
Secretarul general al C. C. 
al P. C. R., Nicolae Ceaișescu, 

a primit pe Richard Nixon

O întrebare pentru minerii 

de.^.ba^^Ijwjgeni^^^JUricanis

Secretarul general al Comitetu
lui Centrai ai Partidului Comunist 
Roman, Nicolae Ceăușescu, a pri
mit miercuri dimineața- pe Richard 
Nixon, fost vicepreședinte al Sta
telor. Unite ale Ameriții,' care face 
o vizită particulară în țara noastră.

La primire au luat parte minis
trul afacerilor - externe. Corneliu 
Mănescu si Andrei Păcuraru, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

Au fost de față Richard H. Da

vis. ambasadorul Ș.U.A.la Buciî- 
rești, și Robert Ellsworth, consi
lier politic'al lui Richard Nixon. ■

In timpul întrevederii,- care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate- probitate 
ale relațiilor dintre Republica: So
cialistă România și Statele Unite 
ale Americii, precum și unele as
pecte actuale ale situației inter
naționale.

(Agerpres)

PURITATEA CĂRBUNELUI
TRIMIS PREPARATEI VA 
PREOCUPĂ ÎNDEAJUNS?

Două brigăzi de mineri de la mina Dîlja, 
cele conduse de Kalo Elemer și Jigmuitd 
Pavel au executat, zilele acestea, străpun
gerea galeriei de bază de la orizontul 440 
— prima de acest tel de la exploatarea res
pectivă. Noua arteră subterană, în lungime 
de aproape 2 000 de metri, va servi la 
transportul întregii producții de cărbune 
de la mina Dîlja.

La executarea. galeriei s-au folosit mij
loace moderne de săpare și încărcare a 
sterilului care au condus la creșterea sub
stanțială a productivității muncii șila re
ducerea cu cinci zile a termenului de exe
cuție față de plan.

înapoierea în Capitală a președintelui

Ne aflăm în incinta prepara- 
ției Lupeni cu scopul de a urmări 
calitatea cărbunelui brut, ce vine 
de la cele două exploatări minie
re — Lupeni și Uricani. Aici so
sesc zilnic 7 000 tone de cărbune 
(5 000 tone de la Lupeni, 2 000 to
ne de la Uricani). Pentru a avea 
o imagine clară în ce privește ca
litatea producției trimisă de mi
neri la ziuă vom însoți convoiul 
dt vagonete de cum intră în cul- 
butor și pînă iese... cărbune gata 
preparat. La preparație, tot al 
15-lea vagonet este introdus în 
cîntar. Se face media producției, 
se iau probe de cărbune pe sec
toare. făcîndu-se media calității. 
Puritatea acestor „medii" p afli 
de la fiecare om ce lucrează în 
secțiile preparației sau în labora
toarele C.T.C. de la preparație și 
C.C.V.J. Conținutul admis de ce
nușă este de 34,5 la sută pentru 
cărbunele de la E. M. Lupeni și 
43,5 la sută pentru E. M., Uricani. 
Rămîhe însă „admis" și atunci 
cînd conținutul, de cenușă este, de 
36,4 la sută, respectiv 47,5 la su
tă! In luna februarie a. c. cel'e 
două exploatări au cumulat o de
pășire a conținutului de cenușă 
de. 2,5 • puncte. Că situația nu s-a 
îmbunătățit reiese și din rezulta
tele decadale din această lună.
E. M. Lupeni a depășit conținutul 
de cenușă cu .1,3 puncte iar E. M.

C. S. P., tovarășul
Miercuri la amiază s-a înapoiat 

în Capitală președintele Comite
tului de Stat ăl Planificării, Maxim 
Berghiâriu, căre'a făcut o vizită în 
Italia, la invitația ministrului, bu
getului al acestei țări.

In cursul vizitei sale de două 
săptămîni în Italia, președintele 
C.S.P. ă purtat convorbiri cu per
sonalități oficiale, avînd cu acest

Maxim Berghianu
prilej un schimb de păreri asupra 
unor probleme privind relațiile e- 
conomice bilaterale, de interes re
ciproc pentru ambele țări. In ace
lași timp a avut întrevederi cu 
oameni de afaceri, a vizitat între
prinderi și diferite centre indus
triale și culturale. . ' ,

(Agerpres)

Pentru a nu fi perturbată 
funcționarea termocentralei

La I. E. C. Paroșeni 
grupul 1 era oprit. Ca
zanului i se făcea re
parație capitală, iar 
turbinei și celorlalte 
agregate și instalații 
— reparația curentă. 
In cele 10 zile apro
bate de dispecerul na
țional, pentru, repara
ții, intra și o zi de re
paus — duminica. Toc
mai timpul necesar ve
rificării unor agregate, 
utilaje. Dacă s-ar lu
cra. și-n \ această zi,., se 

, gîndew. jamenii - sec
ției, s-ar încadra în 
termen chiar și lucră
rile făcute cu multă 
migală» De aceea, du- 

~pă ■& cumpănire aten
tă a situației repara
țiilor, conducerile sec
țiilor apelează la lu
crătorii de la repara
ții. Că un singur om, 
termoenergeticienii de 
la secțiile de reparații 
au răspuns afirmativ :

venim la serviciu. Ziua 
de repaus o vor face 
cu toții, în cursul săp
tămânii. Relaxarea va 
fi. deplină . știind că 
generatorul este in 
sarcină.

CA R NET

■ In ? dimineața zilei 
de 19 martie, lucrăto
rii de la reparații erau 
prezenți la datorie? E-. 
ehipați deș-ut, cu1 cu
tia cu scule în mină, 
porneau spre locurile 
de muncă. Fiecare e- 
chipc. știa dinainte ce 
lucrare va executa. E- 
lectricienii Dizmacek 
Emil, Tradnic Rudolf. 
Stănișel Gheorghe, Ni
colae Gheorghe și alții 
au început munca la 
întrerupătoarele de 
înaltă tensiune, la se

parator, transformator, 
la cabina de derivații 
și la descărcătorii e- 
lectrici. La cazane . lă
cătușii Anghel loan, 
Țențu loan, Foanene 
Vasile, sudorii Chican 
Stancu si Buștean 
Gheorghe „pun • bl 
punct" vana principa
lă de abur, ventilatoa
rele de gaze și moa
ră, „firele" conductelor 
„Bagher" în timp ce la 
turbine lăcătușii' &u- 
garu Andronic, Salte- 
licht Ivdn,-Popescu:>& ■- 
vr.ilă verigă Și 
seaz'ă supapele de re
glat, axul cu came, 
instalația de Ulei. ■ ■

Depunînd toată pri
ceperea, ' dtnjd lucrări 
de bună calitate, mun
citorii de la . reparații -. 
au asigurat funcționa-, 
rea fără perturbații a 
termocentralei.

N. ARBOREANU
Uricani cu -4,5 puncte. Pe data de 
20 martie' a. c„ ’ exploatarea ’ mi
nieră Uricani a realizat un „re-

P. BREBEN

(Continuare în pag. a 2-a)

MINA DÎLJA : Un con
voi de vagonete străba
te galeria de coastă, a- 
ducînd la lumină zilei 

bogățiile adîncurilor
Marginalii la un spectacol 

muzical-coregraf ic
VITRINA ȘTIRILOR ZILEI

Med iotemalional 
ile Handbal la Petroșani

Azî, începînd de la ora 16. 
Ia arena „Jiul" din Petroșani 
se desfășoară meciul amical 
de handbal în 7 — fete, din
tre Școala sportivă Petroșani 
și Proletar (Zrenjanin) —- Iu
goslavia.

1 început piantarea 
arborilor sl arbuștilor 
ornatnentali

15 specii de arbori și ar
buști — brazi, salcîmi, cas
tani, prunus, molizi, plopi, fra
sini, mesteceni etc. — au în
ceput să fie plantați în Petro
șani, Lupeni și Vulcan. Se 
prevede ca in final să fie 
plantați 5 000 de puieți.

fxcnrsii școlare
Filiala Petroșani a O.N.T 

„Carpați" organizează mai 
multe excursii în perioada va- 
cșhței de primăvară.

• 32 de elevi ai Școlii 
generale nr. 1 din Petro
șani vor pleca azi cu au
tobuzul pe ruta Petroșani 
— Hunedoara — Alba lu- 
11a.

• Tot azi, 41 de elevi 
de la Școala generală nr. 
4 din Petroșani vor pleca 
intr-o excursie de o zi pe 
ruta Petroșani — Sarmize- 
getusa — Hunedoara — 
Deva — Petroșani.

• Intr-o excursie de 5 
zile vor pleca, mîine, 34 
elevi de la Școala de 
maiștri din cadrul Grupu
lui școlar minier din Pe
troșani. Ruta : Petroșani — 
Sibiu — Valea Oituzului 
— București — Slatina — 
CraioVa — Tr. Severin — 
Herculane — Caransebeș 
— Hațeg — Petroșani.

Punct iatmaitotlt 
io como nâ

La Cîmpu lui Neag, în in
cinta dispensarului comunal, 
a fost deschis un punct far
maceutic.

E neplăcut să te întorci ăproap.. 
dezamăgit de la un spectacol. Mai 
ales cînd acesta îmbracă haina u- 
nui concurs, unei treceri în revistă 
a potențelor artistice de?<am dis
pun formațiile de amatori. Asis- 
tind’ la spectacolul muziciu-core- 
grafic prezentat de către forma
țiile artistice de amatori aje Casei 
de cultură din Petroșani și ale Clu
bului sindicatelor din Lupeni, în 
cadrul primei etape a Concursului 
al VlII-lea, am încercat un senti
ment de nemulțumire față de u- 
nele din numerele văzute. "Aștep
tam ca acest spectacol să aibă un 
program artistic variat, frumos 
conceout. de o bună ținută, artis
tică. Dar conducerile celor două 
mari lăcâșe de cultură nu ■ rte-au 
lăsat, de la' început, ‘ să ne îmbă- 

‘tăm cu iluzii. După primele nutnere 
deja n.e-am lini-'tit. ne-am; conso
lat. Spectacolul a avut trei părți 
bine distincte (doar ca gen de mu
zică) dar la fel de anoste (exeep- 
tînd unele ■ numere din ultima 
parte).

Pentru început — muzică. ■„ sim
fonică. După ce. orchestra ne poar
tă pe ritmurile „Valurilor Dunării" 
de Ivanovici, Clod Margareta cu o 
oarecare nesiguranță ’ si un volum 
redus al vocii, ne oferă o arie din 
„Văduva veselă" de Lehar. Corul, 
oricît patos ar fi pus în conduce
rea lui dirijorul Viorel Moțoc, nu 
prea ne-a convins. Mult pr'ea pu
țini coriști pentru pretențiile pe 
care le avem față de această for

mație a Casei de cultură (...posi 
bilități ar fi I). Dr. N. Scărlătoiu a 
făcut încă o dată (dar mai puțin 
decît în alte ocazii) dovada capa
cității sale de a asimila și reda 
muzica grea, în stilul adecvat. Ce
le două melodii interpretate de 
fanfara Casei de Cultură' (îndeosebi 
„Marșul celebru" de Dvorjak) — 
acceptabile. Și cu aceasta s-a ter
minat programul de „muzică sim
fonică" (!)■ Oare a fost muzită 
simfonică ?

A două parte a spectacolului — 
muzică ușoară. Prezentatoarea clu- 
bultii din Lupeni, lipsită de tran
sfigurare scenică, YOia- cu tot di

nadinsul să introducă' fiecare me
lodie însoțită de cîteva cuvinte 
mereu nepotrivite. Instrumentiștii 
orchestrei din Lupeni, de altfel 
bine îngrijiți vestimentar și cu
noscători ai muzicii; nu prea au 
avut pe cine , acompania. Solista 
Drăgan Victoria, în interpretarea 
cu o destulă sensibilitate a.’ melo 
diei lui G. Grigoriu „Dragoste", 
a fost incomodată de un trîd'fe- 
minin, instalat inoportun intr-un 
colț al scenei. Vădite aplicații

V. TEODORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Formația corală a Casei de cultură, condusă de V. Moțoc >
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parvenit tîrziu. Aș- 
j scrieți despre 

colectivului acestui 
îndeplinirea angaja-

care de- 
caldă și 
in apar- 
Răspun-

• TOMUȘ IOSIF — Lupani: 
Informația dv. despre reali

zările obținute de către colec
tivul sectorului IV al minei, 
redactată de altfel îngrijit, n-a 
putut fi dată publicității deoa
rece ne-a ț 
teptăm să ne 
realizările 
sector în 
mentului anual, majorat de la 
200 tone la 1 200 tone cărbune. 
Puteți scrie, de asemenea, fap
te din activitatea în producție 
și din timpul liber al tovară
șilor dv de muncă, cit și des
pre aspecte cotidiene ale ora
șului în care trăiți.
• MUCUȚĂ TUDOR — 

Viucan :
Ne-ațî trimis o semnalare cu 

titlul ..Cine poartă vina 
Cu această întrebare ne-am a- 
dresat conducerii sectorului 
I.L.L. Vulcan în problema re
zolvării deficiențelor 
termină lipsa de apă 
chiar de apa potabilă 
tamentele locatarilor, 
sul primit de la I.L.L. este ur
mătorul ;

„Captarea de apă din Vul
can se dovedește nesatisfăcă
toare față de dezvoltarea con
tinuă a orașului. Această defi
ciență s-a făcut simțită în lu
nile de Iarnă, cînd debitul de 
apă era mult scăzut. Pentru 
înlăturarea ei s-au luat măsuri, 
printre care programarea ora
ră a apei potabile și menajere. 
Din această cauză, uneori, chiar 
și programarea a suferit mo
dificări. Acum însă debitul de 
apă la captare a mai crescut 
Șl, implicit, s-a îmbunătățit a- 
Slgiirarea cu apă potabilă pre
cum și CU apă caldă a blocu
lui în cauză".

Sperăm că de justețea aces- 
> tui răspuns v-ațl putut convin

ge chiar la fața locului și, deci, 
problema apei a fost rezolva
tă la blpcul D 6 și la celelalte 
aflate în aceeași situație.

Așa „grijă" de materiale mai rar
Șantierele de construcții din Valea Jiului folosesc anual 

cantități imense de materiale: sute de tone de balast, ci
ment, fier-beton, cărămidă etc. Din ele constructorii ridică 
zeci de blocuri de locuințe sau diverse construcții indus
triale. Cum este gospodărit acest material pe șantiere ?

interesează numai producția, bine
înțeles că gospodărirea materiale
lor rămîhe la voia întîmplării.

In incinta minei Lonea se gă
sește un șantier hl T.C.M.M. Și aici 
se manifestă un spirit gospodăresc 
scăzut, existînd o risipă mare de 
materiale ca lemn, fier-beton, că
rămizi, balast, var — ceea ce adu
ce pagube șantierului. Mai e de 

ÎNSEMNARE

de material lemnos, de 
nisip, cărămizi, mortar, 
pe șantierul din Vulcan 
cele din Petrila și Lu-

Din păcate nu se duce o acțiune 
de economisire, de gospodărire cu 
grijă a materialului. Astfel, pe 
șantierul Vulcan, cca. două ' va
goane de fier-beton vechi, în loc 
să fie strîns și trimis la retopire, 
stă risipit prin noroi, rugina dis- 
trugîndu-1 din ce în ce mai mult.

Risipă 
balast, 
vezi atît 
cît și pe 
peni. Gospodarii șantierelor ridică 
senini din umeri : nu-i treaba 
noastră. De unde această menta
litate ? După indicațiile Grupului 
II construcții Petroșani, gospodarii 
de șantiere au obligația de servi
ciu de a se ocupa doar de... cear
șafuri, scaune, perne și alte as
pecte legate de activitatea cămi
nelor. Cît despre gospodărirea 
materialelor pe șantier, aceasta râ- 
mîne la bunăvoința fiecărui mai
stru, tehnician, șef de șantier. Și. 
avînd în vedere că pe aceștia îi 

mirare de ce șantierul lucrează cu 
pierderi ?

Un punct unde se face risipă de 
material divers esțe și tranzitul 
gărilor, locul de descărcare a ma
terialelor de construcții. La tran
zitul Petrila autocamioanele cir- 
culă peste straturi apreciabile de 
balast îngropat în noroi. O situa
ție proastă se întîlnește în tranzi
tul Lupeni, unde conducerea șan
tierului permite descărcarea mate-

! 
I 
i

ȘANTIERUL 
PETROȘANI: Ti
nerii fierar-beto- 
riiști Toth Eme- 
rich și Asavei Mi
hai montează ar
mături metalice 
pentru un nou 
bloc cu 10 etaje.

rialelor de-a valma; nu le stochea
ză și păstrează cu grijă, ceea ce 
duce la multe pierderi. Nu se pot 
spune cuvinte bune nici despre 
tranzitul Livezeni, unde construc
torii au reușit să creeze o așa în
vălmășeală de materiale încît nici 
ei nu mai știu ce au aici !

★
Fiecare kilogram de material a 

fost produs cu însemnate cheltu
ieli bănești, transportul lui pînă 
în tranzite sau depozitele șantie
relor costă și el mult. Este ne
cesar să se dea o atenție deose
bită gospodăririi acestor materiale, 
manipulării, depozitării și păstrării 
lor, pentru a elimina pierderile.

Grija 
strucții 
fiecărei 
du-se 
curmarea risipei.

față de materiale de con- 
trebuie să stea în atenția 
conduceri de șantier, luîn- 
măsuri hotărîte pentru

Mill AI ȘTEFAN

Puritatea 
vă preocupă îndeajuns ?

trimis preparației

SPORT

Sparta chiada 
de iarnă —
etapa 
orășenească

In localitățile Aninoasa, Lupeni, 
Petroșani și Petrila s-a desfășurat 
etapa a 111-a — orășenească — a 
Spartachiadei de iarnă. Cu acest 
prilej s-au întrecut campionii cen
trelor, care cu două săptămîni în 
urmă cîștigaseră etapa a Il-a. Iată 
cîteva din rezultatele înregistrate ,

Tir : 23 de concurenți din aso
ciațiile sportive Preparatorul Lu
peni, Minerul Aninoasa, Construc
torul Petroșani. Minerul Petroșani, 
Jiul Petroșani și Energia Paroșeni 
s-au întrecut la proba de 10 fo
curi, culcat nerezemat. Cea mai 
bună precizie a dovedit-o Tomuș 
Ștefan (Minerul Petroșani) care, cu 
72 puncte, a cucerit primul loc. 
Pe următoarele două locuri s-au 
clasat : Vladislav Ioan (Jiul Pe
troșani) și Balaș Tudor (Construc
torul minier Petroșani).

Șah : Sala clubului din Aninoasa 
a găzduit întreceri de șah. Au 
luat parte tineri din asociațiile 
sportive Energia Paroșeni, Minerul 
Aninoasa și Jiul Petroșani. Cîști- 
gător Gfiiber Gheorghe (Jiul Pe
troșani), urmat de Eftenoiu loan și 
Gămăliei loan (ambii de la Ener
gia Paroșeni).

Trîntă : Campioni orășenești, cu 
dreptul de a participa Ia etapa re
gională, au devenit tinerii : Virag 
Mihai (categoria 57 kg), Murariu 
Aurel (categoria 61 kg), Mocanu 
Sava (categoria 68 kg) toți de Ia 
Jiul Petroșani; Radu loan (catego
ria 75 kg) de la Preparatorul Lu
peni; Tărcata Vasile și Bucureș- 
teanu loan, ambii de la Jiul Pe
troșani (la categoria -|- 84 kg).

S. BĂLOI 
acțjjvist C.S.O.

ACTIVITATEA ANTIEPIDEMICĂ,

țările euro- 
mare morbi- 
boll infecto- 
Malaria, fe- 
dlfleria, bo-

Este un fapt îndeobște 
cunoscut: în pragul ce
lui de-al doilea război 
mondial, România se si
tua printre 
pene cu o 
ditate prin 
contagioase, 
bra tifoidă,
Iile infecțioase ale pri
mei copilării și altele e- 
voluau nestăpînite, fă
ceau ravagii, reliefînd și 
mai pregnant lipsa unor 
măsuri raționale de igie
nă și profilaxie. Mala
ria, de exemplu, înregis
tra atunci anual peste 
200 000 de cazuri.

In ultimii ani, acțiuni 
și programe complexe — 
desfășurate sistematic — 
ca un corolar al socia
lismului biruitor, au dus 
la îmbunătățirea radicală 
a stării de sănătate a 
populației. Scăderea mor
talității generale — de 
Ia 19,1 la mie în 1938 
la 8,2 Ia mie în 1966; re
ducerea mortalității in
fantile de la 17,9 la su
tă la 4,6 la sută, scăde
rea generală a morbidi
tății prin boli transmisi
bile, creșterea duratei 
medii de viață pină la 
68 de ani — toate aces
tea exprimă grăitor in
fluența binefăcătoare a 
măsurilor complexe apli
cate fn țara noastră pen
tru ocrotirea sănătății în
tregii populații.

Alte rezultate impor
tante se concretizează 
prin scăderea numărului 
do boli transmisibile. 
Printre acestea amintim 
lichidarea îmbolnăvirilor 
de malarie — succes de

importantă ac-
țiune de ocro
tire a sănătății

conlinuare a 
epidemice se

(Urmare din pag. 1)

al depășirii conținutului de
5,4

cord"
cenușă : 49,9 la sută, adică cu 
puncte mai mult decît norma ad
misă. Pentru a ne lămuri mai bi
ne ce înseamnă aceasta să-i dăm

in- 
in- 
de
ce

metode efi- 
prevenire șl

aceste meto- 
marile 

de imunizare ac- 
populației. Apre- 

ca un fapt 
valoare acela

de 
ca 
cît 
fa-

prestigiu, cu răsunet in
ternațional — scăderea 
morbidității prin difterie, 
febră tifoidă, poliomieli
tă, tetanos, la cifre 
fime, care practic 
seamnă o apropiere 
eradicarea lor. Ceea
întărește valoarea aces
tor rezultate este faptul 
că s-a ajuns la stăvilirea 
posibilităților de evolu
ție a unui număr im
portant de boli transmi
sibile, prin folosirea în 
practica ocrotirii sănătă
ții a unor 
ciente de 
combatere.

Una din
de o constituie 
acțiuni 
tivă a 
ciind 
primă
populația să aibă o 
mal solidă imunitate 
ță de bblile contagioase 
— se realizează unele 
programe de vaccinări și 
revaccinări împotriva a- 
cestor maladii, exprima
te prin mai mult de 12 
milioane vaccinări și re
vaccinări în 1866, față de 
peste 6 milioane și Ju
mătate in 1950; produ
sele biologice folosite in 
imunizări sînt realizate 
în țară, de către Institu
tul „Dr. I. Cantacuzino".

In practica antiepide-

de luptă an- 
înscrise în 

măsuri teh- 
ale

mică se folosesc, de a- 
semenea, pe scară largă, 
examinări de laborator 
pentru depistarea și su
pravegherea surselor de 
infecție, cît și măsuri 
largi de igienă avînd ca 
scop anihilarea căilor de 
transmitere a bolilor 
contagioase. La acestea 
se adaugă utilizarea me
todelor moderne de tra
tament al bolilor conta
gioase in clinici și spi
tale, dezvoltarea conti
nuă a cercetărilor știin
țifice.

Acțiunile 
tiepidemică 
planul de
nico-organizatorice 
M.S.P.S. pentru acest an 
prevăd un complex de 
acțiuni menite pe de o 
parte să consolideze re
zultatele obținute, iar pe 
de altă parte să ducă la 
scăderea in continuare a 
morbidității infecțioase. 
Este prevăzută continua
rea acțiunilor de imuni
zare a populației față de 
bolile infecțioase, se stu
diază posibilitățile tehni
ce pentru introducerea 
intr-un viitor apropiat a 
vaccinării copiilor împo
triva pojarului, punerea 
In aplicare a unui pro
gram do combatere a hel- 
mlnto-zonoMlor, adică a 
unor boli ca trichinoza.

chistul hidatic, teniazele 
etc. Se continuă aplica
rea unor măsuri riguroa
se pentru întreținerea 
absenței totale a cazuri
lor de malarie in țara 
noastră, iar pentru scă
derea în 
hepatitei
va folosi, ca și în anul 
precedent, metoda pro
tejării unor grupe de 
copii prin administrare 
de gamaglobulină. Pen
tru menținerea indicelui 
scăzut obținut în ultimii 
ani în difterie, se va 
practica sistematic testa
rea stării de imunitate 
a populației, ceea ce
permite o orientare ju- Ș 
dicioasă a vaccinărilor | 
și revaccinărilor împo
triva acestor afecțiuni.

In regiunile Brașov, 
Maramureș, Crișana, Ol
tenia și Hunedoara vor 
lua ființă laboratoare de 
igiena radiațiilor, în ca
drul inspectoratelor sa
nitare de stat regionale. 
Acestea vor supraveghea 
aplicarea măsurilor de 
protecție împotriva radia
țiilor ionizante pentru 
personalul care lucrează 
in mediul expus acestei 
noxe cît și pentru popu
lația locală.

Experiența ciștigată în 
domeniul acțiunilor pro
filactice, în general, și 
al luptei antiepidemice 
in special, rezultatele la 
care s-a ajuns în prezent, 
cît și posibilitățile me
reu crescinde ce stau la 
îndemîna cadrelor medi
cale în domeniul ocro
tirii sănătății — sînt pre
mise sigure pentru re
zultate mereu mai 
în această nobilă 
stune.

S. LUCIAN 
redactor la Agerpres

bune 
ml-

și IV realizează un conținuta de 
' cenușă sub limită, (intre 21 și 27 

Ia sută), în timp ce sectoarele I, 
VI, VIII și IX au depășiri foarte 
mari (între 42 și 56 la sută cenușă 
față de 34,5 la sută norma admisă). 
Dacă mai adăugăm la conținutul

cuvîntul t.ov. Kilyen luliu, inginer ' depășit de cenușă și lemnele pe 
principal la preparația din Lu
peni :

„Datorită nerespectării conținu
tului de cenușă la cărbunele brut 
extras de către cele două exploa
tări, irosim o mare cantitate de 
energie electrică și forță de mun
că. Acest conținut de cenușă Ia 
noi este materializat în bolovanii 
pe care un singur om nu-i poate 
ridica. De foarte multe ori pie
troaiele venite în cărbune 
sparte cu pichamerul pentru a 
tea fi încărcate pe banda de 
Am atras atenția celor două 
ploatări. S-a mai scris și în
despre această problemă, dar pînă 
acum același rezultat : 
de cenușă continuă să 
limita admisibilă".

Nu putem spune că
toarele miniere depășesc conținu
tul de cenușă. Dar calitatea căr
bunelui este afectată în mod ne
plăcut de unele sectoare. La mina 
Lupeni, de exemplu, sectoarele III

sînt 
pu- 
șist.
ex- 
ziar

conținutul 
treacă de

toate sec-

care le „culeg" muncitorii prepa
ratori de pe bandă și pe care ma
șina le cară zilnic (ca în fotogra
fia de față) precum și fierul, uti
lajele „uitate" în vagonete, aero- 
terme, stîlpi de armare, lanțuri de 
crațere, motoare (unul dintre mo
toarele venite în vagonet în aceste 
zile are seria 41 188) vom avea o 
imagine clară a „purității" cărbu
nelui brut livrat. Acestea îngreu
nează procesul de preparare, mun
ca preparatorilor. Deși randamen
tul instalațiilor la preparația Lu- 
peni a crescut de la 92,5 la sută la 
93,6 la sută, totuși, pe întreg par
cursul tehnologic se face risipă de > 
forță de muncă tocmai datorită 
celor două exploatări. E cazul ca 
atît conducerea E. M. Lupeni cît 
și a E. M. Uricani să analizeze 
această situație „bătătorită" și să 
ia măsuri hotărîte care să-i deter
mine pe mineri să livreze prepa
rației cărbune brut cu un grad de 
puritate cît mai ridicat.

i
I
1
!
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CUVINTUL CITITORULUI

NEGLIJENȚE „MINORE"
ȘI CAFEAUA

fost

Mă număr printre aceia care în 
clipe de răgaz prefer să sorb o 
ceașcă de cafea. Am avut ocazia 
să vizitez mai multe unități din 
Valea Jiului care servesc această 
băutură preferată de mulți -— si 
să constat unele neajunsuri, în a- 
parență minore, dar care nemul
țumesc. Am rămas, de exemplu, 
foarte surprins că unele unități 
ce sînt înzestrate cu aparate mo
derne pentru prepararea cafelei, 
nu le folosesc. La concret: Cofe
tăria din Uricani. Deseori am 
aici și am întrebat:

■— Preparați „cafea filtru" ?,
— Nu ! Nu avem aparat.
-— Atunci o cafea

Mi s-a răspuns
20-30 minute deoarece se 
pe reșou.

— Nu aveți aragaz ?
— Avem, dar butelia e 

aragazul este înfundat.
Cofetăria din Lupeni.

lingă Palatul cultural. Cum intri 
în această cofetărie, pe tejghea, se 
poate observa aparatul pentru pre
pararea cafelei filtru. Dar stă ne
folosit. Am întrebat 
pune 
puns 

„turcească" ! 
că va dura cca. 

prepară

goală și

cea de

încălzit a- 
venit elec- 
siguranțele 
va fi mu-

de ce nu se 
în funcțiune. Mi s-a răs- 
că a funcționat dar s-a de

fectat. O dată nu este
paratul, o dată nu au 
tricĂenii pentru a pune 
și, culmea ! că aparatul 
tat de la această unitate.

Cofetăria din orașul Vulcan. La 
această unitate se întrebuințează o

Frezorul Cosma Ștefan este apreciat de întreaga secție de întreți
nere de la preparația din Lupeni. E și firesc. Lucrările efectuate de el 
sînt întotdeauna de bună calitate.

Foto : N. Moldoveanu

TELEVIZIUNE
23 martie

18,50
18,58
19,00
19,20
19,23

18,00 Pentru cei mici; Filmul 
„Negriciosul"'.

18,10 Pentru tineretul școlar; 
Studioul pionierilor. 
Publicitate. 
Ora exactă. 
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic. 
Mult e dulce și frumoa
să... Emisiune de limbă 
romană contemporană. 
Prezintă prof. univ. Bo
ris Cazacu.

19,35 La ordinea zilei: Orga
nizarea științifică a mun
cii și producției.

20,00 Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice : Mo
numentele lspahanului.

20,25 Studioul muzical.
21,05 Film artistic: „Un yan

keu la curtea regelui 
Arthur".

22,30 Telejurnalul de noapte.
22,45 închiderea emisiunii.

anumită placă a „scurtcircuitului" 
și anume :

— Aveți cafea filtru ?
— Nu, pentru că aparatul face 

scurtcircuit. Cam această placă a 
fost prezentată timp îndelungat,, 
In final, aparatul a căpătat în- 
tr-adevăr „scurtcircuit" și a dispă
rut fără urmă din cofetărie. După 
o îndelungă absență nemotivată, 
fantomaticul aparat a reapărut la 
vechiul său loc, dar... încă nu s-au 
făcut legăturile electrice.

A apărut o unitate nouă, „Ca- 
fea-dulciuri", lingă magazinul cu 
autoservire din Piața Victoriei. Și 
aici este instalat un aparat pentru 
prepararea cafelei filtru. In schimb, 
de comanzi o cafea mare ești in
format că aici nu există cești mari. 
După ce se fac 10-15 cafele trebuie 
să aștepți cca. 10 minute pentru a 
se încălzi aparatul...

Mă întreb oare responsabilii din 
aceste unități nu văd aceste negli
jențe „minore" ?

Oare nu ar fi bine să se ia exem
plu de la alte unități (ca de pildă 
cele din orașul Deva, unde servi
rea cafelei decurge, după părerea 
mea, în condiții ireproșabile ?). Ar 
fi timpul ca sumedenia de aparate 
destinate preparării în condiții 
igienice și rapide a cafelei să nu 
mai stea pe „tușă" și să fie puse 
în funcțiune.

Andrei COVACI
Vulcan

PROGRAM DE RADIO
24 martie

PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 5,06 Program muzical 
de dimineață; 5,30 Gimnastică; 5,40 
Program muzical de dimineață; 
6,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteo-rutier; 6,15 ACTUALI
TATEA AGRARA; 6,25 Program 
muzical de dimineață; 6,45 Program 
muzical de dimineață; 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport. Buletin me
teo-rutier; 7,15 Program de polci: 
7,30 Vâ plac aceste melodii ?; 7,45 
Emisiune pentru pionieri; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8,10 Cînteee 
și jocuri populare; 8,25 MOMENT 
POETIC: 8,30 Ea microfon, melo
dia preferată; 9,30 Sfatul medicu
lui ; Recomandări pentru tinerele 
mame; 9,35 Melodii populare in
terpretate la acordeon; 10,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 10,03 Partid, 
inima țârii. Program de cîntece; 
10,15 Muzică populară; 10,30 EMI
SIUNE MUZICALĂ PENTRU ȘCO
LARI; 10,55 Recital vocal Martha 
Kessler; 11,20 Dialog pe teme co
regrafice; 11,35 cîntă frații Ment- 
zel; 11,45 Muzică populară cu lea 
Blidaru și Remus Bistriță; 12,00 
BULETIN DE ȘTIRI. Buletin me
teorologic; 12,10 Concert de estradă; 
12,45 Cîntă orchestrele dirijate de

Peste 2500 volume
Standul de cărți de 

la Școala generală nr. 
3 din Lupeni este me
reu aprovizionat cu 
cărți de literatură be
letristică, șttințifică și 
tehnică. Datorită acti
vității desfășurate de 
tov. prof. Vulpe Con
stantin, responsabilul 
standului, care reîm
prospătează săptămî- 
nal standul cu noută
țile editoriale, în cursul 
acestui an s-au vîndut 
peste 2 500 volume.

Valoarea lor se ridică 
la circa 12 000 lei.

Ca urmare a intere
sului manifestat de că
tre responsabilul stan
dului, multe cadre di
dactice, printre care 
tov. prof. Mandă Ga
briela, Botar Paraschi- 
va, Pupăză Ana, Mus
tață Anastasia, Ada- 
mescu Rodica ș.a. și-au 
completat biblioteca cu 
lucrași de specialitate, 
metodici, studii litera
re și matematice, etc.

la un spectacol 
muzical-coregrafic

(Urmare din pag. 1)

pentru muzica ușoară a arătat Po
pa Iulian interpretînd melodia 
„Ploaia și noi". Ghitaristul Bănuț 
Francisc și-a atras spectatorii prin 
trilurile melodiei „Sus pe munte 
e frumos" și nu printr-o voce pli
nă, clară. Intr-o interpretare cam 
ștearsă, lipsită pe alocuri de far
mec, au fost prezentate : nemuri
toarea „Granada" (solist Fazakaș 
Tiberiu), „Tangoul de demult" (so
list Crainic Maria), „Liniște" (solo 
trompetă Sandu Dragan), „Nu-mi 
pasă de lună și stele" (solistă' Ane
ta Iacobescu). Au fost și soliști, cu 
mult sub nivelul mediu, „cînta- 
reți“ lipsiți de , principala calitate 
— vocea. Credem că este și o 
lipsă de respect din partea celor 
două conduceri de a prezenta 
spectatorilor în locul artei (chiar 
dacă e de amatori) soliști vocali, 
nepregătiți suficient sau chiar lip
siți de talent, pentru simplul mo
tiv că aceștia își manifestă do
rința de a cînta. Sîntem de acord 
că fiecare virstă are slăbiciunile 
ei; tinerilor le place muzica ușoa
ra, bătrînilor... ceaiul de tei Dar de 
Ia slăbiciuni personale pină . !a a- 
pariții justificate pe scenă e un 
drum lung

Orchestra
Casei de 
V. Lucaciu) 
îngrijit melodiile din 
(minus ultima bucată, 
Montajul brigăzii artistice de agi
tație a clubului din Lupeni inti
tulat „Disciplină și calitate" a 
avut și părți bune și slabe; textul 
pu șchiopătări, interpreții au do
vedit un amalgam de degajare și 
stîngăcie.

Partea a IlI-a — muzică și dan
suri populare, 
intr-adevăr la 
de melodii, din 
nostru, oferit
Elena („La izvor la izvorele"), Ti
na Ureche („Brăduleț, brăduț") și

de muzică ușoară a 
cultură (dirijor prof, 
a interpretat destul de 

melodiile din program 
„Calisco").

Tarafurile au fost 
înălțime. Buchetul 
comoara folclorului 
a găsit în : lancu

Dinu Șerbănescu și Helmuth Zac
harias; 13,30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul preferat; 
14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Buletin 
meteo-rutier; 14,08 Concertul pri
măverii; 15,00 Numai cînt și voie 
bună: 15,30 Caleidoscop muzical; 
16,00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,15 Soliști și 
orchestre de pretutindeni; 16,50 
Studioul tînărului interpret: 17,10 
IN SLUJBA PATRIEI; 17,40 Mu
zica și dansul: 18.00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,03 IN JURUL GLOBU
LUI; 18.15 Concert-ghicitoare; 18.40 
RADIOSIMPOZION : CRITERII ȘTI
INȚIFICE DE ORGANIZARE A 
PRODUCȚIEI ȘI A MUNCH; 19,00 
O melodie pe adresa dumneavoas
tră; 19,35 Concert de melodii ro
mânești; 20,00 RADIOGAZETA DE 
SEARĂ; 20,30 Concert de melodii 
românești (partea a Il-a); 21,05 
ATENȚIUNE, PĂRINȚI I; 21,20 De 
la un cîntec Ia altul; 22,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 22,20 Viața de concert a Ca
pitalei; 22,45 . Cîntă „Ansamblul po
lifonic din Paris" dirijat de Char
les Ravier; 23,00 Melodii în noapte; 
23,52 BJJLETIN DE ȘTIRI.

Standul a înlesnit, 
de asemenea, și elevi
lor Pateșan Maria, V’a- 
siliu Silvia, Moanță 
Gheorghe, Fias Sabina, 
Ban Lidia și altora 
să-și completeze biblio
teca personală cu căr
țile recomandate de 
profesorii 
mâhă, la 
culare.

de limba ro- 
lecturi parti-

înv. E.. TETILEANU 
Lupeni

Căldărar („Nu știu bade, 
mine") interpreți plini de 
pi-ospețime și sensibilitate, 
de dansuri populare din 
regiuni ale țării (instruc- 

să con- 
o probă 
gust, o 

care s-a

Maria 
ce-i cu 
farmec, 
Suitele 
diferite
tori Sabin Rișco și D. Viloaică), o- 
ferindu-ne tablouri de o mare for
ță sugestivă și bine pregătite, au 
plăcut.

Și acum, cîteva considerații ge
nerale.

Aparent de importanță secun
dară, alcătuirea repertoriului for
mațiilor artistice trebuia 
stituie pentru organizatori 
a imaginației și bunului 
dovadă a seriozității cu 
conceput programul. Spectacolul 
trebuie să fie în același timp și 
artă și divertisment, să-1 reconfor
teze pe spectator, să-i creeze noi 
și infinite disponibilități emoțio
nale. Și aceasta, bineînțeles, dacă 
execuția numerelor e la înălțime. 
Avem nevoie de colective de ar
tiști amatori a căror personalitate 
să se contureze cu claritate, prin- 
tr-un repertoriu complex, valoros, 
prin spectacole de calitate, vădind 
responsabilitatea sporită a organi
zatorilor față de munca lor și 
fața de spectatori. Artiștii amatori 
trebuie descoperiți, selecționați și,., 
pregătiți. Lipsa de inițiative nici- 
cînd nu va putea fi justificată. Și 
mai ales la Casa de cultură și 
clubul din Lupeni, cele mai mari 
lăcașe de cultură din Valea noas
tră. Activitatea zilnică în cadrul 
Casei de cultură și a clubului tre
buie să se vadă și în spectacole. 
Or, spectacolul recent...

I. R. E. H. Deva 
Secția rețele Valea Jiului Petroșani

Aduce ia cunoștința abonafilor de energie 
electrică din orașul Petroșani că eventualele în
treruperi de curent electric se pot comunica la 
următoarele numere de telefon:
— pentru cartierul Aeroport ia tel. 1850
— pentru restul orașului Petroșani la fel. 1843.

Grupul școlar de calificare 
C.F.R. Timișoara

Strada C. Radulescu nr. 1

RECRUTEAZĂ CANDIDAȚI PENTRU ȘCOALA DE CA

SIERI BILETE — MĂRFURI, CU DURATA DE 8 LUNI.

EXAMENUL DE ADMITERE SE VA ȚINE ÎN ZIUA DE 
3 APRILIE 1967 la sediul grupului școlar și va consta din 
PROBE SCRISE ȘI ORALE LA LIMBA ROMÎNĂ ȘI MATE
MATICĂ.

CONDIȚII DE ADMITERE:

Se primesc bărbați și femei, absolvenți ai școlilor medii 
cu sau fără examen de bacalaureat, în virstă de *20—38 ani.

înscrierile se fac pînă In preziua examenului prin sta
țiile C.F.R. respective sau la secretariatul Grupului școlar 
de calificare C.F.R. Timișoara, unde se pot primi șl infor
mații suplimentare (telefon 1 63 01 sau 1 49 50, interior 779).

Pe durata școlarizării, elevii primesc o bursă lunară de 
612 lei și masa contra cost la cantina grupului școlar.

Pregătiri pentru 
sezonul turistic 
în delta Dunării

CONSTANȚA. — Delta Dunării 
trăiește în aceste zile efervescență 
pregătirilor pentru sezonul turiș- 
tic. La porțile deltei, în orașul 
Tulcea, privirile vizitatorilor VOr 
fi atrase de înălțimea celor 7 ni
vele ale noului hotel turistic, cu 
120 de camere, și a unui restau
rant, care au intrat în faza lucră
rilor de finisare. La Sulina, tu
riștii se vor bucura de confortul 
unui hotel complet reamenajat. 
Tot aici au Tost amenajate cheiuri, 
debarcadere, unități comerciale H1O- 

wler'ne, o plajă.
In inima deltei, la Maliuc și la 

Mila 23, în liniștea deplină a stu
fărișurilor și pădurilor de sălcii de 
pe malurile lacurilor Fortuna sau 
Roșuleț, oaspeții vor găsi noi ca
bane primitoare. O serie de „Obser
vatoare", ridicate în cele mai pito
rești puncte ale deltei, vor da po
sibilitate vizitatorilor să admire de 
la înălțime, pe o suprafață-întinsă, 
panorama acestor locuri. Gazdele 
se îngrijesc de pe acum și de asi
gurarea mijloacelor de transport 
necesare : se pregătesc remorchere, 
bărci și lotci pescărești, care vor 
permite accesul turiștilor pe cele 
mai 
tei.

îndepărtate canale ale del-

(Agerprea)

PRONOEXPRES

7,
44, 32,

La concursul Pronoexpres nr. 12 
din 22 martie 1967 au fost ^xtraae 
din urnă următoarele numere:

Extragerea 1: 6, 1, 2, 11, 43, 38. 
Numere de rezervă : 40, 4.
Extragerea a Il-a: 8,A28, 17,

T, 3. 48. i
Fond de premii extragerea 

Iei.
de premii extragerea

I:
798 454

Fond
Il-a : 167 847 lei.

a

CINEMATOGRAFE
24 martie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Lumea minunată a fraților Grimm; 
Republica : Diplomatul gol; I,O“ 
NEA — 7 Noiembrie : Winetou; 
Minerul: Falstaff; ANINOASA: 
Casa noastră; VULCAN; In Nord, 
spre Alaska t; CRIVIDIA : Dumi
nică la New York; IUPENI — 
Cultural: Rîdem cu Stan și Bran; 
BĂRBĂTENI : Intîlnire la Ischia.
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Ședința Consiliului de Miniștri 
al Franței
5PARIS 22 (Agerpres). — Mier

curi a avut loc, sub președinția ge
neralului de Gaulle, ședința săp- 
tămînală a Consiliului de Miniștri 
al Franței. Cea mai >mare parte a 
ședinței a fost consacrată exami
nării rezultatelor referendumului 
din Somalia Franceză și a situației 
actuale din acest teritoriu. Pierre 
Billotte, ministru de stat însărcinat 
cu teritoriile și departamentele de 
peste mări, a prezentat rezultatele

VIETNAMUL DE SUD

Strisoarea adresată populației Saigoniiloi 
ie președintele PrezidiulDi [.(. al F.H.E.
HANOI 22 (Agerpres). — Pre

ședintele Prezidiului C.C. al Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, Nguyen Huu 
Tho, a adresat 'populației Saigonu- 
lui o scrisoare care relevă con
tribuția acesteia la obținerea vic
toriilor întregului popor împotriva 
agresiunii imperialiștilor americani 
și a marionetelor lor.

A .

Provocări militare 
americane 
împotriva R. P. Chineze

PEKIN 22 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului A- 
facerilor Externe al R. P. Chine
ze, a dat publicității o notă de 
protest împotriva violării Ia 21 
martie a spațiului aerian și a a- 
pelor teritoriale chineze de către 
avioane-și nave militare americane.

Tailanda pune la dispoziția S. U. A. 
baze militare

. BANGKOK 22 (Agerpres). — Gu
vernul Tailandei a anunțat miercuri 
că a hotărît să pună la dispoziția 
forțelor aeriene americane, care 
acționeză în Vietnam, baza de la 
Utapao din sudul țării. Intr-un co
municat al guvernului tailandez se 
arată că această hotărîre a fost 
sidojatată „la cererea guvernului 
S.U.A.". La Bangkok nu s-a făcut

Incidente violente în orașul 
mexican Hermosilla

CIUDAD DE MEXICO 22 (A- 
gerpres). — Incidente violente au 
loc de două zile în orașul Hermo
silla, capitala statului mexican 
Sonora, situat la frontiera cu 
S.U.A., între sprijinitorii și adver
sarii unui candidat la postul de 
guvernator Ciocnirile au fost pro
vocate de anunțarea candidaturii 
deputatului Faustino Felix Serna 

referendumului și măsurile ce ur
mează a fi luate în vederea elabo
rării unui nou statut al Somaliei 
Franceze. Un proiect de lege în 
acest sens, va fi supus Adunării 
Naționale.

Ministrul de externe Couve de 
Murville a informat Consiliul că 
evacuarea trupelor N.A.T.O. și a 
forțelor americane din Franța se 
desfășoară în termenele prevăzute.

Forțele armate și populația sud- 
vietnameză, relevă scrisoarea, de
pun toate eforturile pentru izgo
nirea dușmanilor și înfrîngerea ce
lei de-a doua contraofensive ame
ricane din sezonul uscat. Succe
sele repurtate în zădărnicirea unor 
importante operațiuni dovedesc că 
„continuăm să menținem și să 
dezvoltăm inițiativa pe cîmpul de 
luptă și să provocăm lovituri grele 
imperialiștilor americani*'.

In încheierea scrisorii, Nguyen 
Huu Tho cheamă toate păturile 
populației din Saigon „să intensi
fice atacurile împotriva dușmanu
lui, să dezvolte lupta pentru îm
bunătățirea condițiilor de viață, 
împotriva represiunilor, a măsurilor 
teroriste ale americanilor și ma
rionetelor lor, pentru a obține 
victoria jn războiul agresiv dus de 
S.U.A., pentru răsturnarea și ni
micirea regimului marionetă, pen
tru asigurarea independenței, de
mocrației, păcii și neutralității 
Vietnamului de sud".

nici o precizare asupra tipului de 
avioane care vor staționa la baza 
militară de la Utapao. Agenția As
sociated Press amintește că, ante
rior, oficialitățile tailandeze au în
cheiat un acord de principiu cu 
S.U.A. asupra amplasării în Tai
landa a bombardierelor americane 
de tip „B-52".

statului Sonora. La Hermosilla 
s-au desfășurat adevărate lupte de 
stradă în cursul cărora, potrivit 
unor știri neoficiale, patru per
soane au fost ucise și 18 au fost 
rănite. Adversarii lui Serna au in
stalat baricade pe străzi. Trupele 
au primit ordinul să intervină 
pentru a restabili ordinea.

O DECLARAȚIE
A M.A.E. AL GRECIEI

ATENA 22 (Agerpres). — Minis
terul Afacerilor Externe al Gre
ciei a dat publicității o declara
ție în care se exprimă poziția gu
vernului grec față de precizarea 
ministrului afacerilor externe al 
Turciei, Caglayangil, că negocie
rile greco-turce în problema ci
priotă „vor continua dacă se va 
ajunge în prealabil la un acord 
asupra elementelor de bază cu
prinse în nota de răspuns din 19 
martie a guvernului de la Ankara",

In declarația sa Ministerul Afa
cerilor Externe al Greciei relevă 
că „în aprilie 1966 ambele guver
ne au căzut de acord' asupra în
ceperii tratativelor fără nici un fel 
de restricții sau condiții preala
bile".

Atentat împotriva 
președintelui 
Senegalului

DAKAR 22 (Agerpres). — Pos
tul de radio Dakar a transmis un 
comunicat al cancelariei președin
telui în care se arată că organele 
securității de stat au identificat 
persoana care a încercat mier
curi dimineața să ucidă cu focuri 
de revolver pe președintele Se
negalului, Leopold Sedar Senghor.' 
Autorul atentatului, Mustaphq Lo, 
se arată în comunicat, a încercat 
să asasineze pe președintele Seng
hor cu focuri de revolver în timp 
ce se întorcea Ia reședința sa de 
la o ceremonie religioasă. Mustapha 
Lo a fost arestat imediat de po
liția.

LONDRA 22 (Agerpres). — La 
Londra a avut loc prima reuniune 
a Cabinetului britanic, din seria 
de ședințe consacrate examinării 
problemei legate de eventuala a- 
derare a Angliei la Piața comună. 
După cum relevă presa britanică, 
primul ministru Wilson și minis
trul afacerilor externe, George 
Brown, care se pronunță în fa
voarea intrării Angliei în C.E.E., 
întâmpină rezistență din partea 
unor miniștri și deputați laburiști.

In legătură cu această reuniune 
a Cabinetului britanic, anunță a- 
genția Reuter, guvernul vest-ger- 
man a recomandat, după cum se 
știe, Marii Britanii să nu între
prindă pînă în toamna acestui an 
nici o acțiune în direcția aderării. 
După cum a declarat Rolf Lahr,

încheierea convorbirilor tripartite 
amer icano-anglo-vest-germane

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
La Washington s-au încheiat con
vorbirile tripartite americano-anglo- 
vest-germane consacrate problemei 
compensațiilor pentru cheltuielile 
de întreținere a trupelor americane 
și engleze de pe teritoriul R. F. a 
Germaniei. După cum rezultă din 
comunicatul dat publicității, trata
tivele nu au dus la nici un acord 
definitiv. Comunicatul menționează 
numai „înregistrarea unor progrese 
substanțiale". Cele trei părți au 
convenit să organizeze o nouă în- 
tîlnire, ce va avea loc probabil la 
începutul lunii aprilie.

Reprezentanții celor trei țări nu 
au făcut nici o declarație oficială 
la încheierea convorbirilor. Repre
zentantul S.U.A., John McCloy, a 
indicat numai că această serie a 
întrevederilor a fost consacrată în 
întregime examinării aspectelor fi
nanciare ale problemei. Guvernul 
de la Bonn a făcut săptămîna tre
cută o ofertă de a cumpăra bonuri

Calea nermalizării traiulte a
LAGOS 22 (Agerpres). — Sîn- 

tem hotărîți să folosim mijloace 
pașnice în vederea normalizării si
tuației din țară, a declarat guver
natorul militar al provinciei de 
nord din Nigeria la întoarcerea la 
Kaduna, venind de la Lagos, unde 

Sesiunea Comitetului special O.N.U, 
însărcinat cu cercetarea politicii 
de apartheid

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Cu prilejul Zilei iiiîdraSțftîî&te 
pentru eliminarea discriftiihării ra-

In discuția Cabinetului britanic;

Problema aderării Angliei
la Piața comună

secretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe al R. F. a Ger
maniei, guvernul său nu intențio
nează să facă presiuni asupra Ma
rii Britanii în această problemă, 
dar consideră că un răgaz pînă 
la toamnă ar permite oficialități
lor Pieței comune să-și clarifice 
poziția față de candidatura An
gliei. De asemenea, remarcă agen
ția Reuter, oficialitățile vest-ger- 
mane sînt de părere că numai 
după încheierea reuniunii la nivel 
înalt de la Roma a celor șase, 
precum și a întîlnirii dintre ge
neralul de Gaulle și cancelarul 
Kurt Kiesinger, stabilite pentru 
luna iunie, se va putea lua o hotă
rîre în problema aderării Angliei 
la Piața comună.

de tezaur americane, pe termen 
mijlociu, pentru 500 milioane de 
dolari, cu începere de la 1 iulie 
a.c. și a oferit plata unei compen
sații de 112,5 milioane dolari că
tre Marea Britanie. Oferta vest- 
germană nu a făcut obiectul nici 
unui comentariu oficial din partea 
Administrației americane. Cu toate 
acestea, potrivit unor indicații, s-a 
lăsat să se înțeleagă că Washingto
nul ar fi dispus să accepte soluția 
vest-germană. In ce privește Marea 
Britanie, oferta guvernului de ia 
Bonn este considerată ca fiind mult 
inferioară compensațiilor cerute 
de guvernul englez. Primul minis
tru britanic a indicat în mai multe 
rînduri, în cursul ultimelor luni, ? 
că nu își va schimba hotărirea de 
a reduce efectivele trupelor brita
nice de pe teritoriul vest-german j 
dacă costul în devize străine a 
menținerii acestor trupe nu va fi 
compensat în întregime de guver
nul de la Bonn.

tltiallei Sin Ifloeria
a participat la o ședință a <iS5nși- 
liului militar federal al Nigeriei; 
Ne dăm seama că folosirea forței 
nu va asigura o reglementare trai
nică a problemelor care stau în fata 
noastră.

șjale, Iq New York a avut loc o 
sesiune specială a Comitetului spe
cial O.N.U. însărcinat cu cerce-, 
tarea politicii de apartheid a gu
vernului R.S.A. Luînd cuvîntul la 
această ședință, secretarul gene
ral al O.N.U., U Thant, a decla
rat că astăzi „doctrina și practi
ca supremației rasiale în lume, 
este nu numai greșită, ci reprezin
tă totodată un pericol incalcula
bil". La această sesiune a luat 
cuvîntul, de asemenea, reprezen
tantul Birmariiei', care a declarat 
că „oriunde sînt practicate, discri-- 
minarea rasială și apartheidu1 con
stituie serioase impedimente în ca
lea dezvoltării economice și poli
tice și obstacole în calea coope
rării internaționale și păcii. La 
rîndul său, reprezentantul perma
nent al S.U.A. la O.N.U., Arthur 
Goldberg, a spus că politica de 
apartheid a guvernului sud-afri- 
can constituie una dintre cele mai 
mari ofense împotriva drepturilor 
omului. Luînd cuvîntul în înche
ierea sesiunii speciale a Comite
tului. reprezentantul Guineei,r 
Achkar Marof. a făcut un apel’ 
către toți membrii O.N.U. de a 
participa la lupta împotriva rasis
mului în general și a politicii de 
apartheid. r

pentru mandatul de guvernator ab

In Elveția 

s-a reîntors iarna

BERNA 22 (Agerpres). — Asu
pra Elveției au căzut zilele aces
tea cele mai abundente ninsori 
semnalate în luna martie în aceas
tă țara de 16 ani încoace. Ava
lanșele de zăpadă care s-au pro
dus în Alpii Elvețieni au făcut 
victime în rîndul populației. Pînă 
în prezent, 16 persoane și-au pier
dut viața, iar alte cîteva sînt date 
dispărute. Multe locuințe au fost 
distruse sau avariate. Din cauza 
tfoienelor, circulația între nume
roase localități ale Elveției a fost 
perturbată.

• MOSCOVA. La 22 martie a fost lansat 
în U.R.S.S. satelitul artificial al Pămîntului 
„Cosmos-150“. Aparatajul instalat la bordul 
satelitului este destinat continuării cercetării 
spațiului cosmic în conformitate cu programul 
stabilit.

• ROMA. 350 000 de muncitori din indus
tria textilă a Italiei au declarat miercuri di
mineața o grevă de 24 de ore, revendicînd ma
jorarea salariilor, și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

• BRUXELLES. La clinica universitară din 
Gand a fost efectuată cu succes o operație de 
transfuzie sanguină la un copil nenăscut. Fără 
transfuzie copilul s-ar fi născut mort, așa cum 
s-a întîmplat cu o sarcină anterioară a ace
leiași mame.

Prima transfuzie a fost făcută în a 31-a 
săptămînă a sarcinii și a fost repetată după 
două săptămîni. Copilul s-a născut după 35 
săptămîni printr-o operație cezariană; el este 
sănătos.

• LONDRA. 26 șerpi furați vinerea trecută 
din Grădina zoologică din Londra au fost gă
siți de poliție în pivnița unei case. Nouă din ei 
erau marți. Poliția a avut, totodată, surpriza să 
descopere in același loc doi șerpi Boa, dispă
ruți de mai mult timp din grădina zoologică.

Un tînăr de 16 ani, acuzat de a fi comis 
neobișnuitul furt, urmează să compară în fața 
unui tribunal pentru delincvenți minori.

• WASHINGTON. Senatul american a a- 
probat o lege prin care orașul Brookline (sta
tul Massachusetts), unde s-a născut fostul pre
ședinte al S.U.A. John F. Kennedy, este de
clarat localitate istorică. Locuința natală din 
Brookline a fostului președinte, donată de fa
milia Kennedy guvernului federal, va fi trans
formată în muzeu.

• BEIRUT. Furtuna care s-a abătut în ul
timul timp asupra' regiunii răsăritene a Me- 
diteranei a atins regiunile litorale ale Liba

nului, unde, au căzut și mari cantități de ză
padă.

• BRUXELLES. La Bruxelles a avut loc 
festivitatea oficială de remitere a obiectelor 
de artă populară românească Muzeului regal 
de instrumente muzicale și istorie din Bru-; 
xelles. La festivtate au participat Ion Oaa- 
cea, ambasadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Belgia, senatorul J, Debucquoy, G. Du
mont, din partea Ministerului Culturii, și nu
meroase personalități culturale belgiene.

0 DALLAS. Fostul avocat al lui Jack Ruby 
— Jules Mayer — a cerut tribunalului din 
Dallas să-l împuternicească să intre imediat 
în posesia obiectelor personale ale acestuia, 
inclusiv a pistolului ce l-a folosit pentru uci
derea lui Lee Oswald, asasinul presupus al 
lui John Kennedy. Mayer a declarat că ar fi 
fost prematură hotărirea familiei lui Ruby de 
a încredința pistolul și alte obiecte personale^ 
ale lui Arhivei naționale.
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