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In cinstea celei de-a 45-a aniversări a creării P.C.R
con- 
na- 
din 
Ro-

I

Oameni,
volfi.
amperi
și succese

f otul de construcții-mon- 
taj al T.C.M.M. care e- 

xecută lucrări pentru mina 
Dîlja are mulți fruntași. Ste- 
gulețele triunghiulare aproape 
că nu mai au loc pe panoul 
din fața biroului. Cine își ia 
sarcina să scrie despre ei, 
pleacă, vrind-nevrînd, de la o 
constatare : în timpul scurs de 
la începutul anului și mai ales 
în ultimul timp, cind construc
torii și montorii de aici se pre
gătesc să întîmpine cu suc- 

' cese de prestigiu cea de-a 45-a 
aniversare a creării P.C.R., ei 

"au terminat și predat mai mul
te obiective. Prin importanța 
lor și prin tehnica execuției, 
două din aceste obiective se 
înscriu în fruntea listei: pri
ma fază a băii și lămpăriei și 
instalația de concasare, trans
port și însilozare a rambleu- 
lui pentru lucrările miniere din 
subteranele dîljene. Provizora
tele își încetează activitatea 
de doi, trei sau mai mulți ani 
și lasă locul edificiilor traini
ce de eficiență mai mare, de
finitive. Și în realizarea aces
tui definitivat vioara întiia au 
fost ei — fruntașii, al căror 
nume stă înscris sub stegule- 
țele triunghiulare de pe panou.

A m cunoscut una din a- 
ceste brigăzi fruntașe

— cea de electricieni pe care 
o conduce Paraschiv Alexan
dru. Cunoștința a ocazional-o 
chiar inginerul șei al șantieru
lui T.C.M.M.

— Dacă există la lotul Dîlja 
oameni care merită laude pu
blice, aceștia sint fără îndoia
lă electricienii lui Paraschiv 
Alexandru.

Ce merite deosebite au oa
menii aceștia ? Șeful brigăzii
— un bărbat înalt, brunet și 
cu privire pătrunzătoare, de 
vreo 30—35 de ani — ne-ar pu
tea da un răspuns precis.

— Lucrările de instalații e- 
lectrice, in general, și cele 
de instalații de forță și auto
matizare, în special, sint lu
crări care reclamă multe cu-

0,3 la
rilor a fost redusă 
sută față de 
angajament.

îndeplinite
COMPLEXUL

TROȘANI
La începutul anului, colec

tivul de muncitori și tehni
cieni din cadrul unităților 
complexului C.F.R. Petroșani 
și-a luat angajamente mobi
lizatoare în întrecerea socia
listă în cinstea aniversării a 
45 de ani de la crearea 
P.GR.

Muncind cu multă însufle
țire, ceferiștii din aomplex au 
înregistrat lună de lună im
portante succese, reușind ca 
în aceste zile să raporteze o 
realizare remarcabilă: înde
plinirea înainte de termen a 
angajamentelor luate pe pri
ma etapă a întrecerii 
liste 1

Iată realizările mai 
tante ale 
din cadrul

cu 3 ia 
sută —

ZONĂ :

socia-

diferitelor 
complexului.

impor- 
unități

PETROȘANI : Da-STAȚIA
torită eforturilor depuse de 
personalul de mișcare, s-au 
redus orele 
trenurilor cu 
de 1 ¡La sută 
menitul, iar
tranzit cu manevră a trenu-

de manevră a 
16 la sută fată 
cit era angaja- 
staționarea in

DE 
aid, in perioa-

ATELIERUL 
Meseriașii de 
da trecută din acest an, au 
sporit productivitatea muncii 
cu 10 la sută — angajament 
2 la sută —-au depășit sar
cinile de plan la- reparația 
vagoanelor cu 6 la sută, au 
redus timpul de imobilizare 
a vagoanelor în reparații cu 
18 la sută (angajament-3 la 
sută), iar economiile la pre
țul de cost se ridică la 47 548 
lei, față de 8 000 
angajamentul.

plan a fost depășită cu 42 la 
sută, iar la reparații cu de
tașare cu 2 la sută, la unge
rea vagoanelor cu desfacere 
s-a obținut o depășire de 20 
la sută, iar la ungerea 
goanelor fără desfacere 
la sută; productivitatea 
cii în această perioadă 
depășită cu 51 la sută.

In ziua de 25 aprilie 
a avut loc plenara Con
siliului Național al Fe
meilor din Republica So
cialistă România.

Plenara a hotărît 
vocarea Conferinței 
ț tonale a femeilor 
Republica Socialistă
mânia pentru zilele de 
23-25 iunie cu următoa
rea ordine de zi:

f. — Raportul Consi
liului Național al Feme
ilor din Republica So
cialistă România cu privi
re la 
șurată de la ultima con
ferință națională și sar-

activitatea desfă-

cinile ce revin mișcării 
de femei in lumina ho- 
tărîrilor celui de-al IX- 
lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

2. — Raportul Comi
siei de cenzori.

3. — Propuneri de îm
bunătățire a normelor de 
organizare și funcționare 
a comitetelor și comisii
lor femeilor.

4. — Alegerea 
liului Național al 
ilor din Republica 
listă România și a 
siei de cenzori.

Consi- 
Feme- 
Socia- 
Comi-

(Agerpres)

lei cât a fost

Planul, de 
realiza^? în 

la sută, pro-

va- 
cu 4 
mun- 
fiind

SECTORUL T.T.R. : A fost 
dată în funcțiune centrala. 
R. C. și R.V.Sf, iar în stațiile 
Băi ești-.¿și Sufocatele au fost 
montați doi redresori, lucrări 
executate înainte de termen 
nul prevăzut în

¡nistrului
Sosirea la București

afacerilor externe
ai

Ministrul afacerilor ex-

SECȚIA L 5: 
producție a fost 
proporție de 103 
ductivitatea muncii a sporit 
cu 4,28 la sută, s-a redus pre
țul de cost cu 0,5 la sută 
t!nîndu-se economii în 
loare de 39 445 lei față 
30 000 Iei angajament.

ób- 
va- 
de

REVIZIA DE VAGOANE : 
La reparația vagoanelor fără 
detașare din tren sarcina de

★

angajament.

* ■

arătate mai 
obțikute de

Prin realizările 
sus (ca și altele 
sectorul C.E.D. și depóul de 
locguotive), colectivul com- 

ilui C.F.R. Petroșani a 
să-și îndeplinească 

de termen angajamen- 
întrecere luate în cin-

locami 
plexul 
reușit 
înainte 
tele de 
stea zilei de 8 Mai, luptînd 
în prezent pentru dezvolta
rea realizărilor obținute !

lesne al Franței, Maurice 
GȘuyej de Murville, a sosit 
luni du-pă-amiază în țara 

■ uțoasijiță într-o vizită la 
in^itiătiia guvernului Re
publicii Socialiste Româ- 

> nia. El este însoțit de 
Jacq.uțjs de Beaumar- 
chais, .directorul general 
al.. afăterilor politice și 
alți funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor 
Externe al Franței.

In aceeași zi, ministrul 
afacerilor externe al 
Franței, Maurice Cauve 
de Mur viile, împreună cu 
persoanele care îl înso
țesc, a făcut o vizită pro
tocolară ministrului afa
cerilor externe al Repu-. 
blicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu.

★
Seara, Comeliu. Mă- 

nescu, a oferit un dineu 
in cinstea oaspetelui.

(Agerpres)

PE TEME DE SEZON

UN IMPERATIV: țJRGENTAREA 
lucrărilor de modernizare 
a șoselei Petroșani — Crivadia

Livezeni are numai o mașină 
cu 4—5 oameni care trans
portă și aruncă ici-colo cîte- 
va lopeți de savura (piatră 
măruntă de la cariera Băni 
ța) în gropile de pe drumul 
vechi. Și pe traseul nou ? A- 
colo, șantierul care execută 
lucrarea, nu mișcă un deget.

...Președintele comitetului 
executiv al Sfatului popular 
Bănița este întrutotul de a- 
cord că șoseaua, în special 
între Bănița — Petroșani și 
în cîteva puncte între Meri- 
șor și Crivadia este întreți
nută prost, provocînd greu
tăți circulației autovehicu
lelor.

— Am discutat această 
problemă cu conducerea șan
tierului stabilind lucrările pe 
care să le execute. Am pri
mit promisiuni, dar nici una 
nu s-a realizat pînă a-cum, 
spune tovarășul președinte. 
Intr-adevăr, circulația mași
nilor se desfășoară greoi, sta
rea drumului lasă mult de 
dorit. Vom discuta zilele a- 
cestea problema în comite
tul executiv, pentru

Mașina se strecoară cu 
greu printre gropi. Șoferul 
Faur Dumitru „felicită" pe 
gospodarii care răspund de 
această șosea. Strădania lui 
de a evita toate gropile sînt 
zadarnice, iar acul vitezome
trului se mișcă doar între 
10—20 km pe oră; pe șo
seaua Petroșani—Bănița, de
nivelările, băltoacele se țin

toamnă 
pățit! 

Nu mai vin în Petroșani pî
nă nu aflu că-i drumul bun 
— spune cu năduf șoferul, 
venit pe meleagurile noastre 
tocmai din Sibiu și care a- 
cum se întoarce acasă.

Pe această șosea drculă 
zilnic șoferii care aduc cu 
autocisternele lapte la fabri
ca din Livezeni, circulă ma
șinile cu coletărie rapidă, 
cele oare aduc diferite ma
șini și utilaje, produse ali
mentare și bunuri industria
le de larg consum, mașini 
forestiere, turisme.

Cum se descurcă ele ? Foar
te greu. Districtul de drumuri

aid. Ce-am mai

Z

Crivadia

abla în or- 
cuprins încă

măsuri hotărîte de îmbună
tățire a situației.

Vizita pe această șosea, 
ne-a prilejuit o discuție și 
cu tov. Cemeanu Iosif, in
giner șef al șantierului care 
execută lucrările de moder
nizare a șoselei 
Petroșani.

— Sîntem de 
ganizare și n-am
întreg frontu-l de lucru. Știm 
că starea drumului în unele 
porțiuni este proastă, dar 
am crezut că întreținerea o 
va face districtul de dru
muri (? 1). Vom repartiza a- 
cum un auto-greder care să 
facă scarificarea (nivelarea) 
întregii suprafețe de circula
ție, de la Petroșani și pînă 
la Crivadia.

*

Problema respectivă 
insă și multe alte 

trebuie să-și 
rezolvare.

ȘT.

(Continuare în pag. 3-a)

mandă

ION CIOCLEl MIHAI

al grupu- 
energetic 

termocen-

Tabloul de co-

; y. rțfwsSm

are 
aspecte, 
găseas- 

Obl-igația

(Continuare in pag. 3-a)

traía Paroșeni.

Aprilie — lună de pri
măvară. Capriciile vre
mii ne mai dau încă 
motive de îndoială, insă 
convingerea că primăva
ra 
ce
Și, privind pe fereastră 
la
neori biduie străzile (in- 
cercînd să le spele in 
locul I.C.O.-ului), dinco
lo de perdeaua lichidă 
vedem frunzele verzi ale 
pomilor în floare, pasă
rile ce-și construiesc de 
zor cuibușorul; deci, 
imagini de primăvară.

Anotimpul călduros 
te la ușă. Se pune 
trebarea: cum este 
întîmpinat ?

In cadrul I.O.I.L. 
troșani, există o secție 
care se ocupă de pro
ducerea răcoritoarelor cu 
o capacitate de cea. 8 000 
sticle pe schimb; sifonă
ri-a, dacă ar lucra pe 
schimburi — și-ar putea 
tripla producția actuală, 
iar fabrica de gheață din 
Petroșani poate produce 
zilnic 10 000 kg gheață, 
acoperind necesitățile 
merțului. La Fabrica 
produse lactate din 
vezeni există o secție 
producere a înghețatei 
ambalate, care poate fi 
pusă in funcțiune în a- 
cest an.

Există 
pentru asigurarea răco
ritoarelor necesare popu-

a venit devine pe zi 
trece tot mai fermă

ploaia- rece care u-

ha
in

ei

Pe-

co
de
Li
de

deci condiții

lației în anotimpul căl
duros. Este necesară însă 
folosirea lor deplină, ca 
și îmbunătățirea deser
virii cu răcoritoare.

Limonada în sticle 
capsulate, sifonul, ghea
ța suficientă, înghețata 
ambalată oferă con
diții . pentru asigurarea 
desfășurării unui comerț 
civilizat cu răcoritoare, 
cuprinderea cu tonete și 
chioșcuri fixe sau rețea 
mobilă, a tuturor 
tăților, cartierelor 
tre. O limonada 
gheață în sticlă 
lată, un sifon 
înghețată „pe băț" 
„Parfait" — 
primite cu 
consumatori.

Acum, cind 
călduros bate

: considerăm că 
cesar 
cială a Sfatului popular 
orășenesc să . organizeze 
o consfătuire cu partici
parea industriei locale, 
unităților comerciale de 
desfacere, fabricii de 
produse lactate Livezeni 
pentru stabilirea moda
lităților de aproviziona
re și deservire civilizată 
a populației cu răcori
toare.

Condiții pentru asigu
rarea unei deserviri co
respunzătoare a cetățeni
lor cu răcoritoare există 
și se mai pot crea.

locali- 
noas- 

de la 
capsu- 

rece, o 
sau 

toate vor fi 
plă cere de

anotimpul 
la ușă, 
este ñe

ca secția comeir-

MIHAI ȘTEFAN

FAPTE LA ZI
• Sala Teatrului de 

stat din Petroșani găz
duiește astăzi după- 
amiază, la ora 17, faza 
locală a „Festivalului 
primăverii". In cadrul 
acestei întreceri artis
tice vor evolua forma
țiile clubului sindicate
lor din localitate și ale 
căminului cultural din 
comuna Bănița.

recital de muzică in
strumentală în cinstea 
celei de-a 45-a aniver
sări a P.C.R. Recitalul 
va fi susținut de ele
vii școlii de muzică și 
va avea 
C.C.VJ,
18.

media „Absența unui 
violoncel" de Ira Wa- 
Iach.

loc în 
mîine la

sala 
ora

• Brigada artistică de 
agitație de la prepara- 
ția Lupeni 
un program 
dicat celei 
aniversări a 
membrii brigăzii, prin
tre care se numără 
Moldovan Ștefan, Ma- 
ioga Vasile, Grozav 
Gheorghe, Filipaș Ana, 
Orban Irina. fac repe
tiții zilnic în vederea 
spectaootahii pe care 
îl vor prezenta curind 
coiectivulni preparațSei.

pregătește 
special de- 

de-a 45-a 
P.C.R. Toți

ora• Tot
17 și la era 20, Teatrul 
C. L Nottara din Bu
curești prezintă publi
cului petroșănean pre
miera pe țară cu co-

naine, la
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s
Așa cum de mult n*am mai vftzui !

F

înaintea medului de fotbal dintre 
H si A. S. Cugir, am fost invitat 
•e an amic ia o cafea. Acum, după 
mad, ■ ¡mt decît să-i mulțumesc, iar 
pe ■une mă felicit că nu am refuzat 
invitația. A fost singurul mijloc de 
a mă ține atent tot timpul meciu
lui. Altcum... intram în ton cu ju
cătorii și cu mulți spectatori care, 
ptoctisiți. au părăsit stadionul 
mult timp înainte de final.

Incec să-mi revăd adnotările 
cute pe marginea meciului. Of, 
vine să-i pup pe „băieții 

cu multe, chiar
care, duminică,

cu

fă- 
îmi 

să-i pup pe „băieții noștri 
bani**, aar cu multe, chiar prea 
■raite lipsuri care, duminică, nu 
prea mi-au dat de lucru. Multe file 
pe care trebuia să notez goluri (și 
vai cît aveam nevoie de ele), faze 
frumoase create de jiuliști, au ră
mas imaculate. Penibil joc ne-a fost 
dai să vedem, cum de mult timp 
n-a mai fost la Petroșani! Dacă nu 
cădea golul norocos din minutul 4, 
zău că nu știu pe unde scoteam că
mașa. Am asistat tot timpul la un 
joc bătrinesc, dezlînat, la o bătută 
pe loc care ne-a amintit de clasi
cul dar prăfuitul menuet. Am do
minat cu autoritate mijlocul tere
nului, nu am dat posibilitatea ad
versarului, și el lipsit de vlagă, să-și 
creeze breșe spre poarta noastră, 
dar nici noi nu i-am creat greu
tăți portarului Forgaci. Cum s-ar 
spune am făcut o miuță : na-ți-o ție, 
dă-mi-o mie. înaintarea (a cîta oară 
trebuie s-o spunem) a fost plecată 
cu_. sorcova- Era prezentă oriunde,

CAMPIONATUL REGIONAL
Minerul Aninoasa 
din deplasare

Aurul, 
la fot-

Jucînd la Zlatna cu echipa 
lidera campionatului regional 
bal. Minerul Aninoasa a trecut pe 
Ungă o victorie pe care o merita 
cu prisosință. Si așa însă, aninose- 
nii au obținut un succes de seamă 
terminînd la egalitate cu Aurul: 
2—2.

Chiar de la începutul partidei e- 
chipa Minerul Aninoasa pornește 
botărită la atac și, după 25 de mi
nute de joc, conduce cu 2-0. Golu
rile au fes înscrise de Pali în mi
nutul 20 care a ridicat mingea pes
te portar, ieșit în întîmpinaire, și 
Breda în minutul 25. Golul al doi
lea a fost înscris după o frumoasă 
combinație între Niță-Bordea, ulti-

CLAS A M E N T U L
1. Aurul Zlatna 17 ii 4 2 33—14 26
2. Știința Petroșani 17 10 2 5 43—13 22
3. Aurul Brad 17 9 2 0 22—13 20
4. Constructorul Hunedoara 17 8 3 6 37—21 19
5. Minerul Aninoas? 17 7 4 6 25—27 18
6. Refractara Alba 16 8 1 7 27—20 17
7. C.F.R. Sinreria 17 7 3 7 23—31 17
8. Minerul Vulcan 17 6 4 7 22—31 16
9. Minerul Teliuc 17 7 1 9 36—34 15

10. Parîngul Lonea 17 6 3 8 20—28 15
11. Textila Sebeș 17 6 2 9 40—44 14
12. Dacia Orăștie 17 5 4 8 26—30 14
13. Minei ul Ghelar 16 6 1 9 32—44 13
14. C.F.R. Teiuș 17 5 1 11 23—50 11

ATLETISM

Primul concurs a daf satisfacfie
Duminică dimineața a avut loc pe 

stadionul Jiul primul concurs ofi
cial de atletism al anului în Valea 
Jiului. Spre satisfacția spectatori
lor, și în ciuda pistei care a dat 
mult de furcă concurenților, s-au 
obținut o serie de rezultate fru
moase care au dus la îmbunătăți
rea unor recorduri ale Văii Jiului 
La aceasta și-au adus contribuția, 
pe Ungă buna pregătire a atleților, 
și unele asociații sportive și mai 
ales directorii școlilor profesionale 
care au sprijinit din plin organiza
rea concursului și pregătirea spcr- 
ttrflor. Iată pe ciștigătorii inirece- 

O T

s
A

numai unde era mingea și unde de 
fapt trebuia să fie, nu. Extrem de 
politicoasă, ea a dat cu regularita
te întîietate apărării adverse sau 
a lăsat să-i treacă pe sub nas oca
zia care mirosea a gol, culminînd 
cu cea din ultimul minut de joc 
aînd Crăciun a șutat cu o precizie 
uluitoare in bara transversală ra- 
tînd o lovitură de la 11 m.

Dați-o încolo băieți! Ați îmbătrî- 
nit înainte de vreme, ați obosit chiar 
de la reluarea campionatului ? Sau 
ce să fie ? Spectatorii, pe bună 
dreptăte, emiteau pretenții mai mari 
față de voi. Și în loc de goluri, 
de faze, de joc frumos, viei, plin de 
vitalitate, așa cum se cere la o 
echipă cu pretenții de promovare, 
voi ați demonstrat invers, le-ați a- 
rătat cum se dansează menuetul. 
Plicticoasă treabă. Gredeți-ne pe cu- 
vînt de onoare, preferam o sîrbă 
românească; mult mai eficace și 
înviorătoare.

După jocul practicat duminică, e- 
chiipa Jiul nici nu putea avea pre
tenția să obțină victoria la un 
scor mai mare. Ba mai mult, am pu
tea să ne felicităm că rezultatul nu 
a fost răsturnat în ultimele minute 
cînd cugirenii, avînd certitudinea 
că jiuliștii au terminat benzina cu 
o cifră octanică destul de scăzută, 
s-au hotărît, în fine, să tragă Ia 
poartă. Dar noroc că și șuturile 
lor au fost ca și jocul practicat : 
anemice, imprecise.

Cu aceasta cred că am spus to

a adus un punct

trimițînd frumos la Breda care 
cu capul în poartă.

re-

mul 
reia

După acest duș, echipa Aurul tre
ce mai hotărîtă la atac și în mi
nutul 40, la o învălmășeală în fata 
porții aninosene, reușește să 
ducă din handicap prin Bălăneanu : 
2—1.

După pauză, Minerul Aninoasa 
ore o mare ocazie de a ridica sco
rul dar Pali, scăpat singur, ridică 
mingea peste portar dar și peste 
poartă.

Egajarea survine în ultimele mi
nute de joc cînd' același Bălănea
nu, profitînd de o nouă învălmă
șeală în fața porții aninosene, in
troduce balonul în plasă : 2—2, scor 
cu care se încheie partida.

ri'lor : 100 m băieți: Nicoiescu Mir- 
cea (Știința), 11,5 sec. Lungime: 
Czimbalmos Ioan (Școala profesio
nală Lupeni) 6,49 m — nou record 
orășenesc; Disc fete: Kelemen S. 
(Vulcan) 26,17 m — nou record oră
șenesc la junioare II; Disc băieți: 
Ardelean Emil, 47,76 m — nou re
cord orășenesc la juniori h 400 m: 
Brezoianu Petre 
nală 
cord
(Jiul 
cord 

(Școala profesio- 
Lupeni), 55,6 sec. — nou re- 
juniori I; 800 m: Uiaru Vafiile 
Petroșani) 2,07 - re-
orășenesc egalat.

Prof. ION GIOF1GA 
G.S.O. Petroșani

L

tul despre jocul de duminică. Noi 
așteptăm totuși cu optimism evolu
ția în viitoarele meciuri a echi
pei. Șansele nu sînt pierdute. Tre
buie însă ca toți componenții for
mației să dea dovadă de mai multă 
voință, de mai multă seriozitate. Să 
pună accentul pe jocul colectiv, 
combinat cu tehnica individuală pe 
care o posedă jucătorii.

Credem că sîntem în asentimentul 
spectatorilor exprimîndu-ne dorința 
de a nu mai vedea asemenea jocuri 
ca cel practicat duminică. Cît des
pre noi, cronicarii, să nu va fie 
milă fotbaliști! Dați-ne cit mai mult 
de lucru și vă asigurăm că nu ne 
supărăm.

C. COTOȘPAN

Un nou irosit la poarta
echipei A. S. Cugir. i

HANDBAL ÎN 7 FETE

S.S.E. Petroșani a 
pe teren propriu

de prestigiu obți- 
trecută la Cltlj în

După victoria 
nută săptămîna 
compania echipei Universitatea, iu
bitorii handbalului din Valea Jiu
lui au așteptat cu mult interes e- 
voluția pe teren propriu a forma
ției S.S.E. Petroșani. Intîlnind du
minică pe Constructorul Timișoa
ra, handbalistele din Petroșani au 
jucat sub posibilități, fiind chiar 
la un pas de a pierde din nou 
două puncte prețioase pe teren 
propriu.

Prima repriză a aparținut 
mai mare parte din timp 
iencelor care printr-o bună 
la ție 
scrie 
unul

In
le de la S.S.E. intră pe teren de
cise să schimbe scorul in favoarea 
lor. Si reușesc acest lucru. Dove-

Kiss (2) și Maurer. 
de la S.S.E. PetTO- 
în nenumărate rîn- 
joace bine, să ob-

a balonului au reușit 
trei goluri, față de 

al gazdelor, 
repriza secundă, handbaliste-

în cea 
timișo- 
circu- 

să în- 
numai

C. MATEESCU

O fază din meciul de handbal S.S.E. — Constructorul.

In cursul primului trimestru din 
acest cm, întreaga activitate a co
mitetului de conducere al filialei a 
fost consacrată mobilizării și îndru
mării grupelor de vînători și perso
nalului salariat la realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan. S-a pus 
un mare accent pe acțiunea de com
batere a răpitoarelor și în special a 
lupilor. In acest trimestru au fost 
distruși prin otrăvire 2 lupi. De a- 
semenea, s-au predat D.C.A. 157 
vulpi, 22 jderi; au fost împușcate 
419 răpitoare cu pene ca: 
coțofene, care fac pagube 
cultură.

Printre vînătorii care au 
le mai multe răpitoare s-au numă
rat : Băbușcă Petru care a distrus 
8 vulpi. Mang Nlcolae cu 7 vulpi, 
Costea Vaier cu 7 vulpi, Manolescu 
Ioan cu 6 vulpi, Rus Nistor — 6 
vulpi, Ciur Ioan cu 6 vulpi și 2 
clini, Ciupercă Hariton — 8 vulpi.

In cursul lunilor ianuarie și fe
bruarie, paznicii filialei, cu spriji-

ciori și 
în agri-

ucis ce-

INTERVIU

DESPRE VÎRSTĂ, SPORT, 
MUNCĂ Șl SĂNĂTATE

n-am prea intilnit. 
determinat să trans- 
avută cu dînsul in- 
luat nu in
in plină stradă.

birou,
Dis- 
m-a 

cu

îmi 
mai,
du-

mîna de

șapte-

Om mereu dispus ¿19 staturi cum 
e Crișan-baci, 
Asta m-a și 
torm discuția 
tr-un interviu 
nici acasă, ci 
cuția a deschis-o el. De cum 
observat a venit ață la mine 
mina întinsă.

— Să trăiești gazetarule — 
zice strîngindu-mi 
mai. să scap un geamăt de 
rere.

— Să iiți sănătos și bine 
intilnit — i-am răspuns. Tot 1 
tot voinic ?

— Precum mă vezi. Port 
zeci și doi de ani pe umeri, plus 
rucsacul încărcat de merinde și 
schiurile și merg de aici pînă la 
Parîng ca pe vremea cind eram 
ilăcău. Pîrdalnicul ăsta de păr mă 
cam dă insă de gol — zise glu
mind arălînd cu degetul spre po- 
doaba-i capilară albă colilie.

— Inima să iie tinără și dum- 

v-am 
tinăr,

cîștigat cu greu

de luptă, tră- 
mai precis la 
să reducă din

care n-o mai ce- 
sfirșitul partidei, 

în favoarea gazde- 
Kellner 3 (dintre

dînd o mare putere 
gînd mai mult și 
poartă, ele reușesc 
handicap, să egaleze și chiar să ia 
conducerea pe 
dează pînă la 
Scor final 4—3 
lor. Au înscris 
care unul din lovitură de la 7 me
tri) și Medrea, iar pentru Construc
torul Timișoara

Handbalistele 
șani au dovedit 
duri că știu să 
țină chiar victoria în fața unor e- 
cbipe de certă valoare. Cu atît mai 
mult avem convingerea că, la vi
itoarele meciuri, mai ales cele 
pe teren propriu, ele nu le vor 
mai da emoții spectatorilor, ca în 
partida de duminică cu Construc
torul. 

mistreți, 
— cu 5 
de către 
paznicul 
vînătorii 
și vînă-

nul unor vînători, au reușit să re
colteze 27 mistreți. In realizarea sar
cinilor de plan la came de vînat s-au 
evidențiat paznicul Băbușcă Petru 
care a împușcat singur 6 
vînătorul Miclăuș Dănilă 
mistreți, ei fiind ajutați 
Stelian Ilie și alți vînători; 
Manolescu Ioan, ajutat de 
Barbu Petru, Hamzu Iosif
torii Pantilie Gheorghe, Ciiinda Vio- 
rel, Țîț Ioan.

Am predat pînă acum în contul 
sarcinilor de plan pe anul acesta 
944 blănuri de vînat și 206 "piei de 
cîine.

Conducerea filialei depune tot
odată toate eforturile pentru tra
ducerea în viață a măsurilor indi
cate de forurile sale superioare și 
proprii privind refacerea și înmul
țirea efectivelor de vînat, bun al 
întregului popor.

P. COSTOI 
președintele filialei A.G.V.P.S.

Petroșani

semn de

și eu. Pînă 
zice că de ț 
ăsta, îmi ră; 
zău că nu

dau eu

i plătesc 
deasupra

neavoast ră sănătos, că doar păru! nu 
șuieră de reumatism.

— Ai dreptate, dar să știi că 
nu-mi placi. Începi să iei propor
ții și obezitalea-i primul 
bătrînețe.

— Am observat 
nevastă-mea îmi 
gresez în ritmul 
hainele mici, dat 
ce să mai iac.

— Cum nu ? Las' că-ți 
o rețetă universală.

— Care, care rețetă, o 
oricît costă, ba iac pe i 
și cinste, Crișan-bac:.

— Fă sport, mi-a răspuns scurt.
— Sport ? Păi Iac in toată dimi

neața două-trei mișcări de Învio
rare.

— Asta-i puțin. Eu, la vîrstă mea. 
Iac 20—30 de țăndări, vreo 10—15 
exerciții cu două haltere de cîte 
10 kg liecare, apoi 10—15 minute 
de alergări pe loc și exerciții de 
respirație. La toate acestea mai a- 
daugă plimbările zilnice, excursiile, 
schiul.

— Dumneata ai timp dar eu...
— Mai „iură" din odihnă și as* 

cultă-mă pe mine că nu-i rău. Ia-o 
însă treptat.

— I-am ascultat sfatul și, ce sd 
vă spun, în mai puțin de două săp- 
tămîni am devenit 
5 kg.

...Cind m-a văzut, 
bit mulțumit.

— Ei ce
— Bună,
— Bună, 

me să te 
care o ai, 
că vreo 10 kilograme. Atunci, si 
vezi, o să te simți ușor ca un iulg. 
Eu de exemplu, n-am nici un gram 
de grăsime in plus. Sportul și mun
ca sînt mama sănătății, ascultă-mi 
ce-ți spun eu. Impfetirea sportului 
cu munca, indiferent de vîrstă, în
seamnă sănătate.

Zicînd acestea Crișan-baci mi-a 
strins din 
nind apoi 
înzăpezite

mai ușor cu

din nou a zlm-

spui de
tare bună.
însă-i cam prea devre- 

bucuri. La Înălțimea pe 
mai trebuie să scazi in-

rețetă ?

nou mina cu putere por- 
voinicește spre crestele 
ale Parîngulut.

D. CRISTEA

LUPTE

(luptătcrii din Deva 
cu întîrziere la 

mai putut fi primiți

La faza regionala
Duminică 24 aprilie a.c. orașul 

Deva a găzduit etapa regională a 
campionatului republican de lupte 
libere rezervată juniorilor. La aceas
tă competiție au participat cei mai 
buni juniori apartinînd asociațiilor 
sportive Jiul Petrila și Constructo
rul Hunedoara 
prezentîndu-se 
cîntar, nu au 
în concurs).

In urma întrecerilor, dintre cei IC 
reprezentanți ai orașului regional 
Petroșani, sportivii Moț Florian de 
la cat. 52 kg, Sisman Petru cat. 56 
kg. Mălai Vasile cat. 81 ltg și Ște
fan Teodor peste 81 kg au obțitMit 
titlul de campioni regionali pe anul 
1966 și dreptul de a participa la e- 
tapa finală pe tară.

S. BĂLOI
G.S.O. Petroșani



CrapndNți wiwrtari ne rakrtMtâ
(MV li ura RtflMi

Zfc-Je trecute, comitetele execu
tive ale sfaturilor populare din 
orașele Văii Jiului au inminat ce
lor mai activi participanți la acțiu
nile pentru înfrumusețarea locali
tăților insigna de „Fruntaș în în
trecerea patriotică pe 1965“. Ase
menea insigne au fost acordate în 
erasuî Vulcan la 45 de tovarăși și 
tot ia atitia în Petrila. Printre cei care 
au primit distincția hărniciți se 
numără Csiki Iuliana, Crîznic Elena, 
Bogătean Nicolae, Lobonț Ernest din 
Vulcan, Firoiu Anica, Talatzi Io- 
sif. Jura Petru, Domuța Florea, Mol- 
dovan Paraschiva din orașul Pe
trila. Cu prilejul înmînării insig
nelor, fruntașii s-au angajat să con-

Oameni/ 
volfî, 
amperi 
și succese

(Urmare din pag. l-a)

noștințe teoretice și practice. 
Noi am executat aici, și în 
altă parte, multe astfel de lu
crări : la stația de concasare, 
la puțul 1, la funrcularul de 
steril, la baie și lămpărie; ce 
să mai enumăr, s-ar lungi lis
ta. Ceea ce ne bucură însă e 
că lucrările pe care le-am e- 

fiecutat noi, comisiile de recep
ție nu le-au putut reproșa ni
mic. Asta însă face parte din 
sarcinile profesiei noastre așa 
că...

Ceea ce ne ajută mai mult 
pe noi e faptul că pe lingă 
meseria de electrician, fiecare 
dintre noi a mai învățat cîte 
ceva. Acum brigada noastră 
execută lucrări de lăcătușerie 
și dacă e nevoie, chiar insta
lații... de apă. Sîntem o briga
dă complexă în care oamenii 
sînt meseriași complecși.

C^zabo Ștefan e și el unul 
din acești meseriași 

complecși din brigadă; unul 
din cei de bază. De la el am 
aflat alte coordonate după ca
re se desfășoară viața brigă
zii de electricieni.

— Noi nu începem o lucra
re nouă înainte de a avea fie
care de la început în minte 
cam cum va trebui să arate 
lucrarea pe care o vom exe- 
cuta, care sînt părțile ei mai 
dificile. „Cheia" lucrării, cu 
alte cuvinte, o are fiecare în 
mintea sa. Iar pentru a reuși, 
completăm vederea în ansam
blu cu o bună organizare a a- 
mănuntelor.

f^omunistul Tampa Gheor- 
ghe, despre care afla

sem cu luni în urmă, la ma
șina de extracție cu schip de 
la Lonea, că face parte din- 
tr-o brigadă la a cărei școală 
se însușesc multe din tainele 
meseriei, e un membru al a- 
cestei brigăzi. Și pe Pan Se
rafim îl intîlnisem intr-o pos
tură asemănătoare la mașina 
de extracție cu schip de la A- 
ninoasa-sud.

Aceasta e brigada electri
cienilor, brigada despre care 
inginerul șef al șantierului, șe
ful lotului, maiștrii spun că în 
bătăliile din ultima vreme a 
fost vioara întîia, brigada ca
re a crescut meseriași buni ca 
Lai Constantin, Somogy Eugen, 
Matei Petrică și alții.

T~ie pe panoul cu stegule- 
țe triunghiulare, numele 

unei brigăzi fruntașe iese par
că mai mult în evidență. Dacă 
cineva ar răsuci într-un loc 
anumit un comutator, peste 
dealurile Dîljei Mari ai aler
ga sprintene, suspendate pe 
cablu, cupele tunicularului. Și 
dacă într-un alt anumit loc ci
neva răsucește alt comutator, 
licuricii cei electrici. însoțitori 
în adine ai minerilor dîljeni, 
s-ar încărca cu raze pentru 
încă 12 ore. Și in toate se ailă 
ceva din ființa electricienilor, 
din dragostea lor pentru me
serie.

tribuie și mai mult la buna gos
podărire și înfrumusețare a localită
ților.

V1TCÂ OLGA 
GĂINA PETRU

Patra preRratnii M limi
Conducerea preparației Lupeni a- 

cordă toată atenția îmbunătățirii 
continue a condițiilor de muncă și 
igienă ale salariaților. Printre mă
surile luate în acest sens se în
scriu modificările și, respectiv, îm
bunătățirile aduse la baia și ves
tiarul salariaților. Prin modificările 
aduse la dușurile băii muncitorilor 
s-au eliminat pierderile inutile de 
apă, iar prin celelalte măsuri s-au 
îmbunătățit condițiile de păstrare 
a hainelor de schimb și ilumina
tul în compartimentele băii și în 
vestiare.

HAGĂU VASILE

NOTE
Lucru făcut de... mîntuială

Ca bun gospodar, la sflrșitul a- 
nului 1965 I.L.L. Petrila a luat mă
suri să schimbe jgheaburile la blo
curile din cartierul Vulturul pentru 
a evita degradarea și murdărirea 
fațadelor de la aceste blocuri.

Măsura a bucurat pe locatarii din 
acest cartier, deoarece din cauza 
cantităților mari de funingine ce se 
depozitaseră în aceste jgheaburi, 
la căderea unor ploi apa se revăr
sa din ele udînd și murdărind pe
reții.

Din păcate, insă, bucuria a fost 
spulberată de prima ploaie. Tini

Unde au dispârut reoîpiențH?
Acum, cînd primăva

ra ne inundă cu lumi
nă și frumusețe, vrem 
mai mult ca orieind ca 
străzile, cartierele, spa
țiile din jurul blocuri
lor să fie curate. Ne-am 
obișnuit de vreun an- 
doi să depunem guno
iul menajer în recipien- 
ții cu capac pe care 
l.C.O. ni-i așezase în 
fața scărilor blocurilor 
noastre. Și era bine.

lată insă că de o bu
cată de vreme, reci- 

pienții pentru gunoiul 
menajer au dispărut. 
In locul lor au apărut 
grămezile de gunoaie 
în acele nepotrivite 
împrejmuiri de beton, 
iar vîntul ajutat de 
găinile ce se distrează 
pe zonele verzi din car
tierul Carpați, de clinii 
vagabonzi. Ie împrăștie 
pe străzi.

Unde au dispărut re- 
cipienții ? Poate la re
parat și dacă este așa, 
pînă acum trebuiau re

UN IMPERATIV

Urientaies Intrărilor le nodoroizare a șoselei 
Petroșani — [[Ma

(Urmate din pag. l-a)

acesta șantierul are sarci- 
plan să asfalteze complet 

Petroșani—Crivadia. Este o 
mare, care numai printr-o

șantierului Bănită ca și a Distric
tului de drumuri Livezeni este ca 
— fiecare pe porțiunea lui — să 
asigure o stare bună a drumului, 
condiții optime pentru circulația ma
șinilor I Să nu se aștepte invitații 
speciale în acest sens.

Anul 
na de 
traseul 
sarcină 
temeinică organizare a lucrului, prin 
folosirea integrală a fiecărei zile de 
lucru poate fi realizată! Ce se în- 
tîmplă însă pe șantier ? Șantierul 
se tot organizează; lipsesc mijloa
cele de cazare pentru a se putea 
aduce noi efective, de abia a fost 
instalată stația de asfaltare, utila
jele — puține și ele—-nu sînt fo
losite din plin, în schimburi. Nici 
autocoloana D.R.T.A. Petroșani, care 
lucrează pe șantier, nu execută rit
mic

In 
rilor 
nea, 
tera 
ve mai mari pentru a putea fi ter
minate într-un timp cit mai scurt; 
se așteaptă 
face tratarea cu var 
porțiuni de șosea,- 
dia nu au început 
zidul de sprijin de 
te linia ferată; nu 
xecutarea legăturii

planul de transport.
munca cotidiană a 
șoselei se observă, de aseme- 

lipsuri Serpentinele de la Peș- 
Bolii nu sînt atacate cu efecti-

constructo-

„zile bune" pentru a 
a diferitelor 

la dealul Criva- 
încă lucrările la 
la pasarela pes- 
s-a trecut la e- 
cu drumul fo-

chigiii care au executat aceste lu
crări au făcut lucru de mîntuială. 
La montare au distrus țigla pe a- 
coperiș și nu au înlocuit-o, iar 
jgheaburile montate de ei curg pe 
la încl^ieturi și apa ce se adună 
in ele nu ajunge la burlan ci pe 
peieți ca și cum nu ar exista 
jgheab.

Locatarii au sesizat conducerea 
l-LJi. Petrila despre acest lucru, 
însă măsurile întîrzie. Pînă cînd ?

AUREL HAFIUC 
corespondent

aduși căci au fost luați 
de mult. Poate au fost 
luați de tot și atunci 
nu e bine.

In orice caz, se im
pune din partea l.C.O. 
să ia grabnice măsuri 
ca recipienții să-și 
reia locul, pentru a 
putea menține pe străzi 
șl în jurul blocu
rilor mai multă cu
rățenie. E o cerință ca
re acum, primăvara, a 
devenit imperioasă.

Jigoreasa; nu s-au dat
— pentru tasarea tere- 

sectoare 
în special variantele

restier spre 
în circudație 
nului — importante sectoare de 
drum, în special variantele noi 
între Bănită și Petroșani și Bănița- 
Merișor.

Au mai rămas doar 8 luni de lu
cru din acest an. Colectivul șantie
rului trebuie să 
tuația de improvizare 
oiganizare și să treacă 
la lucru.

Modernizării șoselei
Valea Jiului trebuie să
toată atenția.

termine
Și '
cu

! CU Si- 
continuă 
hotărîre

acces înde
i se acorde

PROGRA M DE RADIO
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PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Emisiune de cinte- 
ce și jocuri; 5,40 Mi-ci piese de es
tradă, 6,00 RADIOJURNAL. Sport; 
6,10 Melodii populare cîntate la 
ocarină; 6,22 Valsul „Rîndunelele 
satului" de Iosef Strauss,- 6,30 A- 
nunțuri și muzică; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Potpuriuri de muzică 
ușoară; 7,30 Melodii populare; 7,45 
Trio Santa Cruz — muzică ușoară; 
8,00 SUMARUL PRESEI; 8,08 Mu
zică de estradă; 8,20 Muzică popu
lară; 8,30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului: Com
baterea insomniei; 9,35 Pagini din 
opera „Capra cu trei iezi" de Ale
xandru Zirra; 10,00 BULETIN DE

O.C.L. ALIMENTARA PETROȘANI 
strada Republicii nr. 102, etaj II

Angajează de urgență
DOI CONTABILI I

cu limitele de salarizare între 1025-1175.
Condiții de angajare : STUDII MEDII Șl 2 

ANI IN FUNCȚII ECONOMICE.

COMBINATUL 
CARBONIFER 

VALEA JIULUI
ANGAJEAZĂ
— mecanici loco

moție! C.F.R.
— lăcătuși revi

zie vagoane

<"• r.

1. C. R. A.
Petroșani

angajează 
de urgență

• un magaziner
Informații la telefon

5 4 0.

I. C. R. M. Petroșani
Sfrada Republicii nr. 96

Angajează de urgență
— un șef birou revizie gestiuni
Condiții: Studii medii și 6 ani în funefii eco

nomice. Salarizarea între 1325 — 1550 lei.

— un merceolog principal
Condiții: studii medii $i 3 ani în funcții eco

nomice. Salarizarea între 1025 — 1375 lei.
Informații suplimentare la telefon 580.

de primă- 
12,00 BU- 
Din albu-
12,40 In-

aprilie
ȘTIRI; 10,05 Ce să vedem ? Ce să 
citim ? Ce să ascultăm ?; 10,15 Cân
tece de viată nouă și jocuri popu
lare,- 10,30 Emisiune muzicală pen
tru școlari; 11,45 „Flori 
vară" — muzică Ușoară;
LETIN DE ȘTIRI; 12,10 
mul muzicii de estradă;
terpreți de muzică populară,- 13,00 
Portrete muzicale,- 13,20 Limba noas
tră; 13,30 Orchestre de muzică popu
lară; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,08 Din cîntecele oamenilor mun
cii,- 14,20 Interpreți ai muzicii popu
lare,- 14,50 Trei dansuri de Filip 
Lazăr,- 15,00 La această oră — so
liștii Constantin Drăghici și Fran
çoise Hardy; 15,20 Caleidoscop mu
zical; 15,45 Noi înregistrări ale a- 

cordeonistului Fărâmiță Lambru,- 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,20 Muzică u- 
șoară românească; 16,50 Din reper
toriul orchestrei de muzică popu 
Iară a Radioteleviziunii; 17,20 CO
LEGI DE LICEU, 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI, 18,03 IN JURUL GLOBULUI; 
18,13 Program de doine și jocuri 
populare,- 18,30 TRIBUNA RADIO; 
18,40 Ciclul „N-ați vrea să înțele
geți muzica î"; 19,10 Vals, dulce 
vals; 19,20 Sport,- 19,30 Varietăți mu
zicale,- 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARÂ; 20,30 Muzică ușoară,- 20,46 
Noapte bună, copii; 20,55 Melodii 
populare învățate de la bunica; 
21,15 Poemul simfonic „Cîntarea 
României" de Matei Socor,- 21,45 
La saxofon Radu Gheorghiu,- 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Bulelin me
teorologic; 22,55 Muzică ușoară; 
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.
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- La încheierea vizitei 
primului ministru 
al Siriei în U.R.S.S.

Couve de Murville despre unele probleme 
ale politicii externe franceze

LaMOSCOVA 25 (Agerpres). — 
încheierea vizitei oficiale făcute în 
ILRS.S. de Youssef Zeayyen, pri
mul ministru al Siriei, a fost dat 
publicității un comunicat comun în 
caz se arată că în cadrul convor- 
buflor care au avut loc cu acest 
țnOej au fost abordate problemele 
dezvoltării continue a relațiilor de 
prietenie dintre cele două țări, pro
bleme de interes reciproc, unele as
pecte ale situației internaționale.

In comunicat se subliniază că 
cele două țări au „toate condițiile 
obiective necesare" pentru dezvol
tarea continuă, pe baza egalității 
în drepturi, a colaborării în diferi
te domenii. Părțile au discutat u- 
uele probleme concrete legate de 
colaborarea dintre U.R.S.S. și Siria, 
și-au exprimat dorința de a dez
volta relațiile

U.R.S.S.
în 
re 
de 
R.

BELGRAD 25 (Agerpres). — La 
Belgrad a fost semnat protocolul 
cu privire la cea de-a 13-a sesiune 
a Comisiei permanente hidrotehni
ce iugoslavo-română, care a exa
minat între 11 și 23 aprilie o se
rie de probleme de interes comun 
din domeniul gospodăririi apelor și 
protejării împotriva inundațiilor în 
regiunile situate la granița dintre 
cele două țări. Din partea delega
ției române, protocolul a fost sem
nat de ing. Lucian Popovici, direc
tor general al Direcției Generale a 
Gospodăririi Apelor 
de Stat al Apelor de 
siliul de Miniștri al 
cialiste România, iar
goslavă de adjunctul secretarului

din Comitetul 
pe lingă Con- 
Republicii So- 
din partea iu-

federal pentru problemele agricul
turii și silviculturii ing. Tome Kuz- 
manovici, care se ocupă de resor
tul economiei apelor.

In cadrul sesiunii, comisia a a- 
doptat documentația privind lucră
rile sistemului hidrotehnic Dunăre- 
Tisa-Dunăre de pe teritoriul iugo
slav și a lucrărilor de reconstruc
ție a sistemului hidrotehnic Aranca 
de pe teritoriul românesc.

Examinînd raportul asupra mă
surilor luate in comun pentru pro
tejarea împotriva revărsărilor și 
ghețurilor Dunării în anul 1965, 
comisia a constatat că între între
prinderile respective ale economiei 
apelor din cele două țări a exis
tat o colaborare rodnică.

comerciale reciproce.
Siria, se 
condamnă
S.U.A. în

subliniază 
cu hotărî- 
Vietnamul

și
comunicat, 
intervenția 
sud și agresiunea lor împotriva 
D. Vietnam, sprijină pe deplin

propunerile guvernului R. D. Viet
nam șb programul F.N.E. din Viet
namul de sud cu privire la proble
mele privind reglementarea pașni
că în Vietnam.

Youssef Zeayyen a invitat pe Ni- 
kolai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R5.S. și pe Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. să viziteze Siria.

Primul Festival mondial al artei negre 
a luat sfîrșit

PARIS 25 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Franței, Couve 
de MurviHe, a acordat interviuri 
televiziunii vest-germane și agen
ției Associated Press, în care a a- 
bordat unele probleme ale politicii 
externe franceze. El a declarat că 
„pacea poate fi asigurată printr-o 
destindere generală, printr-o îmbu
nătățire a relațiilor între Est și 
Vest. Guvernul francez, a spus el, 
dorește stabilirea de relații mai 
bune între țările occidentale și ță
rile Europei răsăritene".

Vorbind despre demersurile fran
ceze în N.A.T.O., Couve de Mur- 
ville și-a exprimat părerea că gn- 

normal, 
guvern 
opinia 
el, or-

țină în continuare trupe franceze 
în R.F.G., dacă guvernul federal 
nu dorește acest lucru".

Ministrul francez s-a arătat op
timist în legătură cu posibilitatea 
soluționării divergențelor care mai 
persistă în cadrul Pieței 
El a fost 
rii Marii 
realizează 
probleme 
le ridică 
rizeze".

Referindu-se la situația 
nam, Couve de Murville 
rat că Franța „ar fi fericită să con
tribuie la soluționarea pe cale paș
nică a problemei vietnameze și 
crede că ea va putea să joace în
tr-o zi un rol util în acest sens*.

comiune. 
de părere că ideea iniră- 
Britaniii in Piața comună 
progrese, deși diferitele 

pe care această aderare 
„mtai trebuie să se mata-

din Viet- 
a decla-

I

DAKAR 25 (Agerpres). — Dumi
nică a luat sfîrșit primul Festival 
mondial al artei negre. Intr-o de
clarație difuzată presei, comitetul 
de organizare a festivalului a ară
tat că, la festivitățile care au avut 
loc cu acest priKj au participat 
2 227 de delegați și aproximativ 
1 000 de invitați și turiști din 37 de 
țări. La manifestațiile organizate în 
cadrul festivalului — spectacole, 
muzee și expoziții — au participa! 
peste 60 000 de persoane.

Comisarul național al comitetului 
de organizare al primului Festiva] 
mondial al artei negre de la Dakar 
a declarat, în cadrul unei confe-

rințe de presă, că experiența pri
mului festival al artei negre va 
permite ca în viitor să fie organi
zate în mod regulat asem^hea fes
tivaluri la un nivel mai înalt.

vernul Franței „acționează 
așa cum ar fi făcut orice 
în interesul țării sale". In 
guvernului francez, a arătat
ganizația militară a N.A.T.O., este 
depășită. Fiind întrebat asupra u- 
nor probleme derivate, ca prezența 
trupelor franceze în Germania oc
cidentală, Couve de Murville a 
spus că Franța „nu dorește să men-

Noua denumire 
a organului de presă 
al P. C.
din Marea Britanie

In ciuda ordinului dat de conducerea sindicatului

A 5-a aniversare a Uniunii tineretului 
pentru eliberarea Vietnamului de sud
HANOI 25 (Agerpres). — La Ha

noi a avut loc un miting cu Drile- 
jul celei de-a 5-a aniversări a U- 
niunii tineretului pentru eliberarea 
Vietnamului de sud. La miting au 
luat parte conducători de stat și 
de partid, în frunte cu Ton Duc 
Thang, vicepreședinte al R. D. Viet-

Norodom Sianuk reafirmă:

nam, președintele Prezidiului Fron
tului Patriei din Vietnam, repre
zentanți ai Uniunii Tineretului 
Muncitor din Vietnam, ai Federa
ției tineretului vietnamez, tineri 
muncitori și țărani, soldați, elevi 
etc.

Luînd cuvîntul, Pham Huy Thong, 
președintele Federației tineretului 
vietnamez, a subliniat 
obținute în cei cinci ani 
nea tineretului pentru 
Vietnamului de sud, în
potriva agresiunii americane, pen
tru salvarea națională.

In încheiere, s-a dat citire unei 
scrisori către 
mez, în care 
tineretului din 
depune toate
cu întregul popor în vederea în- 
frîngerii agresiunii americane.

succesele 
de Uitiu- 

eliberarea 
lupta îm-

„F.N.E. este singurul 
reprezentant autentic 
al poporului sud-v etnamez“

PNOM PENH 25 (Agerpres). — 
Șeful statului cambodgian, prințul 
Norodom Sianuk, a primit dumini
că la Pnom Penh o delegație a 
Frontului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud. El a reafirmat 
că „F.N.E. este 
tant autentic al 
namez" și și-a 
rea în victoria 
din Vietnamul 
lovituri tot mai 
lor. „Sînt convins — a spus el — 
că vietnamezii vor înscrie una din 
cele mai strălucitoare pagini în is
toria luptei popoarelor penlru li
bertate".

tineretul sud-vietna- 
se afirmă hotărîrea 
R. D. Vietnam de a 
eforturile împreună

singurul reprezen- 
poporului sud-viet- 
exprimat convinge- 

forțelor patriotice 
de sud, care dau 
puternice agresori -

Furnal cu o capacitate 
de 2700 mc

25 (Agerpres). 
Rog se construiește 
cu o capacitate de 
Specialiștii sovietici 
agregate cu o ase-că 

capacitate nu există în

în prezent in U.R.S.S.

MOSCOVA 
La Krivoi 
an furnal 
2 700 m c. 
afinnă 
menea 
lume.

Pînă
s-au construit furnale cu ca
pacitatea de 2 000 și 2 300 m c 
fiecare.

Noul agregat va fi complet 
automatizat, iar regimul op
tim de elaborare a fontei va 
fi asigurat cu aparate electro
nice de calcuL

44000 de mineri americani 
continuă greva

WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
Conducerea sindicatului minerilor 
din S.U.A. a anunțat că a fost sem
nat proiectul contractului; colectiv 
de muncă cu reprezentanții com
paniei miniere B.C.O.A., care fo
losește 40 la sută din numărul to
tal al rnineirilor din S.U.A., și a or
donat încetarea grevei minerilor 
care durează de 14 zile. începută

la 11 aprilie, în semn de protest 
împotriva refuzului administrației 
companiei de a majora salariile, 
greva, la care au. participat apro
ximativ 58 000 de persoane, a pa
ralizat activitatea la minele de căr
bune din statele Ohio, Pensvlvania, 
Keritucky și altele. In ciuda ordi
nului dat de conducerea sindicatu
lui, 44 000 de mineri au continuat 
greva și duminică.

LONDRA 25 (Agerpres). — La 25 
aprilie, organul Partidului Comunist 
din Marea Britanie a apărut 
alt nume — „Morning Star". După 
cum se știe, organul Partidului Co
munist din Marea Britanie apărea 
pînă în prezent sub denumirea de 
„Daily Worker". Noul ăar apare 
în șase pagini, spre deosebire de 
„Daily Worker", 
numai în patru 
Star" a fost tras 
cepțional, intr-un
se trăgea de obicei „Daily Worker".

care era editat 
pagine „Morning 
luni, în mod ex- 
tiraj dublu decât

Comunicat comun 
Pakisia.no
Arabia Saudita

Aparat pentru detectarea 
tumorilor canceroase

NEW YORK 25 (Agerpres). — 
Intr-o ședință de comunicări a a- 
sociației „James Ewin", doctorul 
James Connell a anunțat că în ur
ma unor experiențe a pus la punct 
funcționarea unui aparat de detec
tare a tumorilor canceroase la sîni 
prin măsurarea diferențelor de tem
peratură. Dr. Connell a arătat că 
aparatul denumit „termograf" i-a 
permis examinarea pînă în prezent 
a unui număr de 116 femei. Ter- 
mograful, a adăugat Connell, poate 
indica dacă tumoarea este malignă 
sau nu și este eficace în 99,3 la

sută din cazuri. Mai multe centre 
medicale din Statele Unite au în
ceput deja folosirea acestui apa
rat, care permite examinarea a 18 
femei în 8 ore, fără a fi necesară 
utilizarea razelor X. Dr. Connell a 
declarat că, în afară de termogra- 
ful său, în prezent nu există nici 
un alt mijloc de detectare a pre
zenței oancerului la sîni, înainte 
ca boala să înceapă să se dezvolte. 
Aparatul poate fi folosit, de ase
menea, pentru detectarea canceru
lui la ficat, pancreas și uter.

CARACI 25 (Agerpres). — La 
Islamabad și la Ryad a fost dat 
publicității un comunicat comun 
în urma vizitei efectuate de regele 
Arabiei Saudite, Feisal, în Pakis
tan, unde a avut întrevederi cu 
președintele Ayub Khan și altg 
personalități pakistaneze. Comuni
catul subliniază că părțile au că
zut de acord să colaboreze 
derea strîngerii legăturilor 
cele două țări, în special, în 
niul
nele aspecte ale situației interna
ționale, în comunicat se afirmă ne
cesitatea rezolvării pe cale pașni
că a problemelor litigioase. Pre
ședintele Pakistanului a acceptat 
invitația regelui Feisal de a între
prinde o vizită în Arabia Saudită. 
Data urmează să fie stabilită ulte
rior.

economic. Referindiu-se

în ve- 
dintre 
dóme
la u-

Q VASHINGTON. Dr. Michael Debalcey de la. .spi
talul din I-îouston (Texas) care a implantat, pentru 
prima dată în istoria medicinei, o inimă artificială 
unei ființe umane, a declarat că starea celui operat 
continuă , să se îmbunătățească. El a constatat în sta
rea de inconștiență a pacientului, o revenire treptată 
a reflexelor. Singura problemă care provoacă neli
niște este o oarecare încetinire a funcțiilor renale.

9 PARIS Investițiile japoneze în străinătate au 
atins la 
dolari, 
France 
la sută 
și în Orientul Mijlociu și Apropiat.

9 STOCKHOLM. Agenția France Presse anunță că 
între 5 și 8 mai va avea loc Ia Stockholm Congresul 
Internaționalei socialiste, la care vor participa peste 
200 de lideri ai

raport în care recomandă guvernului să prelungească 
cu încă zece ani 
japono-american".

așa-numitul „Tratat de securitate

Duminică s-a desfășurat in Belgia 
antiaitomic și antiimperialist care

șfîrșitul lunii martie 1965 Suma de 745 800 000 
menționează Buletinul economic al agenției 
Presse. Cele mai mari sume investite — 95 
— au fost efectuate în țările Americii Latine

• BRUXELLES, 
tradiționalul marș 
se desfășoară în luna aprilie a fiecărui an.

Potrivit relatărilor agențiilor de 
marș au participat peste 15 000 de 
care numeroși olandezi, francezi, 
spanioli

partidelor soci-aliste din 50 de țări.

• DAMASC, 
de colaborare 
între R.D.G. și 
programe de radio și filme de televiziune între cele 
două țări

La Damasc a fost semnat un acord 
în domeniul radioului și televiziunii 
Siria. Acordul prevede schimburi de

• NEW 
Works of 
nou tip de 
și care 
încît ia Soare se transformă în ochelari de soare, 
iar într-o încăpere închisă devin ochelari transpa
rent!. Este vorba de un tip de sticlă fotocromatică.

• TOKIO. Comitetul de studiu creat de Partidul 
de guvernămînt liber-democrat din Japonia, pentru a 
studia problemele apărării naționale, a elaborat un

YORK. Specialiștii firmei „Corning Voice 
Coming" din New York au elaborat uri. 
sticlă din care sînt confecționați ochelari 

reacționează automat la lumină în așa fel

presă, la acest 
persoane, printre 
vest-germani și

s-a deschis o ex- 
cuprinzînd

Bergen-Belsen - 
muzeu memorial

• LIEGE. In orașul belgian Liege 
poziție de antă populară românească 
obiecte și albume de artă, fotografii și timbre, tri
misă de Institutul 
cu străinătatea.

român pentru relațiile culturale

Li Sien-nien, vicepremier al Con- 
Republicii Populare Chineze, a

• PNOM PENH. 
siliului de Stat al 
sosit la 24 aprilie în capitala Cambodgiei, într-o vi
zită de prietenie la invitația guvernului cambodgian.

• CAIRO. Potrivit agenției M.E.N . pe agenda reu
niunii Comitetului reprezentanților personali ai șe
filor de state arabe, programată pentru 3 mai la 
Cairo, este înscrisă, printre altele, . problema evolu
ției relațiilor dintre Izrael și Germania occidentală. 
Vor fi 
privind 
care a

discutate, de asemenea, probleme financiare 
finanțarea realizării proiectelor de valori.fi- 

apelor fluviului Iordan și afluenților săi.

_ TEL AVIV. In Izrael au avut loc festivități 
prilejuite de sărbătorirea celei de-a 18-a aniversări a 
obținerii independenței țării, 
avut loc 
torțe. Pe 
militară, 
Zalman Shazar.

In orașul Ierusalim a 
o manifestație, urmată de o retragere cu 

stadionul național a avut loc o mare paradă 
la care a asistat președintele Izraelului,

BONN 25 (Agerpres). — In locui 
unde a fost lagărul de exterminare 
nazist de la Bergen-Belsen a fost 
inaugurat duminică un muzeu me
morial. Muzeul cuprinde documen
te despre bestialitățile săvîrșite de 
criminalii naziști și despre condi
țiile îngrozitoare de viată din la
găr. O secție specială a muzeului 
este dedicată celebrei Anna Frank, 
exterminată în acest lagăr

Inițial, Bergen-Belsen a fost un 
lagăr de tranzit pentru deținuții 
care erau transportați 
rele de gazare de la 
Birckenau și altele. Dar 
luni 
s-au 
mari 
luni
murit de tifos și foame jptririmiifîv 
40 000 de oameni.

spre came- 
Auschwitz. 

în ultimele 
acest lagărale războiului, în 

petrecut unele din cele mai 
orori. Numai in ultimele două 
de existentă a lagămlm an
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