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In cinstea celei de-a 45-a amwsâri a creării P. C. R.
Cu angajamentele îndeplinite
S.T.R.A. — Petroșani

Colectivul de muncitori și tehni
cieni al celor 3 garaje din cadrul 
S.T.R.A., sub îndrumarea permanen
tă a organizației de partid, a obți
nut în perioada trecută din acest 
an realizări deosebite în întrecerea 
socialistă. Facînd bilanțul activită
ții de producție, se poate afirma că 
sarcinile economice înscrise în pla
nul de producție ca și angajamen
tele luate în cinstea zilei de 8 Mai 
au fost îndeplinite și chiar de
pășite.

Astfel, pe trimestrul I, planul de 
producție la tone/kilomertri a fost 
realizat și depășit cu 18 la sută, iar 
în luna aprilie cu 3 la sută,- planul 
de producție secundară (tone/marfă 
transportate) a fost realizat și de
pășit in trimestrul I cu 40 la sută

Cariera de calcar Bănită
productivitatea munciiColectivul de muncă 

al carierei de calcar din 
Băinița a raportat înfăp
tuirea integrală a anga
jamentelor luate în cin
stea celei de-a 45-a a- 
niversări a creării P.C.R.

De la începutul anului 
și pînă în prezent mun
citorii de aici au reușit 
să escaveze și să livre
ze peste sarcinile de 
plan 11 000 tone de cal
car metalurgic de bună 
calitate, depășindu-și ast
fel simțitor angajamentul 
luat. In același timp

planificată a fost depă
șită cu peste 7 la sută 
și s-au realizat econo
mii suplimentare la pre
țul de cost, pe primul 
trimestru, în valoare de 
peste 180 000 lei.

Aceste însemnate rea
lizări își au izvorul în 
munaa plină de abne
gație a întregului colec
tiv, în frunte cu comu
niștii, pentru dobîndiirea 
de cît mai însemnate 
succese în cinstea zilei 
de 8 Miaî.

FAPTE LA ZI
+ Orchestra de muzică populară 

„Taraful Gorjului" a Filarmonicii 
de stat din Craiova prezintă mîine, 
la ora 17, și la ora 20, în sala ci
nematografului din Bărbăteni un 
spectacol de muzică populară inti
tulat „Dialog cu folclorul".

+ Azi, la ora 16, pe poligonul 
de tir din Petroșani începe etapa o- 
rășenească a concursului de tir pen
tru cupa Federației române de tir. 
La concurs participă reprezentanți 
ai A.S. Paringul Lonea, Utilajul Pe
troșani, Minerul Aninoasa, Prepa- 
rația Lupeni și Jiul Petrila.

+ La lotul din Paroșeni al 
T.C.MM. a avut loc ieri, un schimb 
de experiență între maiștrii, șefii 
de loturi și brigadierii trustului, în 
legătură cu metodele folosite în or
ganizarea mnncii și exploatarea uti
lajelor.

Președintele Consiliu
lui de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, a 
primit miercuri pe mi
nistrul afacerilor exter
ne al. Franței, Maurice 
Couve de Muirviile.

La întrevedere, care 
s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prie
tenie, au participat Ale
xandru Bîrlădeanu, prim- 
vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Ghear- 
ghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, Comeliu Mă- 
nescu, ministrul afaceri
lor externe, Victor Di- 
mitriu, ambasadorul Ro
mâniei la Paris, precum 
și Jacques de Beaumar- 
ch-ais, directorul general 
al afacerilor politice din 
Ministerul Afacerilor Ex
terne al Franței, Bruno 
de Leusse, directorul de 
cabinet al ministrului.

A fost de față Jean 
Louis Pons, ambasado
rul Franței ia București.

La amiază, președinte
le Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a 
oferit un dejun în cin
stea ministrului afaceri
lor externe al Franței.

★

Miercuri dimineața, 
ministrul . afacerilor ex
terne al Republicii So
cialiste România, Corne- 
lin Mănescu, a primit pe 
ministrul afacerilor ex
terne al Franței, Maurice 
Couve de Murville. Cu 
acest prilej a avut loc 
o convorbire privind 
dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări.

La întrevedere au par
ticipat . reprezentanți ai 
conducerii M.A.E. și alte 
persoane oficiale româ
ne și franceze.

Convorbirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă 
cordială și de înțelegere 
reciprocă.

(Agerpres)

și în aprilie cu 10 la sută. De a- 
semenea, Ia prețul de cost s-a rea
lizat o economie de 66 000 lei.
t La aceste realizări au contribuit 

• In mod deosebit conducătorii auto 
BTÎnzan Dumitru, Kolozsi Iuliu, 
Deak Gheorghe, Sterescu Constan
tin, Acs Alexandru, Csatlos Vic
tor, Popescu Gheorghe, Morar Pa- 
vel„ Miclea Vilhelm, Kajcso Ștefan, 
Maier Aurel, Manea Teodor, Hege- 
dus Ioan și alții.

Pe șantierele 
viitoarelor păduri

însuflețiți de dorința de a 
întimpina cea de-a 45-a ani
versare a Partidului Comunist 
Român cu importante succese 
in muncă, silvicultorii din ca
drul Ocolului silvic Petroșani 
au început campania lucrări
lor de împădurire încă de a- 
cutn trei săptămina. Datorită 
strădaniilor depuse, fată de un 
plan de 112 hectare prevăzute 
pentru primăvara anului cu
rent, pînă în prezent s-au rea- 

i lizat deja 60 de hectare de 
i împăduriri cu specii de răși- 

noase repede crescătoare și 
cu o vailoare economică ridi
cată. O atenție deosebită în a- 
ceșt an se acordă calității lu
crărilor, împăduririle făcindu - 
se după scheme și formule 
conform condițiilor staționai^ 
cu puieți vâguroși și selecțio
nați. Aceste lucrări se desfă
șoară pe cinci șantiere dintre 
care ponderea cea mai mare 
o au șantierele Jigoreasa, 
Cimpșoara, Răscoala și Aușe!.

Condițiile create, timpul fa
vorabil ca și ritmul susținut 
al lucrărilor sínt tot atîția fac
tori care ne îndreptățesc să 
prevedem îndeplinirea plainu - 
lui la împăduriri din primă
vara anului curent pină la 8 
Mai, in cinstea aniversării 
partidului. La reușita acestei 
acțiuni contribuie munca plină 
de devotament de care dau 
dovadă lucrătorii din cadrul 
Ocolului silvic Petroșani din
tre care s-au evidențiat în mod 
deosebit șefii de echipă Sgîia 
Petre, Sandu Grigore și An- 
dronache Constantin, pădurarii 
Răscoleanu Ilie, Bota Vasile 
și Stoica Vasile, iar dintre bri
gadierii silvici Cocolan Con
stantin, Moian Ioan și Stoica 
Petre.

Forestierii lucrează cu însu
flețire pentru a obține noi 
succese, căutînd să se achite 
de sarcina de înaltă răspun
dere pe care partidul le-a tra
sat-o : dezvoltarea patrimoniu
lui forestier prin crearea de 
păduri viguroase, de mare ran
dament.

Ing. DOMSA HORIA 
șeful Ocolului silvic Petroșani

Mineri dintr-un colectiv fruntaș pe 1965 și eviden-Mineri dintr-un colectiv fruntaș pe 1965 și eviden
țiat în Ie 3 luni din acest an. Schimbul condus
de Chitic Gheorghe din brigada lui Costache Gheor
ghe de la sectorul II al minei Vulcan.

țiat în ie 3 luni din acest an. Schimbul condus
de Chitic Gheorghe din brigada lui Costache Gheor-
ghe de la sectorul II al minei Vulcan.

Dorință
ne-a parvenit 
Colectivul Fa
hre artificiale 

Lupeni și-a 
angajamentul

A

Vestea 
telefonic, 
bricii de 
„Viscoza“ 
îndeplinit
luat în cinstea celei de-a 
45-a aniversări a Parti
dului Comunist Român. 
Cifrele raportate — 4 700 
kg fire de mătase și 22,4 
tone sulf ură de carbon 
peste plan-, economii la 
prețul de cost în valoa
re de 177 000 lei; spori
rea productivității mun
cii cu 0,7 la sută față 
de prevederi — consti
tuie roadele întrecerii 
socialiste din secțiile fa
bricii. ÿi, potrivit tradi
ției, întrecerea în cin
stea aniversării partidu-

• Cînd poți uita și 
cînd nu pachetul cu min
eare acasă

Ce se întîmplă a- 
tunci cînd aproviziona
rea se face cu întîrzi- 
ere
• Secretul unei meta
morfoze
• Cîmp larg de îmbu 
nătățire a deservirii so 
ciale în întreprinderi

lui a fost bogată în ini
țiative. Inițiativa „la 
2 000 bobine produse — 
nici un rebut", asociată 
cu răspunderea muncito
rilor chimiști în respec
tarea parametrilor de fa
bricație, a filatorilor în 
urmărirea transformării 
soluției coloidale in fire 
de mătase și cu exigen
ta muncitoarelor din sec
ția de finisaj textil pen
tru calitatea produselor, 
a scos la iveală ce poate 
un colectiv harnic și 
disciplinat.

Cu prilejul consfătui
rii de producție ținută 
recent, reprezentanții 
muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor din sec-

{iile fabricii au stabilit 
și aprobat un angaja
ment mărit cu cifre noi, 
mobilizatoare. Angaja
mentul — după cum s-au 
exprijnat participanții la 
disoații, este pe deplin 
realizabil. Din dorința de 
a persevera pe calea 
succeselor colectivul fa
bricii s-a angajat să pro
ducă in acest an peste 
sarcinile de plan 7 tone 
fire de mătase, 30 tone 
sulfura de carbon, 23 000 
lei economii la prețul 
de cost și 180 000 lei e- 
conomii la dotația de 
stat, iar din întreaga 
cantitate de fire produ
se, 65,5 la sută să fie de 
calitatea A.

DIN ÎNTREPRINDERI
Văii Jiului „uită" 

acasă, atunci cînd 
lucru, tradiționalul 
mîncare. De ce ?

de dimineață, astfel ca 
poată face față solici- 
la anumite ore și în 
rînd în pauza pentru

Nu de puține ori, mulți din
tre- salariații minelor și între
prinderilor 
șă-și ia de 
pleacă la 
pachet cu
Pentru că la chioșcul alimentar 
din incinta întreprinderii pot 
găsi — la fel ca la orice alt 
magazin — pîine, mezeluri, 
conserve de carne, legume și 
pește, compoturi, dulciuri și 
alte produse binevenite pentru, 
gustarea <je dimineață. Chioș
curile alimentare din incinte
le unităților economice vin 
să răspundă unei cerințe im
perioase privind îmbunătățirea 
deservirii muncitorilor. Unită
țile alimentare din incintele 
minelor Petrila, Aninoasa și 
altele răspund într-o măsură 
tot mai mare acestor cerințe.

Evident, chioșcurile alimen
tare din incintele întreprinde
rilor nu pot fi lăsate să facă 
o aprovizionare întimplătoare : 
ele au un anumit profil care 
corespunde scopului pentru 
care au fost înființate. Anu
me, ele trebuie să vină în 
întîmpinarea dorinței salaria- 
ților de a renunța la tradițio
nalul pachet, de a-1 scuti de o 
grijă în plus. La chioșcul din 
incinta întreprinderii, fiecare 
salariat caută să găsească un 
anumit sortiment de produse 
de calitate și, în primul rînd, 
asemenea produse care 
poată fi servite în pauza 
masă.

O cerință tot ătît de
portantă este aceea ca aceste

să 
de

im-

această direc- 
multor chioș-

chioșcuri să fie bine aprovi
zionate 
ele să 
țărilor 
primul 
gustare.

Or, tocmai în 
tie activitatea 
curi din incintele unităților e- 
conomice este deficitară. Mai 
ales în zilele de luni, de la 
aceste chioșcuri lipsește pli
nea, fapt care produce multe 
nemulțumiri. De multă căuta
re se bucură la aceste chioș
curi produsele lactate, în
deosebi iaurtul. Iată însă, că, 
de cele mai multe ori, iaurtul 
sosește mult după pauza de 
masă (ora 8 dimineața). De 
cele mai multe ori, la gustarea 
de dimineață e preferabil să 
asociezi un pahar de iaurt de 
un sfert de litru, dar Fabrica 
de produse lactate Livezeni 
distribuie iaurt numai în bor
cane de jumătate de litru. N-ar 
putea fi rezolvată și această 
problemă ? Legat de calitatea 
acestor produse trebuie arătat 
că brînza de vacă și brînza 
Făgăraș la pahare are de cele 
mai multe ori un gust amar, 
neajuns ce trebuie neapărat 
remediat.

In scopul îmbunătățirii de
servirii sociale a colectivelor 
unităților economice, condu
cerea O.C.L. Alimentara este 
chemată să facă mult mai mult 
pentru buna aprovizionare,

(Continuaie in pag. 3-a)

Un aspect din subsecția răsucit a „Viscozei" Lupeni.



2 STEAGUL ROS«
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cm NE ROSPftBĂRIN 
CARTIERELE ?

Cartierelor noi — pri
măvara orașelor noas
tre — mîini harnice le 
pregătesc veșmîntul 
verde, presărat cu Hori 
care bucură și incintă 
privirea. Cetățeni’ își 
manifestă astfel dorința 
de a întâmpina ziua de 
1 Mai cu noi Înfăptuiri 
gospodărești, menite să 
facă mai frumos cartie

Roade ale inițiativei gospodărești
BeyHia Nicolae. președintele co- 

■ăstei permanente pentru gospo
dărire comunală și urbanistică a 
săatidm popular din Vulcan:

Cetățenii care locuiesc în blocu
rile construite în orașul nostru par
ticipă cu entuziasm la întrecerea pa- 
trtorică, dau dovadă de inițiativă 
și spirit gospodăresc. Exemple sînt 
Moumărate. Mă voi mărgini doar 
te dteva mai semnificative, din 
cartierul „C. Cosbuc", cartier evi
dențiat pe oraș în cadrul întrecerii 
patriotice. In acest cartier toate 
zonele verzi au fost refăcute, exis

In noul oraș 
Uricani

l**n Mogoț, președintele comite
tului executiv al Sfatului popular 
din Uricani:

Cetățenii orașului Uricani, mobili- 
zati și îndrumați de organizațiile 
de bază ale P.C.R. din cartiere, de 
deputat) au obținut succese remar
cabile în întrecerea patriotică pen- 
tiu înfrumusețarea localității. Peste 
80 la sută din suprafața vechilor 
zone verzi a fost reamenajată și 
pînă spre sfîrșitul aeestei luni se 
prevede reamenajarea ei totală. In 
plus s-au creat noi zone verzi. De 
pildă. In cartierul Sterminos s-au 
transportat 200 mc pămîjit vegetal, 
»-au plantat aproximativ 500 de ga
roafe, 50 de arbori și arbuști or
namentali și s-au efectuat lucrări 
de canalizare a apei pe o lungime 
de 150 ml, pentru protejarea de 
tii unda ții a noilor zone verzi. La 
obținerea acestor succese s-au e- 
vidențiat cetățenii Matei Alexan
dru. Bunea Anghel, Radu Antonie, 
Rjenaru Gheorghe, Vișan Dumitru

Există toate condițiile ca pînă la 
șflrșitul lunii aprilie șă fie termi
nate lucrările de refacere și extin
dere a zonelor verzi.

CONTRAST NEPLĂCUT
Eugen Slavici, muncitor la E. M. 

Vulcan, membru in comitetul de lo
catari al blocului nr. 3:

Mă întrebați cum am reușit să 
facem atit de plăcută zona din jurul 
blocului ? Simplu, prin muncă pa
triotică. Locatarii blocului participă 
eu drag la săparea rondurilor, să
direa florilor, strîng toamna cu gri
jă gospodărească semințele florilor, 
pentru a le semăna primăvara. In 
ce mă privește sînt hotărît să ac
tivez astfel, încît să ne menținem 
Ci in acest an titlul de bloc frun- 
ta* pe cartier. Ne stinjenește ne
plăcut însă atitudinea nepăsătoare

Unde se joacă copiii noștri ?
MoHovan Paraschiva 

deputată 
Dragomir Ioan 

tehnician :
In cartierele noi ale 

orașului Petriki nu e- 
xistă nici un teren a- 
menajat special pentru 
joaca copiilor. Unde 
să-ți desiățoare copiii 
jocul afli de necesar 
dezvoltării tor ?

Maidanele au dispă
rut ți In locul lor au 
apărat blocuri de io- 
adn(e. Noile condiții 
de violă impun ame
najare» unor solare fi 
locuri de joacă pentru 
copil Numai cd, la noi 
In Petrila. lucrările 
pentru amenajări de 
acest fel se amină de 

ia un an la altul, deși 
o acliune inijiată in 
acest scop ar avea tot 
sprijinul cetățenilor. In 
multe cartiere noi se 
affâ terenuri, care, du
pă anumite amenajări 
și dotări, s-ar putea 
transforma in solare șl 
locuri de joacă pentru 
copii. De exemplu, in 
cartierul „MlhaJ Bmi- 
nescu" există un teren 
pe care locatarii car
tierului l-ar putea 
transforma In teren d® 
joacă pentru copil.

In cartierul 6 Au
gust, la tei, se atlă o 
asemenea „retervi" in
terni (e vorba de te
renul vinul dintre blo
curile 1 șl 2). Mal greu

rul și orașul in care 
trăiesc. In ce stadiu M 
găsesc aceste înfăp
tuiri ? Ce s-a făcut bi
ne și cum ? Ce mai tre
buie făcut pentru ridi
carea aspectului edili
tar modem al localită
ților noastre ? Iată în
trebări la care răspund 
în ancheta de lață 
oîțiva cetățeni din o- 
rașefe Văii Jiului.

tă un teren special amenajat pen
tru joaca copiilor, între blocuri au 
fost montate suporturi confecționate 
din țeavă pentru bătutul covoare- 
lor — toate din inițiativa locatari
lor. Șe lucrează acum intens la 
bordurarea spatiilor verzi nou crea
te în cartier.

La nivelul întregului oraș spați
ile verzi au fost extinse numai în 
primele luni ale acestui an cu 1,6 
ha, iar prin munca patriotică a ce
tățenilor au fost economisiți 26 8Ș0 
lei la prețul de cost al devizului 
pentru lucrările edilitare.

Pledoarie pentru flori 
pe balcoane

Zamfir Iuliana șl Bido Carol — 
deputați :

Cartierul Viscoza III din orașul 
Lupani, în patru ani consecutiv, a 
cîștigat titlul de frtmtaș în întrece
rea patriotică.

Una dintre cele mai frumoase 
podoabe ale cartierului nostru sînt 
florile. Noi am împodobit pămîntul 
din jurul blocurilor cu covoare de 
iarbă și brîuri de flori, dar ne-am 
gîndit prea puțin la înfrumusețarea 
balcoanelor apartamentelor noastre. 
Cei cu dragoste pentru frumos — 
și sînt multi din aceștia în cartie- ‘ 
rul nostru — au făcut cita ceva în 
această direcție, dar nefiind o ac
țiune organizată unii locatari au dat 
balcoanelor și o altă destinație, în 
cele mai multe cașuri destinația d® 
uscătorii de rufe.

Să le amintim aeestora din urmă 
că scopul balcoanelor este de a 
crea o ambianță plăcută prin împo
dobirea lor cu flori și plante orna
mentale și nicidecum de a le uriți 
Să pornim deci la acțiunea de or- 
nare a balcoanelor în mod organizat 
spre a le da o înfățișare cit mai . 
atractivă.

a unor colocatari, puțini la număr, 
care nu înțeleg încă necesitatea 
respectării unor norme elementare 
de conviețuire. Vecinii din blocul 9 
nu respectă orele stabilite In co
mun pentru curățirda covoarelor. 
Măndoiu Ioan, din blocul 4, dă dru
mul găinilor peste spațiile verzi, 
sfidîndu-i pe ceilalți locatari. Și 
mai avem un mic necaz. Recipienții 
pentru gunoiul menajer nu sînt go
liți la timp de către lucrătorii I.C.O., 
Oare tovarășii din conducerea sec
torului LC.O. Vulcan nu înțeleg cît 
de neplăcut contrastează gunoiul 
cu... aspectul plăcut al spațiului din 
jurul blocului nostru î 

e In cartierul 7 Noiem
brie. Aici, pe terenul 
Învecinat ou blocul C, 
prin contribujia unor 
locatari s-a „amena
jat" un loc de... depo
zitare a resturilor me
najere- Greutatea nu 
constd atit fn amena
jarea terenului pentru 
scopul propus cit fn 
determinarea cătălini
lor — obișnuia să a- 
runce aici resturile de 
Ia bucătărie — sa re
nunțe la procedeul fo
losit pînă acum.

Raid restest de 
V. STRÂUȚ 
și M. MICA

FELICITAU!
Cu prilejul zilei de 1 Mai, Ziua solidarității internaționale a celor ce 

muncesc ți al zilei de 8 Mai, aniversarea a 45 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român, conducerile întreprinderilor, organizațiile de partid, 
comitetele sindicatelor și de U.T-C. felicită pe oamenii muncii din Valea 
Jiului pentru succesele obținute în activitatea lor rodnică și le urează noi 
și tot mai însemnate realizări pe calea desâvîrșirii construcției socialismului 
în patria noastră, Republica Socialistă România.
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s a r e la brichetaj
Știți cur se fabrică 

brichetele 7 Pe scurt, 
iată in ce tel. Sosit de 
ta spălătorie, praful de 
cărbune este trimis în 
patru cilindri enormi 
— care sînt tobele de 
uscare — in care fși 
face intrarea un curent 
de aer la o tempera
tură de peste 200 de 
grade. De aici, Cărbu
nele uscat este trans
portat In gura lacoma 
a silozului, trece pe la 
mesele de dozare și 
intră ta tobele de a- 
mesteci aici se intil- 
nește cu un jet de 
smoală fierbinte și a- 
junge apoi la dezinte
grator ; Înfrățit 
smoala, cărbunele 
continuă drumul

te kt timp și bune nu-i 
chiar o treabă simplă. 

...Sftrșit de ianuarie. 
Indicatorii principali al 
pianului de producție 
ai preparat iei eu fost 
depășiți- Numai ta bri
chete, răminerea in 
urmă s-a cifrat la pes
te 3 700 tone. Atunci, 
in ianuarie, preparației 
nu i s-a livrat smoală 
corespunzătoare, iar a-

Liviu, Perdl Ștefan, 
Lorencz Heinrich, strun
garii Popescu Constan
tin și Bălănescu Gheor
ghe, zidarul Miklós lo
sit și alțl muncitori ca 
mecanicii de presă Ar- 
pinten Haralambie și 
Damianoiu Pavel, su
dorul Iciănzan Nicolae 
și lăcătușul Boțan Eli
se i. Nu o dată, unii 
dintre ei au fost solki-

CAR NET

cu 
fși 
in

tr-un malaxor unde a- 
buri încălziți la 300 de 
grade îl pregătesc pen
tru presă. Prin rotirea 
a doi tamburi, rezultă 
clte 17 000 oușoare ne
gre și lucioase pe mi
nut —; brichetele. Des
tul de simplu, nu ?

Din spusele tov, Mol- 
dovan Traian, maistru 
principal la secția de 
brichetaj a preparației 
din Pelrila — care lu
crează aici „numai" de 
37 de ani — te con
vingi că a face brfche-

burii veniți de la casa 
cazonelor aveau pre
siunea scăzută. La ne
cazurile produse de 
iarnă se mai adăugau 
și unele lipsuri: in
tr-un cuvînt munca nu 
se desfășura tocmai bi
ne ta secția bricheta).

Dar, preparatorii știau 
că in urmă cu o lună 
se angajaseră ca in 
1966 să furnizeze bene
ficiarilor 1 500 tone 
chete peste ptan. 
urmat o 
redresare, 
acțiunilor 
muniștii
tușii Brinzan Ștefan, 
Szedfaosek Eugen, Kiss

bri-
A 

perioadă de 
In fruntea 

se aUau co- 
secției, lăcă-

tați să vină de acasă 
la revizii sau reparații 
și au răspuns prompt 
la chemare. în acea 
vreme se aplică cea 
de-a 22-a inovație o 
maistrului Maior losit: 
„Modificarea rotoare
lor de la dezintegratoa
re", ceea ce a făcut ca 
materialul supus prelu
crării să fie omogen 
și, prin urmare, briche
tele de bună calitate. 
După-amiază și noap
tea, șeful preparației. 
inginerul Florea Sabin, 
primea acasă rapoarte 
telefonice despre felul 
cum decurge activita
tea la bricheta/. Șeful

sectorului prelucrare, 
inginerul Grlsnic Aurel 
(cel care timp de 12 
ani a fost „Îngerul pă
zitor" al porții echipei 
de fotbal Jiul..,) a ini
țiat, printre altele, li
nele măsuri care pri
veau evacuarea rapidă 
a producției, curățirea 
topHoarelOr și Încălzi
toarelor de smoală la 
intervale mai mici, ri
dicarea calificării mun
citorilor tineri, repar
tizarea judicioasă a oa
menilor pe schimburi 
și agregate.

Prin concentrarea a- 
ceasta de torțe, ținta a 
fost atinsă. Pină ia 
sfirșitul lui februarie 
s-au recuperat din mi
nus 2 130 tone de bri
chete; alte peste 1 600 
tone s-au recuperat în 
martie. Asta Înseamnă 
că sarcina de plan tri
mestrială a fost înde
plinită și depășită 
două vagoane de 
chete...

Dorința fermă a
menilor de Ia briche
taj este să muncească 
in așa fel ca și in vi
itor secția lor să fie la 
înălțime In ceea ce pri
vește realizările.

cu 
bri-

oa-

FRANCISC VETRO

Depozitul
La fotografia 

Critică despre 
neplăcut 
de la E. 
publicate 
roșu" 
cetea minei ne-a răspuns 
că sesizarea corespunde 
adevărului. Pentru pu
nerea la punct a depo
zitului de materiale, se 
spune in răspunsul so -

nr.

și nota 
aspectul 

al depozitului 
M. Antaoasa 
în „Steagul 
5 114, coodu-

Chioșcurile alimentare 
din întreprinderi

început să se găsească tot felul de 
alte produse care de multe ori apă
reau mai tîrziu decit la alte maga
zine din oraș: pulovere, lenjerie 
fină pentru femei, cămăși bărbătești, 
detergent! pentru spălat rufe, tot 
soiul de articole de marochinărie, 
ba chiar și mașini electrice de băr
bierit. In schimb, dacă ai intrat pe 
poarta uzinei fără să aduci ceva 
de acasă, rabzi pînă la șfîrșitul șu
tului căci la chioșc nu găsești ni
mic de mîncare.

îmbunătățirea aprovizionării chioș
curilor din incintele întreprinderilor, 
dotarea lor tehnică cu utilaj frigo
rific, stabilirea unui sortiment bo
gat și variat de produse care Să 
vină fa întimpinarea celor mai di
verse preferințe, găsirea de noi po
sibilități de deservire prin aceste 
unități, trebuie să constituie o preo
cupare de seamă a conducerii O.C.E. 
Alimentara. Pentru că aceste unități 
sînt menite să mărească gradul de 
deservire socială a oamenilor mun
cii dta întreprinderi, și în această 
direcție inițiativele valoroase, mă
surile eficiente sînt întotdeauna bine 
venite.

íUtmare din pag. i-ai

dotarea tehnică și ridicarea nivelu
lui deservirii în aceșțe chioșcuri. 
Subliniem acest lucru, deoarece de 
multe ori aprovizionarea și deservi
rea în aceste chioșcuri depind de 
priceperea, răspunderea și nivelul 
de conștiință al gestionarului res
pectiv, din 
Alimentara 
meargă de 
explică de 
chiderea chioșcului alimentar 
înotata F-FA. „Vlscoza" Lupeni, 
muncitorii care nu și-au adus 
cheiul cu mâncare de acasă stat 
voiți să-și „astîmpere foamea“ 
pauza pentru masă cu... o țigară.

O interesantă metamorfoză a su
ferit chioșcul de lîngă poarta Uzi
nei de reparat utilaj minier Petro
șani, oare are un ghișeu ce dă 
chiar în incinta unității. Inițial, acest 
chioșc a fost destinat deservirii con
sumatorilor din uzină cu produse 
alimentare. Pe parcurs, șl asta nu 
de puțină vreme, produsele alimen
tare au devenit tot mai rare pînă 
au dispărut cu totul din rafturile 
chioșcului. In schimb, la chioșc au

partea conducerii O.C-L. 
lucrurile fiind lăsată șă 
la șine. Numai așa se 

ce se tot amînă redes- 
din 
iar 
pa
ne
ta

Cartea la elub&l Su Barbătem
Biblioteoa clubului din Bărbăteni 

desfășoară o activitate susținută 
pentru culturalizarea maselor de 
muncitori și țărani muncitori dta 
soitul Bărbăteni. In această direcție, 
o importantă deosebită o 
oa ou cartea.

In prezent biblioteca 
dispune de un fond de 
peste 12 000 volume de
beletristică, tehnică, științifică 
politică. Ca urmare a unor acțiuni 
interesante și atractive cu cartea, 
biblioteca numără peste 460 citi
tori. Printre cei mai activi cititori 
se numără tovarășii Gaisler Nico-

citit 36 de 
pensionar*, 
Iile, miner,
Remus, 32

Maria, 
Sandu 
și Rad

au mai

Qare mai «ele 
să vă amintim, 
din conducerea 
că astfel de

e m ghilimele
rit la redacție, au fost 
luate măsuri. S-au efec
tuat lucrări de curățire 
a depozitului, iar mate
rialele Împrăștiate la lil- 
t implore au fost sortate 
și stivuite. Toate deșau- 
rate lemnoase și fioroa
se stat depozitate in 
prezent, ta fiecare zi, a- 
sigurtadu-se aetfel o or
dine permanentă in de- 

x păzit.

O măsură 'ftesati^ăcătoare
Conducerea Trustului 

alimentației publice „Va
lea Jiului" a luat o mă 
soră blinda împotriva 
unei barmane criticate 
pentru abateri grave în 
nota „Ge a uitat bar 
mana Buia", publicată ta 

4 „Steagul roșu" nr. 5 122. 
Reși barmana respectivă 
a fost prinsă „cu mita 
în sac" tasușindu-și in 
mod necinstit sume de 
bani — conducerea 
T.A.P.L. s-a mărginit 
doar să... îi schimbe lo
cui de muncă de la bar 
la bufet și să-i dea

mustrare scrisă ou aver
tisment, 
necesar 
tovarăși 
T-A.P.L.
vinzători nu au ce cău
ta în comerțul nostru 
socialist ? Dacă da, 
tunci vă informăm 
oamenii muncii din 
ricani, cei oare ne-au 
sesizat comporta«« ne
demnă a barmaned res
pective, nu sînt nicide
cum mulțumiți de „mă
sura“ pe care ați luat-o. 
Iar noi le considerăm 
îndreptățită nemulțumi-

SPORT
HeiBltatcie tio tupiouieie 
iriieuiti

Fotbal: Minerul Petroșani — Pre
paratorul Lupeni 2-2; Minerul Bă
nită — C.F.R, Petroșani 0-3; Ener
gia Paroșeni — Constructorul Lu
peni 1-6.

Handbal seniori: 30 Decembrie
Petroșani — Utilajul Petroșani 10-15; 
Școala profesională Lupeni — Viito
rul Vulcan 19-29; Minerul Aninoa
sa — Știința II 7-17; S.S.E. II Pe
troșani — Straja Lupeni 6-0 (ne- 
prezentare).

Volei juniori: Elevul Lonea — 30 
Decembrie Petroșani 2-0; Școala 
profesională Lupeni — Viitorul Vul
can 1-2; Elevul Petroșani — Straja 
Lupeni 2-0 (neprezentare).

Volei seniori: C.C.V.J. Petroșani 
•-• Minerul Aninoasa 0-3; 
Lonea (cadre didactice) — 
Petroșani 3-0.

pe din Valea Jiului : Minerul Ani- 
noasa și S.S.E Petroșani. Duminică, 
amîndouă echipele din Valea Jiu
lui au jucat pe teren propriu obți- 
nînd victoria în compania unor 
echipe de certă valoare. Iată re
zultatele înregistrate :

Minerul Aninoasa — Metalurgis
tul Cugir 14-13 (7-9); S.S.E. Petro
șani — Constructorul Hunedoara 
17-15 (9-10).

1
i

Termocentraia Paroșeni, prin 
noile construcții ce i se a- 
daugă, întinerește în continuu, 
cucerește noi „înăRimi".

are mun-

clubului 
cărți de 
literatură 

»I

lae oase ta acest an a 
volume, Faocaș 
cu 46 volume, 
cu 27 volume 
volume citite.

Cu cititorii s-au țlmit în acest 
an, în sala de lectură a clubului, 
8 recenzii și 3 seri literare. De a- 
semenea, s-au mai ținut conferințe 
medicale de către medicii Cșontos 
lorii și Simionescu loan la car«? 
au participat 123 de muncitori și 
țărani muncitori.

EMIL TETILEANU 
corespondent

€. €• V. J. Petroșani
Recrutează muncitori pentru cursurile 

mecanic loco-de calificare în meseria de 
motivă C. E R.

Condifii de admitere

Școala profesională
1 an oa lăcătuș In
1 am oa fochist pe

vor adresa serviciului perso' 
nai din C.C.V.J. str. 23 August nr. 2.

și stagiu da: 
depou și 
locomotivă

SoHcitanjii se

I« €. R. A. Petroșani
angajează de urgență

UN MAGAZINER
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PROGRAM DE RADIO

Elevul 
Dinam.

luüii —
OHlIUtll Itlloul

In cadrul campionatului 
d» handbal participă și două echi-

regional

In cadrul etapei interregluni a 
campionatului republican de juniori 
la handbal, echipa de băieți S.S.E. 
Petroșani a tatîlnit la Cluj pe 
campioana reg. Cluj care cu două 
săptămîni în urmă eliminase în 
primul tur pe Dinamo București, 
Cpri»portîndu-se excelent, S.S.E. a 
învins cu scorul de 21-16 calificin- 
du-se astfel pentru turneul final 
care va avea loc în orașul Piatra 
Neamț ta zilele de 13—-15 mai a. c.

S. BÂLO1
și 

A. SLĂBÎI

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI,- 5,06 Muzică pentru fan
fară; 5,20 Ciută, havaiană; 5,40 Cîn- 
tece și jocuri populare,- 6,00 RADIO
JURNAL. Sport; 6,10 Muzică ușoa
ră; 6,22 Melodii populare,- 6,30 A- 
nunțuri și muzică; 6,45 Salut voios 
de pionier; 7,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 7,15 Muzică și bună dispo
ziție; 7,30 Tineri interpreți de mu
zică populară; 7,45 Uverturi la o- 
peretele lui Suppe; 8,00 SUMARUL 
PRESEI; 8,08 Album folcloric mu
zical; 8,30 La microfon, melodia pre
ferată; 9,30 Sfatul medicului; 10,00 
BULETIN DE ȘTIRI, 10,05 Muzică 
populară; 10,30 Radioracheta pionie
rilor; 11,00 Scenă din opera „Lucia 
dl Lamermoor" de Donizetti,- 11,15 
TEATRU RADIOFONIC: Ferestre 
deschise de Paul Everac; 12,43 Con
cert de prin?; 13,40 „îmi place să

20 aprilie
cînt“; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
14,08 Din folclorul muzical al po
poarelor; 14,50 Suita pentru vioară 
și pian de Theodor Rogalski; 15,00 
„De pretutindeni'1 — muzică ușoa
ră; 15,40 „Mai mîndră țara noastră 
crește“ — program de cîntece,- 16,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 16,20 Muzică de estradă; 
16,45 Cîntecul săptămînii; 17,00 Din 
comoara folclorului nostru; 17,30 
IN SLUJBA PATRIEI; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,03 ÎN JURUL 
GLOBULUI; 18,30 DIALOG CU AS
CULTĂTORII; 18,45 Din opereta 
„Frumoasa Elena" de Offenbach; 
19,00 TRIBUNA RADIO; 19,10 Fes
tival internațional de jazz „Praga 
1065-'; 19,30 Melodii populare ceru
te de ascultători; 20,00 RADIOGA- 
ZETA DE SEARĂ; 20,30 Formația
Los Marcellos Ferial; 20,45 Noapte

bună, copiii 20,55 Din creația com
pozitorului Gherase Dendrino,- 21,15 
ATENȚIUNE, PĂRINȚI!; 21,30 Sea
ră cu melodii de succes; 22,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin meteo
rologic; 22,20 Suita nr. 1 pentru 
violoncel solo de Max Reger,- 22,40 
MOMENT POETIC; 22,45 Melodii 
Interpretate de Mathe Altery; 23,00 
Muzica ușoară vă spune noapte bu
nă; 23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

i

<’inemiato&rafe
20 aprilie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Agentul de legătură; REPUBLICA : 
Calea Victoriei,- LONEA — MINE
RUL * Duminică la New York; 7 
NOIEMBRIE: Unchiul meu; ANI
NOASA : Cineva acolo sus mă. iu
bește; VULCAN: Ultima vacantă. 
CRIVIDIA: Parisul vesel; T.UPEN’- 
CULTURAt: Procesul de ta 
berg.
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JEIIIIIIEI NNUIIIOI BE SEBIM8ÜRI [llllllE,
JTlIBTlflLE JI IME IHTRE ROMfilllfl JI $.111
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

La 25 aprilie, s-a semnat la Was
hington programul pentru aplicarea 
pe anul 1966 a Aranjamentului de 
schimburi culturale, științifice și 
tehnice între Republica Socialistă 
România și Statele Unite ale Ame- 
ricii.

Programul semnat cuprinde schim
buri în domeniile șttlnțef, tehnicii, 
învfițămîntului, culturii și artei, să-

nătații publice, schimb de expoziții 
și publicații etc.

Din partea română, programul a 
fost semnat de Petre Bălăceanu, am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia Ia Washington, iar din par
tea , Statelor Unite ale Americii de 
Walter J. Stressel jr. asistent ad- 
interim al secretarului de stat pen
tru problemele europene.

Declarația M. A. E. 
al R. D. Vietnam

a-
este

HANOI 27 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnafn a dat publicității o decla
rație în legătură cu intensificarea 
„escaladării" războiului în R. D. 
Vietnam. Avioanele americane — 
printre care și bombardiere strate
gice B-52 — au atacat orașele Narn 
Dinh, Vinh, Phu Ly și Ninh Binh, 
precum și multe alte centre și re
giuni cu populație densă — se 
rată în declarație. Mai grav
faptul că au fost bombardate su
burbiile orașului Hanoi și unele 
puncte din apropierea portului Hai 
Phong, centrala electrică Quang Bi, 
barajul Thac Ba și o serie de între
prinderi industriale din Cam Pha.

Avertizînd că intensificarea atacu
rilor aeriene în nord și a agresiu
nii din sud va primi riposta hotă- 
rîtă din partea poporului vietnamez, 
declarația arată că guvernul S.U.A. 
trebuie să poarte întreaga răspun
dere pentru actele 
Totodată, se face un 
vernele și 
treagă șă 
tru a se 
S.U.A. în

M.A.E. al R. D. Vietnam cere ca 
guvernul S.U.A. să înceteze defini
tiv și necondiționat atacurile aerie
ne și toate actele de război împo
triva R. D. Vietnam, să pună capăt 
războiului de agresiune din Vietna
mul de sud, să retragă toate tru
pele și armamentele sale și ale alia- 
ților săi, lăsînd poporul sud-vietna- 
mez să-și rezolve singur probleme-

le sale, să respecte și să aplice în
tocmai acordurile de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam.

★
HANOI 27 (Agerpres). — La 26 a- 

prilie mai multe formații de avioane 
americane au violat spațiul aerian 
al R. D. Vietnam, bombardînd și 
mitraliind centre populate și obiec
tive economice din provinciile Bac 
Ninh și Bac Giang. Forțele militare 
aeriene ale Armatei populare viet
nameze au doborît trei avioane și 
au avariat numeroase altele.

In total, de la 5 august 1964 și 
pînă la 26 aprilie a.c. deasupra te
ritoriului R. D. Vietnam au fost do- 
borîte 994 avioane americane.

întrevederile lui II Thant la Londra
LONDRA 27 (Agerpres). — După 

întrevederile pe care le-a avut 
marți cu ministrul de externe brita
nic, Michael Stewart, secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, care se 
află într-o vizită oficială de patru 
zile la Londra, urmează să se întîl- 
nească cu primul ministru, Harold 
Wilson. După cum informează agen
ția Associated Press, cei doi inter
locutori vor aborda o serie de pro
bleme ale situației internaționale.

printre care războiul dus de S.U.A. 
în Vietnam. Se știe că guvernul la
burist sprijină politica americană 
în Vietnam, din care cauză a fost 
de nenumărate ori criticat, mai ales 
de membrii aripei de stînga a Par
tidului laburist.

Vizita lui U Thant în Marea Bri- 
tanie va lua sfîrșit vineri, după care 
el va pleca la Paris, unde va avea 
întrevederi cu președintele Franței, 
generalul de Gaulle.

Conferința Frontului Național
de Eliberare din Bolivia

început

din Bo-

a 
în 
li- 
Și

JAPONIA

Peste 1700 trenuri 
imobilizate în gări

TOKIO 27 (Agerpres). — Greva 
declanșată marți dimineața de fero
viarii japonezi, cea mai mare din 
istoria postbelică a țării, a provo
cat întreruperea aproape completă 
a traficului feroviar. Peste 1 700 de 
trenuri au rămas imobilizate în gări, 
afectînd transportul a aproximativ 
20 de milioane de persoane, mențio
nează agenția France Presse.

In același timp, în capitală și in 
alte orașe ale Japoniei s-au înre
gistrat ciocniri între greviștii care 
ocupă stațiile de cale ferată și u- 
nități ale poliției. 40 de persoane 
au tost grav rănite. De asemenea, 
au fost operate numeroase arestări, 
în special la Tokio și Kyoto.

popoarele 
intensifice 

pune capăt 
Vietnam.

sale agresive, 
apel către gu- 
dîn lumea în- 
lupta lor pen- 

agresiunii

Adu- 
orașul

Adunarea municipalității 
orașului Naha cere realipirea 
Okinawei la Japonia

TOKIO 27 (Agerpres). 
narea municipalității din
Naha — centru administrativ al 
Okinawei — aflată sub controlul 
autorităților americane, a cerut 
realipirea Okinawei la Japonia. 
In cadrul sesiunii adunării munici
piului, care a avut loc marți la 
Naha, s-a aprobat o rezoluție în 
oare se arată că cei 900 000 de 10 
cuitori ai Okinawei trăiesc în pre 
zent într-o adevărată panică pentru 
faptul că teritoriul lor aflat sub 
controlul american este folosit a» 
forțele armate ale S.U.A. ca bază 
de atac împotriva poporului viet 
namez.

LA PAZ 27 (Agerpres). — In ca
pitala Boliviei, La Paz, au 
lucrările primei conferințe a Fron
tului Național de Eliberare
livia. Conferința, la care iau parte 
peste 100 de reprezentanți ai mun
citorilor, țăranilor și intelectuali
lor din diferite regiuni ale țării, 
va examina problema elaborării 
tactice în vederea alegerilor gene
rale fixate pentru luna iulie și va 
dezbate unele probleme organiza
torice.

Luînd cuvîntul în cadrul confe
rinței, secretarul general al Fron
tului Național de Eliberare din Bo
livia. Fernando Siniani, a declarat 
că unitatea tuturor forțelor patrio
tice și a întregului popor bolivian

in lupta împotriva dictaturii și 
puterii monopolurilor americane 
țară este singurul mijloc de a 
chida cu mizeria și represiunile
de a cuceri deplina libertate și in
dependență națională.

A luat apoi cuvîntul un delegat 
al țăranilor, care a subliniat nece
sitatea stabilirii unei unități între 
țărani și muncitori. Clasele exploa
tate, a declarat el, trebuie să se 
unească și să creeze un singur 
front, altfel dictatura militară 
va învinge.

ne

Negocieri neoficiale 
între Anglia și Rhodesia

LONDRA 27 (Agerpres). — A- 
gențiile de presă relatează că pri
mul ministru britanic, Harold Wil
son, a anunțat miercuri în Came
ra Comunelor 
velor pe care 
tlcular Oliver 
cepînd din 23
tanți ai guvernului Ian Smith, șe
ful guvernului rasist din Rhodesia.

Pregătiri în vederea 
apropiatelor întîlniri 
dintre P. S. U. G.
și P. S. D. G.

că, în urma tratatí- 
secretaruil său par- 

Wright le-a dus în- 
aprilie cu reprezen-

a intervenit un acord cu privire 
la negocierile neoficiale între An
glia și Rhodesia. El a precizat că 
aceste negocieri „au doar sarcina 
de a stabili dacă există baza unor 
Viitoare tratative" între cele două 
țări, care să pună capăt crizei rho- 
desiene. Negocierile, a adăugat Ha
rold Wilson, nu vor implica nici 
un angajament din partea nici uneia 
din cele două părți.

CIUDAD DE MEXICO 27 (Ager
pres). — Marți seara s-au produs 
incidente la Universitatea națională 
din capitala Mexicului, ca urmare a 
refuzului rectoratului de a satisface 
revendicările studenților de la Fa
cultatea de Drept. Aceștia se află 
în grevă de șase săptămîni și cer, 
între altele, demisia decanului aces
tei facultăți și reprimirea a doi stu
denți exmatriculați pe motiv că ar 
fi desfășurat „propagandă subver
sivă".

Semnalul acestor incidente a fost 
dat de reținerea delegației studen
ților care trata revendicările gre
viștilor cu conducerea universității. 
Ca răspuns la aceasta, studenții de 
la Facultatea de Drepl, cărora li 
s-au alăturat și studenți de la cele-

lalte facultăți, au luat cu asalt clă
direa universității și au sechestrat 
pe rectorul lgnacio Chavez, care, ul
terior, și-a prezentat demisia, 
preună cu rectorul < 
să-și dea demisia și 
decani de la diferite 
universității. Studenții 
ricade, ca urmare 
forțelor de poliție trimise de urgen
ță pentru a restabili situația. Mai 
mulți studenți au fost grav răniți. 
Localul universității continuă să ră- 
mînă sub controlul studenților, for
țele de poliție ocupînd poziții în ju
rul universității.

Universitatea
dad de Mexico reprezintă prin nu
mărul mare de studenți care învață 
aici (90 000) unul din cele mai mari 
centre universitare din lume.

Im- 
au fost forțați 
ceilalți 23 de 
facultăți ale 

. au ridicat ba- 
a intervenției

națională din Ciu-

Astăzi, parlamentul Kényéi
se întrunește în sesiune extraordinară

NAIROBI 27 (Agerpres). — In 
capitala Kenyei a avut lor o reu
niune a fracțiunii parlamentare a 
partidului de guvernămînt, Uniunea 
națională africană din Kenya 
(K.A.N.U.), in cadrul căreia a fost 
examinată situația care s-a creat 
în urma hotărîrii unor personali
tăți - politice membri ai guvernului, 
depulați și senatori, de a părăsi 
rindurile partidului, exprimîndu-și 
dezacordul cu actuala orientare 
politică internă și externă a țării. 
Potrivit agenției Associated Press, 
în cadrul reuniunii, grupul parla

mentar K.A.N.U. a propus adopta
rea unui amendament la constitu
ția Kenyei, în virtutea căruia toți 
deputății și senatorii care au pără
sit sau părăsesc rindurile K.AN.U. 
sînt obligați să renunțe la locurile 
ce le dețin în cele două camere 
ale parlamentului. Grupul parla
mentar a adoptat, de asemenea, 
hotărîrea cu privire la convocarea 
unei sesiuni extraordinare a parla
mentului, în cadrul căreia, după 
cum a declarat președintele Jomo 
Kenyatta, se va cere adoptarea a- 
cestui amendament la constituție.

După reuniunea grupului parla
mentar K.A.N.U., președintele Jomo 
Kenyatta a făcut o declarație în 
cadrul unei conferințe de presă, in 
care a precizat că lucrările sesiu
nii extraordinare a parlamentului 
vor începe astăzi (joi) la Nairobi. 
El a menționat că hotărîrea a- 
doptătă de grupul parlamentar 
KA..N.U. dă posibilitate deputaților 
și senatorilor, oare au părăsit rin
durile acestui partid, să se prezin
te in fața alegătorilor din circum
scripțiile lor pentru a-și reînnoi 
mandatele de deputați și senatori.

BERLIN 27 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.D.N., Biroul 
Politic al Comitetului Centrai ai 
P.S.U.G. a însărcinat pe Paul Ver- 
ner, membru al Biroului Politic, și 
pe Werner Lamberz, membru su
pleant al C.C. al P.S.U.G., să aibă 
convorbiri cu reprezentanții condu
cerii P.S.D.G. cu privire la apropia
tele întîlniri dintre reprezentanții 
celor două partide. După cum s-a 
mai anunțat, în urma începerii dia
logului dintre P.S.U.G. și P.S.D.G.. 
a fost stabilită organizarea unor 
întîlniri atît pe teritoriul Republi
cii Democrate Germane, cît și pe 
teritoriul Republicii Federale Ger
mane, la care să ia cuvîntul mem
bri ai celor două partide. P.S.D.G 
a desemnat pe liderii săi Willy 
Brandt, Fritz Erler și Herbert Weh- 
ner să participe la aceste întîlniri.

PE SCURT
KHARTIJM. — Primul ministru al 

Sudanului, Mohammed Ahmed Mah- 
goub, a făcut, potrivit agenției Reu- 
ter, o declarație în care a arătat că 
în următoarele zile va avea Ioc o 
remaniere a guvernului sudanez.

PRAG A. — La 26 aprilie. Ia. Pip- 
ga s-a deschis cea de-a 13-a tpie- 
nară a Consiliului Central al Sin
dicatelor din Cehoslovacia. La ple
nară sînt discutate rezultatele pre
gătirilor _ în vederea celui de-al 
XlII-lea Congres al P. C. din Ce
hoslovacia și darea de seamă refe
ritoare la activitatea financiară a 
sindicatelor cehoslovace pe aiul 
1965.

DELHI. — O puternică explozie 
s-a produs marți la o mină de huilă 
din statul Maharshtra, la 800 km de 
Bombay. Potrivit agenției France 
Presse, 25 de persoane au fost uci
se, iar alte 50 grav' rănite.

PARIS. — După o vizită de trei 
zile în nordul Franței, președintele 
de Gaulle, care a făcut prima sa 
deplasare în provincie după ce a 
fost reales șef al statului, s-a reîn
tors marți seara la Paris, venind de 
la Lil'le.

ABIDJÂN. — După cum mențio
nează agenția France Presse, noii 
incidente s-au înregistrat marți <a 
frontiera dintre Guineea și Coasta 
de Fildeș. Potrivit unui comunicat 
oficial dat publicității la Abidjan, 
în regiunea Touba a avut loc un 
schimb de focuri între o garnizoa
nă din Guineea și un detașament mi
litar din Coasta de Fildeș. Un gui- 
neez a fost ucis. t

SPANIA

A cincea bombă H?
NEW YORK 27 (Agerpres). — A- 

genția Associated Press a transmi's 
o știre a corespondentului ei din 
Madrid în care arată că, în timp ce 
își ara ogorul său situat în apropie
rea localității Palomares, un țăran 
spaniol a descoperit un obiect de o 
formă curioasă. Țăranul a declarat 
că, după părerea sa, obiectul des
coperit ar fi a cincea bombă din 
cele pierdute de bombardierul ame
rican „B-52“, prăbușit în ianuarie.

Ambasadorul S.U.A. la Madrid a 
declarat că bombele pierdute au fost

găsite și că țăranaul spaniol ar fi 
dezgropat „un fragment oarecare 
din sfărîmăturile bombardierului". 
La rîndul lor, unii reprezentanți mi
litari americani s-au grăbit, de ase
menea, să emită diferite „presupu
neri" afirmînd că țăranul ar fi scos 
la iveală vreo parte a motorului de 
avion sau „rezervorul de benzină".

Noua descoperire a provocat a- 
dînci nemulțumiri în rîndul opiniei 
publice spaniole, care este îngrijo
rată de o nouă infectare a terenului 
din această regiune cu elemente ra
dioactive.

Simpozionul de la Nisa
NISA 27 (Agerpres). — La 26 a- 

prilie s-a deschis la Nisa, sub pa
tronajul Euratomului, cel de-al IV- 
lea simpozion asupra problemei ¡ra
diațiilor accidentale în timpul lu
crului. Pînă în prezent, asemenea 
simpozioane au avut loc la Bru
xelles, Stresa și München. In afa
ra reprezentanților celor șase țări 
membre ale C-F F, la discuții iau 
parte reprezentanți din Danemarca,

Finlanda, Anglia, Irlanda, Izrael, 
Norvegia, Austria, Suedia, Elveția 
și S.U.A. Sînt reprezentate, de a- 
semenea, Organizația Mondială a 
Sănătății, Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică, Agenția 
europeană pentru energia nuclea
ră, precum și membri ai Parlamen
tului european. Comitetul economic 
și social, în total 400 de persoane.
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