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Plecarea spre Hanoi 
a unei delegații 
de partid 
și guvernamentale 
române

IN CINSTEA CELEI DE-A 45-A ANIVERSĂRI A CREĂRII P. C. R.

Bilanț la încheierea lunii aprilie
Succese 
la pr oducția extrasă

In cea de-a patra lună a anului, 
antrenați în întrecerea entuziastă 
ce se desfășoară în cinstea celei 
de-a 45-a aniversări a creării P.C.R., 
minerii Văii Jiului au muncit cu 
spor. Pe C.C.V.J. du fost extrase 
peste plan 2 320 tone de cărbune 
cocșificabil și energetic. Depășiri 
cuprinse între 420 și 3 900 de tone 
au realizat colectivele exploatărilor 
miniere de la Lonea, Uricani, Lu
peni și Aninoasa care și-au realizat 
de fapt și angajamentele de întrecere 
asumate în cinstea zilei de 8 Mai.

După 4 luni de muncă, plusul pe 
combinat se ridică la 24 021 tone 
cărbune.

Șine !
ritmicitate

In ceea ce privește realizarea 
ritmică a sarcinilor, luna aprilie a 
fost încheiată, în comparație cu 
celelalte luni ale anului, cu rezul
tate frumoase : din cele 33 de sec
toare productive ale combinatului, 
25 și-au depășit prevederile de 
plan.

Cele mai mari rămîneri în urmă 
le-au înregistrat sectoarele VI Lu
peni, II Vulcan, II și V Petrila, II 
Lupeni.

Clasamentul hărniciei 
Luna aprilie 

Pe exploatări...
Mina Față de 

plan
Fafä de 

angajament

Lonea 105,8% 105%
Uricani 104,1% 103%
Lupeni 102,0% 100%
Aninoasa 100,5% 100%

... și sectoare
Sect. V Lonea 113% 113%
Sect. IV Lupeni 109% 109%
Sect. VII Lupeni 108% 105%
Sect. III Lonea 107% 106%
Sect. IV Lonea 107% 106%
Sect. VI Vulcan 1060/o 106%
Sect. V Lupeni 106% 105%
Sect. I Uricani 106% 105%
Sect. IV Petrila 105% 104%
Sect. III Lupeni 105% 104%

Sectorul XI — pe primul loc
După ce a încheiat 

primul trimestru cu o 
depășire de 161 m 1 (la 
săpare plus betonare), 
colectivul sectorului XI 
de ia* miaua Petriiă a 
muncit cu același avînt 
și în luna aprilie. Toate 
brigăzile și-au depășit 
sarcinile, iaf .pe sector

a rezultat un pro
cent de îndeplinire a 
planului de. 122 la sută. 
Cu acest rezultat, secto
rul de investiții al minei 
Petirîla a ocupat primul 
loc în întrecerea cu 
celelalte sectoare de 
investiții din cadrul 
C.CV.J.

Echipa își respectă angajamentul
Vn bărbat de statură po

trivită, cu brațe ca de atlet, 
blind din lire, dar iute ca ar
gintul î viu atunci cind este 
vorba de rezolvarea unei 
probleme. Așa l-am cunoscut, 
intr-una din zilele trecute, pe 

I lăcătușul montor Hegedils 
\ Arpad. Lucrează la secția re

parații mecanice a U.R.U.M. 
Petroșani din anul 1952. Oa
menii din echipa pe care o 
conduce îl stimează și-i as
cultă stalurile. O parte din 
ei i-au fost doar ucenici. De 
la el au învățat tainele re
parării locomotivelor de mi
nă. Și astăzi, fie că este vor
ba de comuniștii Cioarcă 
Gheorghe, Laban Aurel, Ho- 
linger Vasile, de uteciștii 
Voinea Simian, Palanv Carol, 
Șchultz Aron — cu toții au 
devenit oameni cu o înaltă 
calificare, muncitori neîntre-

cuți în realizarea unor lu
crări de calitate superioară.

De altfel, aceste calități 
caracterizează întreaga echi
pă de montori. Edificator în 
acest sens este următorul e- 
xemplu : Era în Ziua de 17 
martie. Membrii echipei se 
întruniseră pentru a discuta 
posibilitățile de suplimentare 
a angajamentului luat în cin
stea zilei de 8 Mai, cea de-a 
45-a aniversare a partidului. 
La un moment dat, firul dis
cuției iu întrerupt de maistrul 
secției.

— Nu mă îndoiesc nici o 
clipă că și de astă dată veți ști 
să vă respectați angajamen
tul. In fața echipei se pune 
însă o problemă. Acum cî- 
teva minute am fost chemat 
la conducerea sectorului ca
re mi-a încredințat realizarea 
unei comenzi urgente pentru

minerii de la Aninoasa. Este 
vorba de repararea unei lo
comotive L.A.M.-4 în terme
nul cel mai scurt.

Maistrul nici nu apucase 
bine să explice importanța 
pe care o are terminarea Ia 
timp a acestei comenzi și 
răspunsul veni in cor : O 
VOM TERMINA. Cineva își 
dădu părerea că termenul 
prevăzut poate fi redus cu 
8 zile.

— Ba putem să-l reducem 
cu mai mult, spuse altul.

Pînă la urmă a ho-
tărît ca termenul de repara
ție să fie redus cu 10 zile.

A doua zi, au început cu 
demontarea locomotivei, apoi 
șeful de echipă a stabilit ce 
piese pot fi reparate și care

(Continuare în pag. 3-a)

Marți după-amiază a 
părăsit Capitala, pierind 
spre Hanoi, delegația de 
partid și guvernamenta
lă a Republicii Socialis
te România condusă de 
tovarășul Emil Bodnăraș, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreșe
dinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii 
Socialiste România, care 
la invitația Comitetului 
Central al Partidului ce
lor ce Muncesc din Viet
nam și a guvernului 
R. D. Vietnam, va face 
o vizită în această țară.

Din delegație fac par
te tovarășii Paul Nicu- 
lcscu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., 
general-colonel Ion Io- 
niță, membru al C.C. al 
P.C.R., adjunct al minis
trului forțelor armate, 
Vasile Vlad, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.,

. șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afa
cerilor externe, și Ion 
Moangă, ambasadorul Re
publicii Socialiste Româ
nia la Hanoi.

La plecare, pe aero
portul Băneasa, membrii 
delegației au fost salu
tați de tovarășii Gheor
ghe Apostol, Alexandru 
Bîrlădeanu, Alexandru 
Drăghici, Gheorghe Ra
dulescu, Leontin Sălăjan, 
Florian Dănălache, Mihai 
Dalea, Virgil Troliu, 
Comeliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor exter
ne, de membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernu
lui, de activiști de partid 
și de stat.

Au fost prezenți însăr
cinatul cu afaceri âd-in- 
terim al R. D. Vietnam 
la București, Ho Tu 
Truc, și ambasadorul 
R. P. Chineze, Tzen Iun 
Ciuan.

(Agerpres)

IiitHniri

între activiști 
de partid și tineri

In preajma aniversării a 45 de 
ani de la crearea Partidului Comu
nist Român, în localitățile Petro
șani și Lupeni au avut loc ieri în- 
tilniri între activiști de partid și 
tineri.

La Petroșani, în aula Institutului 
de mine, tovarășul Vușdea Gheor
ghe, secretar al Comitetului regio
nal Hunedoara al P.C.R., s-a în- 
tîlnit cu studenți de la I.M.P. Cei 
peste 600 de participanți au ascul
tat cu viu interes expunerea făcută 
de tovarășul Vușdea Gheorghe în 
legătură cu importanța deosebită 
a creării P.C.R. în condițiile în ca
re începuse lupta pentru răsturnarea 
regimului burghezo-moșieresc, pen
tru cucerirea puterii de către cla
sa muncitoare. Vorbitorul a subli
niat, de asemenea, rolUl conducă
tor al partidului în opera de deșă- 
vîrșire a construcției socialismului 
în patria noastră, a mobilizării ma
selor la traducerea în viață a sar
cinilor izvorîte din documentele Con
gresului al IX-lea al P.C.R.

O expunere asemănătoare a fost 
ținută de tovarășul Pleșa Emil, mem
bru al Biroului Comitetului regio
nal de partid, în fața a peste 600 
tineri prezenți în sala palatului 
cultural din Lupeni.

Expunerile au fost urmate de 
programe artistice.

Măsuri operative, concrete pentru încheierea 
cu succes a Invățămintului de partid

• Adincirea cunoștințelor, ajutorarea cursan- 
țiler în desprinderea de concluzii pentru activi
tatea practică — iată scopul discuțiilor recapi
tulative £ Toate cercurile — cu seminariile la 
zi • Nivelul de pregătire și metodica propagan
diștilor £ Discuțiilor recapitulative — un con
ținut bogat de idei £ Control temeinic și spri
jin concret din partea comitetelor de partid și a 
birourilor organizațiilor de bază.

In curind va avea loc în
cheierea învățămintului de 
partid în toate cercurile. Ca 
în fiecare, an, închiderea se 
va face prin desfășurarea dis
cuțiilor recapitulative, în ca
re se dezbat principalele pro
bleme studiate pe parcursul 
anului de învățămînt.

Discuțiile recapitulative au 
drept scop adincirea cunoș
tințelor dobîndite, ajutorarea 
cursanților în desprinderea 
de concluzii pentru, activita
tea practică, de aceea ele tre
buie să fie temeinic pregătite.

Pentru a se asigura buna 
desfășurare a discuțiilor re
capitulative este necesar ca, 
înainte de începerea lor, or
ganele și organizațiile de

partid, propagandiștii și lec
torii să ia măsuri corespun
zătoare, să întreprindă ac
țiuni premergătoare menite 
să ducă la ridicarea calită
ții discuțiilor.

Intrucît învățămintul de 
partid trebuie închis pînă la 
data de 1 iunie a. c. se cere 
ca în cel mai scurt timp în 
toate cercurile să se țină ul
timele seminarii. prevăzute în 
program, pentru a se putea 
trece la pregătirea și desfă
șurarea discuțiilor recapitula
tive.

Se recomandă ca în fieca
re cerc să se organizeze 2—3 
discuții recapitulative, în a 
doua jumătate a lunii mai. 
Aceste discuții să se desfă

șoare potrivit unui grafic, să 
fie repartizați membrii comi
tetelor de partid, ai birouri
lor organizațiilor* de bază 
pentru a răspunde in mod 
concret de activitatea unui 
cerc în această perioadă.

Incepînd cu primele zile 
ale lunii mai, lectori ai co
mitetului orășenesc de partid 
vor ține consultații în vede
rea ajutorării cursanților, vor 
face expuneri, vor da răs
punsuri la întrebările ridica
te de cursanți. Comitetele de 
partid, birourile organizațiilor 
de bază vor trebui să se o- 
cupe de mobilizarea unui nu
măr cit mai mare de cursanți 
la aceste acțiuni.

Problema mobilizării să stea 
în centrul atenției și cu pri
lejul desfășurării discuțiilor 
recapitulative, spre a se asi
gură prezență tuturoT cursan- 
tilor, mai ales în acele cer
curi unde in cursul anului de 
învățămînt s-au manifestat u- 
nele lipsuri, frecvența a fost 
scăzută ca de exemplu la 
E. M. Aninoasa, E. M. Vul
can, E. M. Lupeni. Programa
rea discuțiilor recapitulative 
la exploatările miniere să se 
facă în așa fel încît să se 
permită participarea fiecărui
cursant.

Desfășurarea în bune con- 
dițiuni a discuțiilor recapi
tulative este condiționată în 
cea mai mare măsură de ni
velul de pregătire al propa
gandiștilor, de metodele de 
murică ale acestora. .

In scopul ajutorării propa
gandiștilor pentru conducerea 
cit mai competentă a discu
țiilor recapitulative în ziua 
de 9 mai la Lupeni și în 10 
mai la Petroșani va avea Ide 
pregătirea propagandiștilor. 
La această pregătire vor pat- 
ticipa și lectorii comitetului 
orășenesc de partid. In ca
drul pregătirii se vor da con
sultații asupra unor proble
me esențiale ce vor fi puse 
în dezbaterea discuțiilor re
capitulative, se va face ln-

Pompiliu UNGUR 
directorul 

Cabinetului de partid 
Petroșani

O apariție plăcută — și utilă în peisajul Livezeniului: noua stafie de benzină. (Continuare In pag. 3*a)
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I SPORT I |€AMPIOSATE| |REZULTATE|
FOT BAL.

Jiul a trecut din nou pe primul loc
Cupa 8 Mai
Întreceri sportive la Uricani...

Așteptat cu viu interes, derbiul 
Viii Jiului la fotbal dintre Minerul 
Laponi și Jiul Petroșani a cores- 
psfta doar în parte. $i cînd spunem 
■ceasta ne gîndim nu atlt la as
pectul general al jocului cît mai 
•leș la cel al eficacității, al preci- 
IfeL E drept că întâlnirea a avut 
O «ni«* foarte mare dată fiind ri
valitatea sportivă care a existat din 
totdeauna între cele două echipe. 
Pe de altă parte nu putem trece 
ca vederea nici terenul necorespun- 
sltor care a împiedecat controlul 
balonului și ca urmare și precizia 
șuturilor. Acestea însă nu pot să 
absolve în Întregime de vină înain
tările celor două formații care au 
pus mai mult accentul pe un joc 
individual, căutând să rezolve anu
mite situații pe cont propriu. Acest 
lucru a dus bineînțeles la compli
carea jocului și la irosirea unor 
ocazii favorabile de a înscrie.

Duel pentru balon în fața porții echipei Minerul.

In schimb liniile de mijlocași au 
mers mai bine, au făcut legătura 
Intre cele două compartimente, 
lucru ce explică de ce jocul ș-a 
desfășurat, în majoritatea timpului, 
la— mijlocul terenului. Comparti
mentul cel mai bun a fost al apă
rării în care o mențiune specială 
se cuvine apărării Minerului care, 
deși a primit un gol, a fost mult 
moi sigură în intervenții.

De altfel, echipa Minerul, prin

CAMPIONATE ORĂȘENEȘTI
Fotbal

In etapa a patra a returului cam
pionatului orășenesc de fotbal, au 
tost programate numai două me- 
eiuri și anume partidele celor două 
•chipe care aspiră la cucerirea pri
mului loc — respectiv Constructo
rul Lupeni și Preparația Petrila, 
Astfel, liderul clasamentului, Con
structorul Lupeni, a Întrecut destul 
de comod pe Minerul Bănită cu 
scorul de 4—0 menținîndu-și po
ziția ¡n clasament.

Echipa Preparatorul Petrila — 
umbra permanentă a liderului —, a

Campionatul international 
de tenis al Italiei

ROMA 3 (Agerpres). — Pe tere
nurile de la „Foro Italice" din Ro- 
■M au început întrecerile celui 
do-al 23-lea „Campionat internațio
nal de tenis al Italiei". La ediția 
din acest an participă sportivi din 
Australia, Franța, Anglia, Ungaria, 
UJLSS, Italia și alte țări. Româ
nia orie reprezentată la acest tur
neu de Ion Țiriac și Ilie Năstase. 
Iată recoltatele primelor meciuri: 
Metr ev căi (UJl.SS.) — Chiaiese 
(Itaiin) 6—2, 6—1, 6—1; Gulyas (Un
garia) — Năslase 6—4, 7—5, 6—4, 
Stflvai (Anglia) — Lihaciov 

jocul practicat, a avut o ușoara 
superioritate asupra adversarilor ei 
și credem că, un meci de egalitate 
ar fi reflectat mult mai just situația 
de pe teren, Dar, jocul individual 
al înaintașilor din Lupani, apărarea 
îndîrjită în momentele critice ale 
jiuliștilor și mai ales, forma ex
cepțională a portarului Ion Vasile 
au făcut ca partida să se încheie 
prin victoria Jiului cu scorul de 1-0.

In primele 15 minute ale partidei 
fazele se succed cu repeziciune de 
la o poartă la alta. Treptat însă fot
baliștii de la Minerul pun stăpl- 
nire pe joc, se apropie tot mai 
mult de careul advers și șutează 
prin surprindere spre poartă. Pe 
rînd Precup, Cotroază, Ologu, Că
rare, Bordeg, șutează puternic dar 
șuturile lor fie că trec puțin pe 
lîngă poartă, fie că slpt reținute în 
ultima instanță de portarul Ion Va
sile.

In prima parte a jocului, jiuliștii 
creează și ei cîteva contraatacuri pe
riculoase prin Libardi, Peronescu, 
Casandra, Jvănescu dar portarul 
Mihalache se află la post

Unicul gol el partidei este înscris 
în minutul 41. La o fază lentă, de 
joc, Casandra primește o minge, și-o 
prelungește, sprintează puternic gă
sind nepregătiți pe apărătorii Mi
nerului, pățrunde în careu și șu- 

reușit să cîșțige un meci foarte im
portant în deplasare în dauna echi
pei Preparatorul Lupeni. Scor fi
nal 1—0.

Handbal
In cadrul etapei din 2 mai a cam 

pionștului orășenesc de handbal 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate: Utilajul S.S.E. II 24—8; 
Viitorul Vulcan — 30 Decembrie 
Petroșani 14—14 și Straja Lupeni 
— Minerul II Aninoasa 6—0 (ne- 
prezentare).

S. BĂLOI 
A. SLÂBÎI

(U.R.S.S.) 5—7, 7—5, 6—2, 6—4- De 
menționat victoria neașteptată 8 
francezului Govan, cere 1-a învie» 
CU 6—4, 3—6, 6—3, 6—1 pe cunos
cutul jucător australian Ken Flet
cher. ★

ROMA 3 (Agerpres). — Campio
nul României Ion Țiriac a debutat 
cu p victorie în cadrul turneului 
internațional de teni» de la Roma, 
Bl l-a învins cu 6—0, 6—1, 6—3 
pe italianul Bartoni. 

tează sec, făcînd inutilă intervenția 
lui Mihalache.

După acest gol, echipa Minerul 
face eforturi vizibile de a egala 
dar înaintașii, dorind cu orice preț 
șă înscrie, joacă nervos și greșesc 
ținta.

Repriza a doua aparține în ma
joritatea timpului gazdelor car» 
sînt de cîteva ori pe punctul de a 
înscrie dar jiuliștii se apără orga
nizat, iar Ion Vasile salvează go
luri ca și făcute astfel că partida 
ia sfîrșiț cu scorul de 1-0 pentru 
oaspeți. Prin această victorie Jiul 
a trecut din nou pe locul I în se
rie, loc pe care sperăm să-l dețină 
pînă la sfîrșitul campionatului.

In general partida a avut un ca
racter de uzură, de consum de 
nervi. In ciuda acestui fapt însă, 
partida s-a desfășurat într-o deplină 
notă de sportivitate, lucru pentru 
care merită felicitări ambele echipe.

Arbitrajul prestat de Tema Va
sile — București, corect, competent.

Formațiile. MINERUL : Mihalache, 
Popescu, Pralea, Dan, Luban Căra
re, Toia, Cotroază, Ologu (Vlad), 
Bordea, Precup. JIUL: Ion Vasile 
— Șerban, Pop, Ivănescu, Cazan 
(Farkaș), Crăciun, Stoker, Martino- 
viei, Libardi, Casandra, Peronescu.

C. COTOȘPAN

CAMPIONATUL REGIONAL
Știința Petroșani —
Constructorul Hunedoara 7-1 (5-0)

Meciul dintre cele două echipe 
s-a disputat pe stadionul din Cu- 
gir. Studenții au dominat în per
manență, fiind mult Superiori ad
versarilor lor. De data aceasta ata
cul Științei și-a făcut cu prisosin
ță datoria. Prin combinații subtile 
aplaudate de către spectatorii din 
Cugir, înaintașii Științei au asaltat 
continuu poarta adversă reușind să 
fructifice șapte dintre ocaziile de 
gol create. Punctele au fost Înscri
se de către Răsădeanu (3), Mereu 
reanu (3) și Bulbucau.

Echipa Constructorul din Hune
doara n-a putut face aproape nimic 
în fața formei bune manifestate de 
jucătorii de la Știința. Atacurile hu- 
nedorenilor au fost stopate la timp 
de apărarea studenților In care a 
excelat fundașul Varhonic. Golul

Minerul Aninoasa —
Minerul Telluc 3-3 Cl-2)

După rezultatele bune înregistra 
le în ultimele etape in care men 
(ionăm victoria in deplasare la Alba 
și jocul egal de la Zlatna cu Au
rul, spectatorii se așteptau la o 
victorie sigură și ușoară asupra 
Minerului Țejiuc. Primele minute 
de joc par să confirme acest lucru. 
Gazdele atacă susținut, rapid și în 
minutul 6 Breda execută o lovitură 
de colț pe care Pali, cu capul, o 
transformă. Deschiderea scorului nu 
derutează pe oaspeți, care după 
golul primii iau inițiativa. Oaspe
ții joacă simplu, clar, ordonat, cu 
deschideri lungi pe extreme și șu
turi puternice la poartă. In minu
tul 20, Cos aduce egalarea prifl- 
tr-un șut puternic tras prin sur
prindere de la 16 m- In mințitul 30, 
ia scorul de 1—1 arbitrul, Onlga 
lullu din Teiuș, dictează fără mo
tiv o lovitură ilbară de la 11 m în 
favoarea oaspeților pe care Bejan 
o transformă. Gazdele nu întreprind 
nimic pentru schimbarea situației. 
Linia de atac aaționează izolat, cu 
nesiguranță, și ratează câteva oca
zii clare de gol prin cele două 
extreme Bodea și BOyte.

După 7 minute de la reluare, la 
o învălmășeală în fața porții, Pal) 
educe egalarea tatroducind balonul 
cu cepul peste portar.

In mânuitul 57 Bodea de la gazde

Asociațiile sportive Minerul și 
Elevul din Uricani au organizat 
luni, 2 mai, în cinstea celei de-a 
45-a aniversări a creării Partidului 
Comunist Român întreceri sportive 
la fotbal, volei șt tenis de masă în
tre cele două asociații, dotate cu 
Cupa „8 Mai".

Pentru fiecare disciplină, a fost 
acordată ctte o cupă cîștigătorilor. 
La fotbal cupa a revenit reprezen
tativei Elevul care a învins cu 3—2 
pe Minerul; la volei, echipei Mine
rul — ciștigătoare cu 3—0, iar la

Handbal

tiilpa S. S. E. — 
Imlilll ne la (oaitaița

Echipa Ș.S.E. Petroșani, jucând în 
deplasare la Constanța cu echipa 
locală Spartac, a reușit să obțină 
din nou două puncte în deplasare 
ca urmare a unui joc superior, 
prestat in special în cea de-a doua 
parte a meciului. Scor final 6-—5 
(2-5).

S-au evidențiat; Lia Barabgș, 
Kelner Anelize, Cerghezan Estera 
și Țuros Ev a.

de onoare ai formației din Hune
doara a fost înscris de abia în ul
timele minute de joc. Partida s-a 
încheiat astfel cu victoria studen
ților la categoricul scor de 7—1. 
S-au evidențiat în mod deosebit de 
ia echipa Știința, jucătorii Varho- 
nic, Dinu, Munteanu, Bulbucan și 
Răsădeanu.

Jocul bun practicat și rezultatul 
remarcabil obținut în fața unei e- 
chipe clasate pe primele locuri în 
clasamentul campionatului regional, 
demonstrează că fotbaliștii de la 
Știința au reale posibilități ca să 
cucerească din nou titlul de cam
pioni regionali. Este dorința una
nimă a iubitorilor fotbalului din 
Valea Jiului, a Inflăcărațllor supor
teri ai echipei.

6. M.

este oprit neregulamentar în careul 
advers dar spre surprinderea gene
rală, arbitrul Onlga nu sancționea. 
ză, fapt care încurajează pe oas
peți. Scorul este modificat în fa
voarea gazdelor în minutul 61 cînd 
Bodea înscrie tot cu capul din a- 
prppiere.

După acest gol oaspeții aruncă 
în luptă toate forțele pentru ega- 
lare și reușesc acest lucru in mi 
nutul 75. Apărarea care a jucat sub 
așteptări îl lasă nemarcat pe A- 
runcuteanu care înscrie nestinghe
rit și partida se încheie astfel cu 
scorul de 3—3.

La juniori, Minerul Aninoasa — 
Minerul Toliuc 3—3.

C. DÂNILĂ 
corespondent

★
ALTE REZULTATE : Textila Sebeș 

— Aurul Zlatna 2—3; Minerul Vul
can — Refractara Alba 2—0; C.F.R. 
Teiuș — C.F.R. Simeria 3—1; Aurul 
Brad — Farîngul Lonea 4—1 ; Mi
nerul Ghelar — Dacia Orăștie (nu 
ș-a disputat).

In meci restanță Minorul Ghelar 
—Refractara Alba 2—0. 

tenis de masă, inginerului Nagy Ca- 
rol de la Minerul.

Tot la Uricani au avut loc, de a- 
semenea, întreceri de popice, arun
cări de greutate și sărituri in lun
gime. Cîstigătorii acestor întreceri 
au fost: Ungureanu Constantin ca
re a totalizat 350 p. d. din 120 bile 
mixte, Poenaru Ioan la greutate și, 
respectiv, Duplea Teodor la lun
gime.

...și la Petrila
Tot în ziua de 2 mai, asociația 

sportivă Elevul din Petrila a or
ganizat o reușită competiție la 
handbal băieți dotată cu „Cupa 8 
Mai", la care au participat echi
pele asociațiilor sportive Speranța 
Petroșani, Elevul Lonea și două e- 
chipe ale asociației organizatoare.

Locul I și „Cupa 8 Mai" au fost 
cîștigate de echipa Elevul I Petrila.

Aceeași competiție, rezervată e- 
chipelor feminine va avea loc in 
ziua de 6 mai a. c. tot pe terenul 
din Petrila.

Lupte

In triunghiularul 4
de la Petrila X
Jiul pe primul loc

Luni a avut loc in sala sporturi
lor din Petrila întâlnirea de lupte 
(libere și clasice) dintre reprezen
tanții asociațiilor sportive JiuL Ști
ința și Utilajul. Publicul spectator, 
deși in număr nu prea mare, a fost 
pe deplin satisiăcut de rezultatele 

r obținute. Participanții la concurs, 
juniori in cea mai mare parte, au 
dovedit o pregătire fizică și tehni
că avansată. Iată rezultatul întâl
nirii pe asociații : Jiul s-a clasat 
pe primul loc, reprezentanții aces
tei asociații dovedind o mai bună 
pregătire; Știința s-a clasat pe lo
cul al doilea, iar Utilajul pe al 
treilea. Dintre participant!, s-au re
marcat : Mere, Sepși, Curcă, de la 
Jiul, Popescu de la Știința și Nyu- 
Jas de la Utilajul.

AUREL ȘOFRIN 
corespondent

_ _ / 
DIN ȚaRÂ
Rezultatele rundei 
a 9-a a turneului 
de șah de la București

Marți, în rirnda a 9-a a turneului 
internațional de șah care se desfă
șoară în Capitala, au fost înregistra
te următoarele rezultate : Partoș — 
Pavlov remiză; Soos — Kolarov 
remiză ; Kavajek — Neamțu 1—0; 
Czerniak — Ciocîlțea întreruptă r 
Minici — Matulovicj remiză; Kor- 
cinoi — Gheorghiu întreruptă intr-o 
poziție complicată; Ghițeecu — 
Bednarski 1—0.

In clasament conduce Kordnoi 
(U.R.S.S.) cu 6 puncte (1) din 8 par
tide, urmat de Florin Gheorghiu 
(România) cu 6 puncte (1) din 9 
partide și Bednarski (Polonia) 6 
puncte. Astăzi are loc runda a 10-a.

VOLEI

Rapid — Dinamo 3-2
Aseară în sala sporturilor de la 

Floroasca, în cadrul campionatului 
masculin de volei, s-au întâlnit e- 
chipele bucureștene Rapid și Dina- 
mo. După un joc spectaculos, care 
a durat aproape trei ore, voleibaliș
tii feroviari au repurtat victoria cn 
scorul de 3—2 (15—12, 15—7, 12— 
15, 15—17, 15—10).

(Agerpres)
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celei de-a 45-a a- 
Partidului Comu-
Comitetul orășe- 

Petroșani a orga-

In cinstea 
nlversări a 
nist Român, 
nesc U.T.C. 
nizal, in sala clubului C.G.V.J., 
un concurs „Cine știe răspun
de" pe tema : „Partidul Comu
nist Român, conducătorul în
cercat al poporului", la care 
și-au dat concursul elevii din 
clasele a X-a și a Xl-a de la 
liceele din Petroșani, Petrila și 
V ulcan.

Cu acest prilej s-a dovedit 
că cei 9 concurenți (Onciu 
Teodora, Rusu Dumitru, Vlad 
Gheorghe de la Liceul Petro-

Sub mîinile pricepute 
comunistului Molnar Arpad de 
la sectorul V al minei Uri- 
cani, metalele se „înfrățesc" 
și-și completează calitățile; bl- 
neînțeles, la temperatura ar
cului electric.

Echipa își respectă 
angajamentul

(Urmare din pag. ba)

Măsuri operative, concrete pentru in 
cu succes a învățămîntului de partid

(Urmare din pag- l-a)

HvatÎDd loosliiotios 
Jai nsoii raie

șani, Curtean Doina, Dumbră- 
veanu Constantin, Preda Ion 
de la Liceul Pelrila, Doșa Vi- 
cențiu, Tudorică Tatiana și 
Doinea Nicolae de la Liceu] 
Vulcan) s-au pregătit în mod 
conștiincios, răspunzînd fără e- 
moții la întrebările puse 
către tov. Stoican Petru, 
fesorul examinator. Au

t

de 
pro- 
dat 

răspunsuri apreciate elevii On-
eiu Teodora la problema le
gată de sarcinile ce decurg 
din documentele Congresului 
al IX-lea al P.C.R. pentru oa
menii de artă, Curtean Doina 
la întrebarea ce se referea la 
necesitatea continuării intr-un 
ritm susținut a industrializării 
socialiste în perioada desăvîr- 
șirii construcției socialismului, 
cit și eleva Tudorică Tatiana 
despre constituirea Consiliului 
național al cercetării științifi- 

. ce și sarcinile ce-i revin a- 
\ cestuia în etapa actuală.

întrebările de baraj au fost 
formulate pe baza documente
lor Congresului al VllI-Iea al 
U.T.C.

La finele concursului rezul
tatele au fost următoarele : Li
ceul Petroșani a totalizat un 
număr de 155 puncte. Liceul 
Petrila 135 puncte, Liceul Vul
can 115 puncte.

DORINA VÎLCEANU 
secretară

Comitetului orășenesc 
U.T.C.

, Du- 
com-

trebuie confecționate din nou. 
pă aceasta a arătat fiecărui i 
portent al echipei ce are de făcut. 
Cele mai pretențioase lucrări și 
le-a asumat tovarășul Hegedűs. Au 
lucrat 14 zile in șir și iată că sosț 
timpul montării ultimei piese, mo
ment ce a marcat o adevărată săr
bătoare. Membrii echipei s-au fe
licitat reciproc. Angajamentul de a 
efectua reparația locomotivei in
tr-un timp mai scurt fusese înde
plinit.

Acest succes este doar
cică din șirul
de echipa de montori a 
tutui Hegedűs
puiul anului și pînă in prezent ea 
a redat minelor un număr de 20 
locomotive reparate.

Așa își îndeplinesc angajamen
tul de întrecere lăcătușii montări 
de locomotive de mină din secția 
reparații mecanice a U.R.U.M. Pe
troșani.

realizărilor

Arpad. De

o părți- 
obținute 

comunis
ta înce-

form-area acestora cu sarcinile ce 
preocupă organizațiile de partid 
din Valea Jiului, se va discuta a- 
supra modului in care să fie condu
se discuțiile recapitulative.

Participarea tuturor propagandiș
tilor la această pregătire are o mare 
însemnătate. De aceea se cere ca 
să se asigure toate condițiile pen
tru ca ei să poată participa la ea.

O sarcină importantă ce revine 
propagandiștilor și lectorilor în pe
rioada care a rămas pînă la înce
perea discuțiilor recapitulative, este 
de a se pregăti temeinic asupra tu
turor problemelor ce se vor dez
bate, de a-și întocmi la fiecare pro
blemă un plan cu ideile principale, 
cifre, fapte, care consideră că e 
necesar să formeze obiectul discu
țiilor.

Preocuparea principală să fie în
dreptată spre asigurarea unui con
ținut cît mai bogat de idei discuți
ilor recapitulative. Acest lucru se 
poate realiza numai prin intensifi
carea studiului individual, prin pre
gătirea temeinică a fiecărui cursant.

Comitetele de partid, birourile 
organizațiilor de bază, propagan
diștii să sprijine mai mult, să con
troleze felul în care se pregătesc 
cursanții. Atenția să fie îndreptată 
asupra acelor cursanți care în tim
pul anului de învățămînt au lipsit 
de la unele seminarii, au diferite 
goluri în ceea ce privește însușirea 
materialului.

Faptul că în anul acesta în în
treg sistemul învățămîntului de 
partid s-au studiat documentele 
Congresului al IX-lea al P.C.R. per- 
mite, ca în discuțiile recapitulative 
să fie dezbătute probleme de o mare 
valoare teoretică și practică. Este 
de la sine înțeles că în rele 2-0 
convorbiri nu pot fi dezbătute toa
te problemele, ei se vor alege cel? 
mai esențiale și 
cursantilor, potrivit 
muncă.

Astfel, în cadrul
întreprinderi, în centrul 
rilor vor sta problemele privind in
dustrializarea socialistă a țării, pro- 
greșul tehnic, îmbunătățirea calității 
produselor, creșterea productivității 
muncii etc. Toate acește probleme 
trebuie să fie strîns legate de sar-

cinlle concrete ce revin unităților 
din care fac parte cursanții.

In cercurile din instituții, în care 
sînt cuprinși intelectuali, la învă- 
țămîntul ideologic al cadrelor di
dactice, în central dezbaterilor să 
stea problemele legate de rolul și 
evoluția statului și națiunii în con
dițiile socialismului, dezvoltarea îp- 
vățămîntului, științei, artei și cultu
rii, accentul punîndu-se pe o pro
blemă sau alta În funcție de preo
cupările cursantilor din cercurile 
respective.

O sarcină de mare însemnătate, 
ce revine organelor și organizațiilor 
de partid ește sprijinirea organi
zațiilor U.T.C. în vederea închide-

de

lua-
de

rii în bune conditiuni a învăț®- 
mîntului politic U.T.C., care va 
avea loc tot pînă la 1 iunie șl se 
va desfășura în condiții asemănă
toare cu ale învățămîntului 
partid.

Trecînd în mod operativ la 
rea măsurilor ce sínt cerute
importanta sarcină, a închiderii în
vățămîntului de partid cu rezultate 
fît mai bune, se va reuși ca anul 
de învățămînt 1965/1966 să se în
cheie în bune conditiuni, discuți
ile recapitulative să se desfășoare 
Ja nivelul sarcinilor și cerințelor ac
tualei etape de deșăvîrșire a con
strucției socialiste în patria noas
tră.

C. C. V. J. Petroșani
Recrutează muncitori pentru cursurile 

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

Condifii de admitere

Școala profesională
1 an ca lăcătuș în
1 an ca fochist pe

și stagiu de: 
depou și 
locomotivă

Solicitant!! vor adresa serviciului per*O' 
nai din C.C.V.J. slr. 23 August nr. 2.

se

mai necesare 
specificului de

cercurilor din
dezbate-.

Progres în activitatea inovatorilor 
de la preparația Lupeni

Comparativ cu primul trimestru 
al anului trecut, în primul trimes
tru al acestui an activitatea inova
torilor de la preparația Lupeni a 
crescut cantitativ și calitativ. Nu
mărul propunerilor de inovații a 
sporit de la 31 la 35, iar al inova
țiilor aplicate de la 12 la 20. Eco
nomiile antecalculate obținute prin 
aplicarea inovațiilor din primul tri
mestru al acestui an, se ridică la 
80 500 lei. Dintre cele mai valoroa
se inovații aplicate amintim pe ce
le intitulate: „Modificări aduse la 
centrifuga nr. 2", „Evitarea pierde
rilor de banta", „Alimentarea Ro
tației cu șlam din spălătorie prin 
pompare într-o singură treaptă",

care au contribuit la ușurarea efor
turilor fizice ale preparatorilor șj 
la îmbunătățirea procesului de pre
parare a sorturilor de cărbune. S-au 
evidențiat inovatorii Cranciova Ioan, 
Crîsnic Patru, Oprișan Mihai, Pe, 
trușan Ioan, Moldovan Ioan, Avra- 
mescu Liviu, Furnade Cornel, căro
ra li s-au și plătit recompense în 
valoare totală de 8 000 lei.

MARIA BOGZA și GÉZA FÜLÖP 
corespondenți

1
PROGRAM
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Blocuri noi, oameni harnici
trece cartierul 8 Martie 
Petrila 
capătul 
ridică

se dezvoltă. In 
de sus al cer

neri blocuri, în 
F 1, 12, 16 și 

de iarbă,

Pe zi ce 
din orașul 
timp ce în 
fierului se
fața blocurilor 
17 au și răsărit covoare 
amenajate prin munca locatarilor

Numai într-o singură acțiune în
treprinsă recent de comitetele de 
locatari s-au amenajat ca zonă 
verde 900 m p de teren. Cu acest 
prilej și-au dovedit hărnicia loca-

tarii Citea Constantin, Bușe Ileana, 
Dogaru Elena, Horvath Iosif, Ce- 
pălău Ioan, Șimpn Alexandru, Ia- 
noș Victor, Cita Elena, Dogaru Se- 
vastița, Pop Ștefan și m-ulți alții,

Pînă în prezent, în
fost amenajate zone verzi 
praf ață de 2 500 m p.

cartier au 
pe o su-

PETRU 
ȘTEFAN

GĂINĂ 
NAGY 
corespondent!

La înfrumusețarea cartierului
In cadrul acțiunilor organizate 

pentru înfrumusețarea orașului Vul
can, recent peste 150 cetățeni din 
blocurile cu 10 nivele au participat 
Ia o acțiune de muncă patriotică. 
In fața blocurilor D 10, D 11, D 12, 
D 13. terenul a fost nivelat și a- 
menajat pentru zonă verde. Con
ducerea șantierului de construcții

din Vulcan a pus la dispoziția ce
tățenilor uneltele necesare și un 
buldozer pentru nivelarea terenu
lui. La mobilizarea cetățenilor au 
contribuit tovarășele Oargă Salvi- 
na, Nevezi Ana, Arvinte Olivia 
Matei Doina.

Și

OLGA VÎTCÂ 
corespondentă

RADIOJURNAL.
6,22 

și sîrbe; 6,30 Anunțuri și mu- 
6,45 Salut voios de pionier; 
RADIOJURNAL. Sport; 
place un cîntec vesel“;

populară,- 7,45 Dans

7,15
7,30

Pe 
8,08

PROGRAMUL I; 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Melodii populare,- 
5,40 Program de. marșuri; 5,50 Cîn- 
tece populare interpretate de Ma- 
ria Pietraru; 6,00
Sport; 6,10 Muzică ușoară; 
Hore 
Zică; 
7,00 
„îmi
Muzică 
strune; 8,00 SUMARUL PRESEI; 
Cîntece de dragoste și jocuri popu
lare,- 8,30 La microfon, melodia 
preferată; 9,30 Sfatul medicului: 
Hipertensiunea arterială; 9,35 So
nata pentru violoncel și pian de 
Hopegger,- 10,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
10.Q5 Cîntărețil plaiurilor noastre; 
10,30 Vreau să știu; 11,00 Suită de 
șlagăre; 11,28 Rapsodia a II-a de 
Ion Crișan; 12,00 
ȘTIRI; 12,10 Itinerar
zical prin regiunile patriei; 12,30 
Aici... Iași; 12,50 Concert de prinț;

BULETIN DE 
folcloric mu-

T. A. P. L. Petroșani 
anunță publicul 

că prepară în laboratoarele sale 
de cofetărie-patiseFÎe

alin orașele Petroșani» tu peni, Vulcan
O gama variată de prăjituri, tor« 

te, fursecuri șî cozonaci pentru toa
te ocaziile»

Comandafi la laboratoarele sau cofetăriile
T.Ă.P.L. preparatele de cofetârie-patiserie de care 
aveți nevoie.

I.C.R.A. Petroșani
Angajează

gț Planificator principal transport 
cu salariu de 1025 —1175 lei.

DE RADIO
mai

13,45 Piese corale de Tudor Jarda; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI; 14,08 Mo
zaic de muzică ușoară; 14,50 Dan
suri din operetele lui Offenbach; 
15,00 Cîntă Vlad Dionisie și 
George Sîrbu, 15,20 DRAGULUI 
PARTIDULUI — Montaj literar de 
Florența Albu; 15,45 Moment mu
zical; 16,00 RADIOJURNAL. Sport; 
Buletin meteorologic; 16,20 Emisiu
ne de folclor,- 16,45 Muzică ușoară; 
17,20 PARȚICIPANȚH LA 
CERE RAPORTEAZĂ; 17,40 Cîntă 
Ion Dacian; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 18,03 IN JURUL GLOBULUI: 
18,13 Răspunsuri muzicale pentru 
iubitorii de muzică populară; 18,35 
FIGURI ȘI MOMENTE DIN 
RIA MUZICII ROMÂNEȘTI; 
SEARĂ PENTRU TINERET; 
RAD1OGAZETA DE SEARĂ;
Din albumul melodiilor lui Elly Ro
man; 20,45 Noapte bună, copil,- 
20,55 Farmecul primului vals; 21,15 
Cronica literară; 21,25 Cintece din 
folclorul nostru și jocuri populare;

21,45 Orchestrele Candymen și Cor-
■ nel Popescu; 22,00 RADIOJURNAL.
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Compozitorii noștri cîntă dragostea,- 
22,40 Muzică ușoară italiană; 22,55
Recital Constantin Bobescu; 23,10
Concert Johann Sebastian Bșch;
23,52 BULETIN DE ȘTIRI.

INTRE-

ISTO-
19,00
20,00
20,30

7 NOIEMBRIE: 
A fost 
Rebelul 

Procesul

Cinematografe
5 mai

PETROȘANI 
Barcagiul; REPUBLICA:
cîndva hpț; LIVEZENI: 
magnific; ANINOASA: 
profesorului Weir,- PAROȘENI: 
Ucigașii de femei; CRIVIDIA : Zbo
rul întrerupt; VULCAN: Laleaua 
neagră; URICANI : Hocheiștii; PE
TRILA .- 800 de leghe pe Amazoa
ne,- LONEA — 7 NOIEMBRIE; Cri
minalul în vacantă; MINERUL: Ul
tima cavalcadă spre Santa Cruz; 
BÂRBĂTENI: Poveste de pe Don; 
LUPENI — CULTURAL : WinnetQU; 
MUNCITORESC: Gustul mierii.
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Astăzi, la Moscova va avea loc

Inaugurarea Expoziției
economice a României

MOSCOVA 3. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite: In 
legătură cu inaugurarea Expoziției 
economice a României, care va a- 
vea loc la 4 mai, la Moscova a 
suăt o delegație guvernamentală 
mână condusă de Mihai Marines
ca. ministrul industriei construcți
ilor de mașini. Marți, delegația a 
tact primită de N. S. Patolicev, mi- 
mstrul comerțului exterior al 
UJLSS. A avut loc o convorbire 
prietenească în cursul căreia au 
fost abordate probleme de interes 
reciproc. La întrevedere a luat 
porte Teodor Marinescu, ambasa
dorul României in U.R.S.S.

In aceeași zi, în pavilionul din 
parcul Sokolniki din Moscova, unde 
se află expoziția, a avut loc o con 
ferință de presă la care au parti
cipat ziariști sovietici și corespon- ; 
denți ai presei străine acreditați la | 
Moscova. Ing. Remus Brad, directo
rul expoziției, a făcut o prezentare 
a succeselor obținute în ultimii ani I 
de economia națională a țării noas
tre și a vorbit despre extinderea 
relațiilor comerciale ale României.

In continuare, participanții au vi
zionat cîteva filme documentare și 
au vizitat standurile expoziției. Con
ducerea expoziției a oferit apoi un 
cocteil.

GENEVA Ședința comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 3. — Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite: 
In ședința de marți a Comitetului 
celor 13 state pentru dezarmare, 
șeful delegației indiene, V. K. Tri- 
vedi, a insistat în intervenția sa a 
supra necesității de a se lua în 
discuție problema dezarmării gene
rale și totale. Nu trebuie uitat, a 
spus el, că aceasta este sarcina 
principală a Comitetului și că nu 
șe depun eforturi suficiente pentru 
rezolvarea ei. Trivedi a propus ca 
una din cele două ședințe săptă
mânale să fie consacrată examină
rii acestei probleme.

Delegatul italian Cavaletti, fă- 
cînd o trecere în revistă a desfă- 

rezultate concrete. Cavaletti a ce
rut ca la reluarea tratativelor să 
fie acceptată propunerea sa cu 
privire la elaborarea unui studiu 
comparativ asupra proiectelor pre
zentate Comitetului de S.U.A. și 
U.R.S.S.

In intervenția sa, șeful delega
ției bulgare, K. Lukanov, a criticat 
proiectul de tratat american, ară- 
tînd că acesta nu conține preve
deri realiste nici in ce privește con
trolul și nici în privința garantării 
securității statelor nenucleare.

Răspunsul guvernului vest-german

Vizita hlinllil titi liie
[BllilUI!
le toi. (mttntli Scarlat 
10 I. P. Illioilo

SOFIA 3 (Agerpres). — La in
vitația lui Gheorghi Pavlov, pre
ședintele Comitetului pentru chi
mie și metalurgie al R. P. Bulgaria, 
marți a sosit la Russe o delegație 
economică din Republica Socialistă 
România, în frunte cu Constantin 
Scarlat, ministrul industriei chimice 
din Republica Socialistă România. 
Delegația va face o vizită în R. P. 
Bulgaria și va lua cunoștință de u- 
nele aspecte ale activității desfă
șurate în industria chimică bulgară.

Gala de filme românești 
la ambasada română din Guineea

CONAKRY 3 (Agerpres). — La
Ambasada Republicii Socialiste Ro
mânia din Conakry, capitala Gui
neei. a fost organizată o gală cu 
fitaele românești „Fata de pe So-
meșf', „Construim“ și „Mamaia
1964“.

W VENEZUELA

Mitinguri și demonstrații pentru retragerea 
trupelor străine din R. Dominicană

CARACAS 3 (Agerpres). — In 
cadrul săptăminii de solidaritate cu 
lupta poporului dominican,în Vene
zuela au fost organizate mitinguri 
și demonstrații de protest pentru 
retragerea trupelor străine din aceas
tă țară. Numeroase demonstrații au 
fost organizate la Caracas, Valen- 
da, Merida și Macaraibo, Ia care 
manifestanții au cerut respectarea 
suveranității popoarelor și retrage
rea tuturor trupelor străine de pe 
teritoriul dominican.

Luînd cuvîntul la miting, mani
festanții au cerut guvernului Vene- 
ztielei să se pronunțe cu hotărîre 
în organizațiile internaționale pen
tru a se pune capăt intervenției

Negocieri congolezo-belgiene
LEOPOLDVILLE 3 (Agerpres). — 

Consiliul de miniștri al Republicii 
Congo (Leopoldville), reunit luni 
sub președinția generalului Mobu
tu, a hotărît începerea negocierilor 
cu Belgia, în vederea reglementă
rii problemelor contencioase congo- 
belgiene.

Intr-un comunicat oficial dat pu
blicității la Leopoldville, se men
ționează că „guvernul congolez a 
hotărît să lichideze contenciosul e- 
xistent de peste șase ani între cele

Tendințe inflaționiste 
Tn economia 
americană

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Intr-o cuvîntare rostită la adunarea 
anuală a Camerei de Comerț a 
S.UA, ministrul comerțului al Sta
telor Urâte, John Connoc, s-a re
ferit la tendințele inflaționiste ma
nifestate în economia americană. 
Incercînd să le minimalizeze, Con
noc a declarat că, după părerea sa, 
acestea nu sînt de natură să iacă 
necesară adoptarea la ora actuală 
de „măsuri drastice". Totuși, el a 
recunoscut că actualele tendințe din 
economia Statelor Unite cer „să 
fim deœebit de precauți și să fim 
gaia să acționăm dacă va fi ne
cesar".

Au participat miniștri, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști guineezi 
și străini.

Filmele prezentate au fost apre
ciate de invitați.

străine în Republica Dominicană 
După un an de la debarcarea in
fanteriei marine americane in acea
stă țară, ziarul „Kopei" scrie : peste 
3 000 de persoane au fost ucise, ru
ină și sărăcie, acestea sînt rezulta
tele ocupației străine în Republica 
Dominicană". In continuare, ziaAil 
arată că „țările latino-americane 
pot trage învățăminte din ceea ce 
s-a întimplat la Șanto Domingo". 
„Poporul dominican, menționează 
ziarul, primind ajutorul și bucurîn- 
du-se de solidaritatea celorlalte po
poare iubitoare de pace, își va re
căpăta suveranitatea sa ca națiune 
și va izgoni din țară trupele stră
ine''.

două țări. „In acest scop, o dele
gație congoleză, alcătuită din mem
bri ai guvernului și condusă de 
primul ministru, generalul Bulam- 
ba, urmează să plece la 11 mai la 
Bruxelles, pentru a conferi cu au
toritățile belgiene.

LONDRA. In capitala Marii 
Britanii s-a anunțat că guver
nul englez va suspenda înce- 
pînd de la 15 mai podul aerian 
care asigură transportul pro
duselor petroliere spre Zambia. 
După cum s-a mai anunțat, o 
hotărîre similară a fost luată 
la I mai și de S.U.A. și Ca
nada.

PARIS. Asupra capitalei 
Franței și a părții centrale a 
țării s-a abătut un val de căl
dură neobișnuită pentru aceas
tă perioadă a anului. La 2 mai, 
la Paris termometrul a urcat 
pină la 26,8 grade Ia umbră. 
O astfel de temperatură nu a 
mai fost înregistrată în Franța 
din anul 1873.

PRAGA La Uzinele chimice 
din Ostrava a intrat în func
țiune cea mai modernă fabri
că de acid sulfuric din K. S. 

șurării tratativelor, a constatat că 
deși lucrările Comitetului celor 18 
se apropie de sfîrșit, ele nu au dat

Convorbiri 
egipteano-îugoslave

ALEXANDRIA 3 (Agerpres). — 
La 3 mai au început convorbirile 
oficiale între președintele R.A.U., 
Gama! Abdel Nasser, și președin
tele R.S.F. Iugoslavia, Iosâp Broz 
Tito, care se află într-o vizită ofi
cială în Republica Arabă Unită.

Agenția Taniug precizează* că în 
cadrul convorbirilor s-a făcut un 
schimb larg de păreri cu privire la 
cele mai importante probleme in
ternaționale și 
neangajate in 
lor recente.

activitatea țărilor 
lumina evenimente-

de jalManiate ei siodeiilii dio tineta
In cen-

Spania 

MaoiieîlăTi
MADRID 3 (Agerpres). — 

trele universitare din întreaga Spa
nie continuă să se desfășoare miș
cări de solidaritate cu studenții 
din Barcelona care, cu mai multe 
luni în urmă, au protestat împo
triva modului în care se fac ale
gerile în sindicatele universitare. 
La Bilbao a avut loc o manifesta
ție de protest — la care au partici
pat aproximativ 1 000 de studenți 
— împotriva hotărîrii autorităților 
de a închide Universitatea din Bar
celona. Poliția i-a împrăștiat pe 
demonstranți, operînd arestări.

La Madrid, peste 2 000 de stu
denți s-au întrunit la facultățile de 
litere și științe economice, pentru 
a-și afirma solidaritatea cu colegii 
lor din Barcelona. Ei au cerut ale
geri libere în sindicatele universi
tare și democratizarea învățâmîntu- 
lui superior. Poliția a intervenit a- 
restind 50 de studenți. Demonstra-

Cehoslovacă cu o producție a- 
nuală de 100 000 tone. între
gul proces de producție în 
noua fabrică este automatizat 
— în fabrică lucrează în trei 
schimburi doar 32 muncitori.

ÎN CÎTEVA
LONDRA. Potrivit relatări

lor corespondentului diploma
tic al ziarului „Times", noul 
cartier general al N.A.T.O. va 
fi instalat la Londra. In cercu
rile politice londoneze, arată 
corespondentul, se relevă că 
hotărîrea definitivă va. fi luată 
la 6 iunie la Bruxelles cu pri
lejul sesiunii Consiliului mi
nisterial al N.A.T.O.

BONN. La Bonn s-a anun
țat că ministrul apărării al

la memorandumul Franței privind N.A.T.O-
BONN 3 (Agerpres). — Secre

tarul de stat în Ministerul Afaceri
lor Externe vest-german, Carstens, 
l-a primit pe ambasadorul Franței 
la Bonn, Francois Seydoux, căruia 
i-a înmînat răspunsul guvernului 
vest-german la memorandumul fran
cez din 22 martie privind proble
ma N.A.T.O.

Deși textul urmează să fie pu
blicat oficial miercuri, agenția 
France Presse apreciază că guver
nul vest-german insistă asupra ne
cesității elaborării unui nou statut 
referitor la staționarea trupelor 
franceze în R. F. Germană, statut 
care ar trebui să intre în vigoare 
înainte de 1 iulie, dată prevăzută 

ții asemănătoare au avut loc și în 
alte centre universitare din Spania 
printre care Pamplona și Oviedo. 
La Pamplona, 600 de studenți au 
participat la o manifestație, cerînd 
eliberarea a doi colegi arestați cu 
o săptămină în urmă.

Teritoriul Laosului bombardat < 
de avioane americane B 52

HANOI 3 (Agerpres) — Minis
terul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în care condamnă noile ata
curi aeriene ale forțelor militare 
aeriene ale S.U.A. împotriva Lao
sului.

După cum anunță agenția V.N.A.. 
în declarația M.A.E. se arată că a- 
vioane americane de tipul B-52 au

R. F. Germane, Kai Uwe von 
Hassel, va pleca Ia 6 mai la 
Washington. In timpul șederii 
salé în capitala S.U.A., Kai 
Uwe von Hassel va avea o 
serie de întrevederi cu minis-

RÎNPURI
trul apărării al S.U.A., Robert 
McNamara, asupra actualei cri
ze din N.A.T.O., precum și a- 
supra unor probleme legate 
de cumpărarea de către gu
vernul vest-german de arma
ment american în valoare de 
2,8 miliarde mărci vest-ger- 
mane.

VIENA Iordania a devenit 
al 96-lea stat membru al a- 

pentru retragerea trupelor france
ze aflate în Germania occidentală 
din comandamentele integrate ale 
N.A.T.O. In răspuns se arată, de 
asemenea, că, întrucit problema tru
pelor franceze afectează alianț^ „în 
ansamblul său", ea va trebui să 
fie reglementată de acord „cu t^a- 
te părțile interesate".

Un nou incident 
la frontiera 
dintre Tailanda 
și Cambodgia

PNOM PENH 3 (Agerpres). — In 
regiunea Kirivong de la frontiera 
dintre Tailanda și Cambodgia s-a 
produs rec»nt un nou incident. Du
pă cum s-a anunțat oficia’ la Pnom 
Penh, o unitate tailandeză a pă
truns pe teritoriul cambodgian, an- 
gajînd o luptă de aproximativ o 
oră cu forțe de frontieră ale Cam- 
bodgiei. Trei soldați cambodgieni 
au fost omorîți, iar alți trei au fost 
grav răniți. $i partea tailandeză a 
suferit pierderi, fără a se cunoaște 
însă numărul celor răniți sau ucișL 

bombardat în repetate rîndurî te
ritoriul Laosului. Acțiunile militare 
ale S.U.A. împotriva suveranității 
și integrității teritoriale a Laosului 
constituie un pas spre calea extin
derii războiului în Indochina, o în
călcare gravă a acordurilor de la 
Geneva din 1962 cu privire la Laos 
și a dreptului internațional, se a- 
rată în declarația M.A.E. a R. D. 
Vietnam.

genției internaționale pentru 
energia atomică. Reprezentan
ții acestei țări au depus in
strumentele de ratificare ale a- 
cordului de aderare Ia A.I.’E.A.

ANKARA. Pe litoralul tui 
cesc al Mării Mediterane ș 
Mării Egee se observă o inni- 
sipare neobișnuit de intensă. 
Potrivit relatărilor presei, în 
regiunea Iskender, marea s-a 
retras cu 31 m, iar în regiu 
nea Bobrum cu 12 m.

Ca urmare a acestei retra
geri, grosimea nisipului în u- 
nele locuri a ajuns Ia 2 m, tai 
o serie de porturi și-au înce
tat activitatea.

BONN. Potrivit unor date 
statistice oficiale publicate Ia 
Bonn, numărul total al mun
citorilor străini angajați în 
Germania occidentală a atins 
la sfirșitul lunii martie 1 233 400.
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