru cu cîteva 
ore înainte de arestare și că au tre
cut în teritoriul turc fără să-și dea 
seama.

turc și pre- 
de presă ca 
a sosit în 
din Grecia.

Primele emisiuni de televiziune 
prin intermediul satelitului „Моіпіа-Г*

MOSCOVA 23 (Agerpres).
In Uniunea Sovietică au fost e- 

fectuate cu succes primele emisiuni 
de televiziune între Vladivostok și 
Moscova prin intermediul satelitului 
artificial al Pămîntului „Molnia-1“ 
— un retransmițător activ, lansat la 
23 aprilie 1965 în Uniunea Sovie
tică.

La bordul satelitului a fos insta
lat aparataj pentru retransmiterea 
programelor de televiziune și pentru 
legături radio la mare distanță, pre
cum și aparatajul complexului de

comandă și măsurători, al sistemului 
de orientare a satelitul'.^-/.-i de co
rectare a orbitei sale.

Alimentarea cu energie '.elec'fâcă a 
aparatajului de bord se face <fe la 
baterii solare ,și de Ia surse chimice 
de curent.

Principala misiune a lansării sa
telitului de telecomunicații „Molnia- 
1“ este efectuarea transmisiilor pro
gramelor de televiziune și legătura 
telefonică, fototelegrafică și telegra
fică bilaterală prin mai multe canale 
la mare distanță.

O etapa în evoluția problemei yemenite
Demisia guvernului din Yemen 

condus de . generalul Hasan El-Amri 
și însărcinarea de către președintele 
Sallal a lui Ahmed Mohamed Noa- 
man cu formarea noului cabinet des
chide o nouă etapă în evoluția pro
blemei yemenite La începutul aces
tui an, cînd generalul El-Amri a 
format guvernul, tînăra republică ye- 
menită avea de făcut față unor se
rioase dificultăți. Un grup de poli
ticieni, cărora li s-au adăugat și 
cîțiva miniștri din cabinetul precedent, 
au părăsit tabăra republicană, ală- 
turîndu-se fostului imam El Badr, re
fugiat în Arabia Saudită. In acele 
împrejurări, agențiile occidentale pre
vesteau prăbușirea regimului republi
can „într-un viitor apropiat". In 
sprijinul acestei afirmații, se men
ționa că unele triburi fidele repu
blicii începuseră să dea semne de 
nesupunere, după ce unii șefi de trib 
primiseră sume însemnate de bani 
din afară. Autoritățile yemenite au 
izbutit însă într-un timp scurt să

restabilească și să respingă atacurile 
bandelor imamului concentrate la gra
nița de Nord-Est.

Cu două săptămîni în urmă, agen
țiile occidentale semnalau infiltrarea 
în Yemen a unor importante deta
șamente ale imamului, venind din 
protectoratul Beihan. In legătură cu

Cronica evenimentelor 
săptâmînii

aceasta, generalul Ahmed Abdel Gha
ni, comandantul forțelor armate ale 
Republicii Arabe Yemen, a declarat 
unui corespondent al agenției M.E.N.: 
„Noi eram siguri de fidelitatea tri
burilor din regiunea Haarib și de 
aceea am hotărît să lăsăm pe mer
cenari să pătrundă într-un număr 
cît mai mare. Apoi, la 17 aprilie, 
trupele regulate arabo-yemenite și 
triburile locale au dezlănțuit ofensi
va împotriva detașamentelor dușma
ne. Zdrobite, detașamentele dușmane

s-au retras în dezordine în Beihan, 
lăsînd în urma lor peste 150 de morți 
și o mare cantitate de arme și mu
niții".

In această situație, cînd stabilita
tea . în țară a fost întărită, a avut 
loc demisia guvernului El-Amri. Ma
joritatea observatorilor consideră că 
prin desemnarea lui Noaman ca 
prim ministru, președintele Sallal a 
urmărit să dea guvernului un ca
racter cît mai reprezentativ, printr-o 
mai largă participare a șefilor de 
triburi și a reprezentanților diferite
lor cercuri din țară. Noul prim mi
nistru a declarat că sarcina guver
nului său „este de a asigura ordi
nea și securitatea în Yemen și de a 
restabili reconcilierea națională". In 
această lumină este așteptată. cu 
deosebit interes, conferința reprezen
tanților triburilor anunțată pentru 
28 aprilie.

N. PLOPEANU 
corespondentul Agerpres la 

Cairo
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