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încheierea convorbirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al C. C. al P. C. R.
și tovarășul Luigi Longo, secretar general 

al Partidului Comunist Italian

Și acum, 
ultimul trimestru 

școlar

de ma-
Exigen- 

în pro-

și
randament, 

manifestate 
de învățămînt în primele
trimestre, continuate a- 

în ultimul trimestru, se

Exigen- 
sint mai 

fie la ni- 
care le-a 

în fața

Vacanța de primăvară a tre
cut. Zilele frumoase, recreative 
și reconfortante, atît pentru e- 
levi cit și pentru cadrele di
dactice, nu se vor uita ușor. 
Excursiile prin regiune, carna
valurile primăverii, activitățile 
cultural-sportive organizate, ac
țiunile de înfrumusețare a o- 
rașelor — la care au participat 
cu toții — au rămas acum de 
domeniul trecutului.

De azi, din nou la școală. 
Trimestrul care a trecut a fost 
o perioadă de intensă activi
tate, de maximă concentrare a 
tuturor forțelor 
xijn 
țșie 
cesul 
două 
cum
vor resfrînge în mod pozitiv 
asupra rezultatelor finale. Noul 
trimestru, care începe astăzi 
în toate școlile generale, licee 
și școli profesionale cere din 
partea tuturor elevilor și ca
drelor didactice eforturi mult 
sporite, strădanie și perseve
rență pentru ca la sfîrșitul a- 
nului să poată constata că au 
făcut pași îpainte pe drumul 
cunoașterii. Elevii claselor a 
VHI-a din școlile generale și 
elevii din ultimul an al lice
elor, cei care mîine își vor lua 
rămas bun de la școala care 
i-a adus în pragul adolescen
ței sau maturității, își vor spu
ne, în acest trimestru, ultimul 
cuvînt la învățătură, 
țele față de aceștia 

lari. Ele trebuie să 
velul cerințelor pe 
pus partidul nostru
școlii pentru a da țării un ti
neret multilateral dezvoltat, bi
ne pregătit pentru viață. In 
ceea ce privește munca cu pio
nierii, deși s-au făcut pași în
semnați înainte în organizarea 
judicioasă a activităților edu- 
cativ-recreative, mai este mult 
de lucru.

Trimestrul ce începe azi în 
școli, va trebui să aducă 
cu sine măsuri eficiente pen
tru desăvîrșirea rezultatelor 
muncii anterioare, pentru lichi
darea lacunelor ce mai există 
în pregătirea elevilor, pentru 
ultimele operații de „finisare" 
și „retuș". Roadele muncii in 
întreg acest an școlar se vor 
culege peste două luni. Va fi 
o perioadă de muncă asiduă, 
la sfîrșitul căreia vom fi mul
țumiți sau... nemulțumiți de fe
lul cum am muncit. înaintea 
primului semnal al soneriei de 
intrare în trimestrul al III-lea 
urăm elevilor din întreagă Va
lea Jiului succes la învățătură, 
iar cadrelor didactice spor la 
muncă!

In numărul de azi:
\ • IGIENA unităților de alimentație publică

(pag. a 2-a)
* Comunicatul plenarei C.C. al P. C. din Grecia
• Vicepreședintele S.U.A., Humphrey a sosit la 

Bonn

(pag. a 4-a)

Miercuri, 5 aprilie, s-au încheiat 
convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central' al Parti
dului Comunist Român și tovarășul 
Luigi Longo, secretar general al 
Partidului Comunist Italian. La 
discuții au participat tovarășii Emil 
Bodnăraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R.. Paul Nicu- 
lescu-Mizil. membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., Mi

hai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R. .

In cursul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă tovărășeas
că, reprezentanții, celor două partide 
au hotărît să se dea publicității un 
comunicat.

In aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a oferit un dejun în Cin-- 
stea tovarășului . Luigi Longo. Au 
participat membri ai Comitetului 
Executiv, ai Prezidiului Perma
nent și secretari ai C.C. al P.C.R.

Din nou demonstrații la tablă...

COMUNICAT
privind vizita tovarășului Luigi Longo, 

secretar general 
ai Partidului Comunist Italian, 

in Republica Socialistă România
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, între 31 martie 
și 5 aprilie 1967, tovarășul Luigi 
Longo, secretar general al ■ Parti
dului Comunist Italian, a vizitat 
Republica Socialistă România.

In timpul acestei vizite, tovară
șul Luigi Longo a avut convorbiri 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu. La

au mai participat tova- 
Bodnăraș, membru al

Acord
româno-elvefian 
în domeniul
iransporturilot 
aeriene civile
In urma tratativelor care s-au 

desfășurat. la București, la 5 apri
lie a fost parafat acordul între Re
publica Socialistă România și Con
federația . elvețiană privind trans
porturile aeriene civile. Acordul 
reglementează serviciile aeriene ci
vile între cele două țări, contri
buind la dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de colaborare în do
meniul aeronautic.

Se prevede acordarea pe bază de 
reciprocitate a unor înlesniri în 
traficul aerian și scutirea de taxe 
privind piesele de schimb, com
bustibil, lubrifianți, proviziile de 
bord importate temporar. De ase
menea, se stabilesc rutele ce vor 
putea fi exploatate de către între
prinderile de aviație civilă desem- 

• nate de partea română și cea elve
țiană. «-«>■•■ • ••

Acordul a fost parafat de către 
Constantin Șendreă, secretar -gene
ral în Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene și Charles - 
Albert Dubois ambasadorul 
ției la București.
★ ★

Tot în aceeași zi. a avut loc 
gurarea primei curse aeriene
Zurich și București, deservită de 
compania elvețiană Swissair.

(Agerpres)

Elve-

★ 
inau- 
între

RECUNOȘTINȚĂ
Ca în fiecare an, co

mitetul sindicatului 
preparației din Petrila 
s-a îngrijit să procure 
din timp biletele pen
tru a trimite salariații 
în frumoasele stațiuni 
balneo-climaterice pen
tru odihnă, recreiere 
sau tratament.

In primul trimestru 
al acestui an, au fost 
trimiși în stațiuni 22 
de preparatori. Pe a- 

• dresa comitetului sin
dicatului au sosit ve- niuc 
deri trimise de cei a- 
flați în stațiuni prin

care exprimă mulțu
miri pentru grija față 
de om și totodată ho- 
tărîrea de a munci 
cu forțe sporii e cînd 
se vor întoarce la lo
curile lor de muncă 
Printre preparatorii ca
re și-au petrecut con
cediul în stațiuni se 
numără și Bondilă Du
mitru (la Sîngeorz-Băi). 
Florea loan (la Sova- 
ta), Mitea Gheorghe (la 
Slănic-Moldova), Vaj-

Gheorghe (la
Mangalia), Penă Ștefan 
(la Ocna Sibiului), ti-

La Casa de cultură, din Petroșani

Un festival al model
19, 

Pe-
un

și Organizației comer
ciale locale Produse in
dustriale.

încă două amănunte: 
va concerta formația

modele de con- 
destinate sezo- 
de primăvară,

Sîmbătă, la ora 
Casa de cultură din 
troșanl găzduiește 
festival al modei
1967. Este primul eve
niment de acest gen 
organizat în acest an 
la Petroșani. Cele peste 
130 de 
fecții 
nului
vară și pentru litoral, 
modele create de meș
teri croitori de Ia fa
bricile de confecții din 
Arad, Oradea, de la 
„Bega" din Timișoara

și „Mondiala" Satu Ma
re, toate create după 
ultima linie a modei 
din Paris, vor fi pre
zentate de 14 manechi
ne — bărbați și femei, „Diamantele negre" iar 
și de 7 fetițe și băieți 
de la cercul de balet 
al' Casei de cultură din 
Petroșani.

Meritul de a fi ini
țiat și organizat acest 
festival al modei apar
ține întreprinderii co
merțului cu ridicata 
pentru textile — încăl
țăminte din Petroșani

prezentarea o va asigu
ra Li viu Oros, din De
va, cunoscut de la ul
timul „Dialog 
tanță" transmis 
leviziune.

Biletele s-au 
vînzare la casa 
fete a Casei. de
din Petroșani, începînd 
de ieri.

la dis- 
de Te-

pus în 
de bi- 

cultură

desfă- 
atmosferă tovără- 
loc un schimb de 

situației internațio- 
unor probleme ale

convorbiri 
rășii. Emil 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R.. 
Paul Niculeșcu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Dalea. secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R.

In cursul convorbirilor, 
surate într-o 
șească, a avut 
păreri asupra 
nale. asupra
mișcării comuniste și muncitorești, 
precum și asupra relațiilor dintre 
cele două partide.

Reprezentanții P. C. Român și 
P. C.' Italian, subliniind creșterea 
în întreaga lume a forțelor, care 
luptă împotrivă imperialismului, 
pentru pace, eliberare socia’â și 
națională, au scos, totodată.’ în 
relief agresivitatea crescută a cer
curilor imperialiste, și în primul 
rîrid a imperialismului american,, 
care prin războiul împotriva 
Vietnamului, prin lovituri de stat 
și comploturi, încalcă independen
ța și suveranitatea popoarelor și 
pun în pericol pacea lumii. Ei au 
subliniat, de asemenea, pericolul 
pe care-1 reprezintă cercurile

(Continuare în pao. a 3-ai

VITRINA ȘTIRILOR ZILEI
Expoziție de confecții cu vînzare

Mîine, în magazinele 
de confecții din Petro
șani se deschid 
ții de confecții 
zare. Alături de 
curente, se pun
zare o parte din con
fecțiile din tipurile ce

expozi- 
cu vîn- 
mărfuri 
în vîn-

se vor prezenta cu pri
lejul „Festivalului mo
dei 1967“ de sîmbătă 8 
aprilie de la Casa de 
cultură Petroșani.
. Se va deschide o ex
poziție de prezentare a 
confecțiilor și în holul 
Casei de cultură.

pregătesc și montează 
cofrajele, armăturile de 
fier, se pun 
macaraua și

Un nou

la punct 
platformele

de lucru. Pînă la sfîrși
tul săptămînii glisarea 
noului bloc va porni.

drum forestier
demontarea 
înguste de

Pregătiri de glisare
Pe șantierul ■. Lupeni, 

constructorii pregătesc 
în prezent glisarea blo-

A început
. liniei ferate

pe valea pîrîului Cimp- 
șoara — Lonea. Se des
fac șinele, se scot traver
sele, iar terasamentul ,

respectiv va 
construcția 
drum forestier care va 
pătrunde pe mai mulți 
kilometri în bazinul fo-, 
restier de aici.

fi folosit la 
unui nou

cului A 8, avînd 10 e- 
taje și 88 apartamente 
cu încălzire centrală. Se

Chioșcuri „ Litoral"

nerii Hăbăgău Tiberiu 
și Colda loan (la 
naia) și alții.

Pentru trimestrul 
au sosit la sindicat 
bilete pentru odihnă și 
tratament. Printre cei 
ce vor pleca în curînd 
în diferite stațiuni ale 
țării sînt Mihăilescu 
Manase, Luncan Gheor
ghe, Zuba loan — îm
preună cu soția, Lo
rentz Henrich, Mihu 
Iosif, Verdeț Constan
tin, tinerii Sitea loan 
Și Elena.

Complexul administrativ Lonea.C. POBUMBACL 
corespondent

de ame- 
chioșcuri

Sînt in curs 
najare două 
pentru deservirea popu
lației cu răcoritoare, li
nul va funcționa la Lu-

peni (cartierul Braia — 
Viscoza), iar celălalt 
chioșc „Litoral" va func
ționa în Bănița.

!n recepție; baia 
minei Lonea

A început recepția u- 
nui important obiectiv 
de la mina Lonea: Baia 
— lămpăria nouă, con
struită de către șantie-

ăria

rul T.C.M.M. După e- 
fectuarea recepției, noua 
baie 
dată 
rilor

Cofetărie-patiserie
La parterul blocului 

turn 21 Petrila este în 
curs de amenajare o co- , 
fetărie-patîserie. Noul o- 
biectiv alimentar, deși

— lămpărie va fi 
în folosința mine- 
loneni.

nu prea mare, dar im
portant, va deservi 
populația din Petrila cu 
produse de cofetărie, pa
tiserie, dulciuri etc.
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unităților
de

risirea se face numai prin geamuri 
neexistînd un sistem de ventilație. 
Spălarea mîinilor se face la chiu
veta unde se spală paharele. In lo
cal șdesea ește gălăgie și un va
carm de nedescris.

Cofetăria „Crinul" (cartierul Braia). 
Curățenia localului și a personalu* 
lui de deservire precum și ambi
anța localului atrag consumatori 
numeroși. Condițiile de igienă sînt 
respectate existînd 
pentru spălatul pe 
tul că în cofetărie 
matul contribuie și
ceasta. Responsabila acestei unități 
este tov. lovan Maria care are o 
Singură obiecție și anume că nu 
este aprovizionată cu ciocolată la 
cutie.

mult, la numai 30 de metri 
chioșc se află o grămadă 
gar. După cîte am aflat, 
n-a primit aprobare din
inspecției sanitare pentru deschi
derea acestui chioșc, Totuși 
tinuă să funcționeze. De ce î

de acest 
de băle, 

T.A.P.L. 
partea

con-

L. K,

două chiuvete 
mîini iar fap- 

s-a interzis fu
mai mult la a-

Cu halba-n

CU CONCURSUL UNUI 
GRUP DE CORESPONDENȚI 
AI ZIARULUI NOSTRU. AM 
ÎNTREPRINS ZILELE TRECUTE 
VN RAID-ANCHETĂ ÎN UNE
LE UNITĂȚI DE ALIMENTA
ȚIE PUBLICĂ DIN VALEA 
JIULUI, bufete, restauran
te yi cofetarii, consta» 
TARILE FĂCUTE CU OCAZIA 
raidului-anchetâ le re
dăm ÎN PAGINA DE FAȚĂ.

O ambianță 

plăcută
înainte Cu cîteva minute de ora 

prîBîului, am pășit pragul cantinei- 
testautant din Aninoasa. Prima im
presie — pună. Cele două încăperi 
destinate servirii abonaților au pe- 
reții prpaspăt văruiți, mesele șînt 
acoperite cu fețe curate, cu tacî- 
muri Și farfurii frumos aranjate, 
buchete de flori, pahare cu șerve- 
tale, coșulețe cu pline. In perețe — 
Uh difuzor de la care se face au» 
țltă o melodie. Toate la un loc 
crează o ambianță plăcută. Dar, 
lată $i cîteva păreri ale unor a- 
bWl#ti.

— Sîntem mulțurniți de felul cum 
șîntem deserviți. Atît la masa de 
prînz Cît și la cea de seară sîntem 
tratați Cu amabilitate de persona» 
lui cantinei. (Gherghi Vasile).

—■ Sșrvesc masa la această can
tină de mai mult timp. De cînd 
tpv. Demeter Gheorghe este resppn- 
șgbilul acestei Unități sîntem ser
viți Zilnic cu trei feluri de mîncare 
la prînz și două seara, carnea fi
ind nelipsită. (Țandrău Cornel).

Varietatea meniurilor, calitatea 
mîneăriî, comportarea atentă, crea- 
îă o ambianță plăcută fapt ce de
termină pe cei pește 60 de abonați 
care iau masa la cantina-reștaurant 
Să albă numai cuvinte de laudă 
față de colectivul acestei unități.

CARMEN FLORESCU

Bufet
sau „bombă*?

Bufetul „Someșul'1, unitatea nr. 
28: pereți nespoiți, pe jos murdă
rie. (Singurul fapt îmbucurător : fe
tele de masă sînt aproximativ cu
rate). Responsabilul localului, Grosu 
loan, bea împreună cu clienții. Unii 
aninoseni au denumit localul, pe 
bună dreptate, „bombă". Să vii să 
iei o gustare într-un asemenea lo
cal? Iți piere cheful de la prima 
vedere. Din 17 clienți întîlniți în 
bufet, 16 consumau doar băuturi. 
In frigider, în afară de cîteva chif
tele, 4—5 bucăți de șnițel, două bu
căți de slănină și cîteva prăjituri 
nu «e afla nimic.

La această unitate nu există o 
persoană care să se ocupe de cu» 
rățenia localului. Oare barmana, 
care în zilele de vîrf și duminica 
are foarte mult de lucru, mai poa
te să șe preocupe și de curățenia 
localului ?

La bufetul „Izvorul rece", o si
tuație cu totul contrarie celei în- 
tîlnite 1« „Someșul". Aici curățe
nie tș întîmpină de la ușă, pereții 
sînț cureți, personalul, jn halate 
albe, șerveȘta în mod civilizat con
sumatorii care iau loc la mese. 
Barmana Buia Maria și ospătarul 
Bercovici Herlik se poartă deose
bit de politico?! cp consumatorii. 
Aiți se poate servi pricind o frip» 
tu?* le grătar sau o mîncare caldă.

FiQRICA COSMA

alimentație
publică

Ambalaje le spune si tacă sau ai plec*. Tot 
aici, cetățenii F. Sîrbu și I. Piepțe- 
nary scîrUie cu vioara la urechea 
cui îl placa și nu-i plece.

As- GH. »OZU
Lupeni

stradă
nea- 
spa-

IOSIF 1QMUȘ
Lupani

Dincolo
de „prima

sin-

piramidă
Bufetul „Timiș" din Petrila. 

pectul localului: curat. Deservirea :
ireproșabilă iar responsabilul poar
tă un halat curat și proaspăt apre- 
tat. Pînă acum totul este în ordine, 
dar ambalajele (lăzi cu sticle goale) 
depozitate în formă de piramidă în
tr-un colț al localului dau un as
pect de dezordine. La fel aici nu 
există o chiuvetă unde omul de 
după tejghea să se spele pe mîini 
ci este nevoit șă se spele la robine
tul unde se spală paharele. Pre
paratele culinare reci, din frigider, 
unele sînt proaspete altele nu prea.

Diferențe

de la un etaj
la altul

E. PETRILEANU

Unde-I res
ponsabilul ?

că femeia 
în munca

uneori la

Bufetul restaurantului „Transil
vania" din Petrila. Curățenia lașă 
aici de dorit. Aceasta se datorește 
în mare parte faptului 
de serviciu este folosită 
de barmana.

— Prea mult așteptăm
bar ca șă fim serviți, ne spune con
sumatorul Avram Alexandru, iar 
paharele iiu-s spălate corect.

Mai mulți consumatori se între
bau : cui să sesizăm toate de vre
me ce responsabilul Szabo Ladislau 
nu este prezent la serviciu deși 
este trecut de ora 10. Am încercat 
noi să-l căutăm dar în zadar. Am 
încercat din nou să-1 găsim după- 
amiază, în jurul orei 16, dar nici 
atunci nu l-am găsit.

Urcăm în localul restaurantului 
„Transilvania", Aici situația se 
schimbă. Localul, recent renovat, 
te îmbie să te așezi la masă și să 
servești ceva. Fețele de masă cu
rate, la fel și localul curat iar per
sonalul cu ținută corespunzătoare, 
gata să-și primească clienții.

Deși deservirea este în general 
bună, în local persistă totuși unele 
deficiențe în ce privește igiena. Nu 
există prosoape și săpun pentru 
spălatul mîinilor.

Am făcut o vizită în bucătăria 
restaurantului. Aici am întîlnit pe 
tovarășa Stan Iolanda, șefa bucă
tăriei, care părea bucuroasă de 
oaspeți. Curățenia exemplară, ve
sela curată. Personalul se prezintă 
în ținută corespunzătoare.

Deși restaurantul „Ctna" din Lu- 
peni a ieșit din reparație numai de 
vreo cîteva săptămîni, între res
taurantul de sus de la etaj și bufe
tul de jos este o mare diferență. In 
restaurant curățenia este exem
plară, localul fiind proaspăt zugră
vit și iluminat corespunzător; face 
consumatorului o impresie din cele 
mai bune Fețele de masă, husele 
de pe scaune, halatele chelnerilor 
și a personalului de la bucătărie 
sînt în perfectă stare de curățenie 
iar regulile de igienă sînt respec
tate, personalul avînd locuri spe
ciale pentru spălatul pe mîini și a- 
ranjarea ținutei. Ambalajul este 
păstrat în camere special destinate 
acestora. (Responsabilul acestei u- 
nități este toy. Hera loan).

Cu totul alta este situația de la bu
fetul de la parterul restaurantului, 
deșf a fost renovat o dată cu localul 
de sus. Igrasia, vopseaua scorojită 
de pe mobilier, fețele de masă și 
halatele pătate, murdăria din local 
și pe lingă acestea o lipsă de aeri
sire fac din acest bufet un loc nu 
prea agreat de consumatori.

Bufetul „Vînătorul", tot din Lu- 
peni. Și la acest local, renovat și în
frumusețat nu de mult, situația este 
departe de cea care ar trebui să 
fie. Din cauza proastei acoperiri, 
apa s-a scurs prjn pereți și 
locuri zugrăveala e căzută

In orașul Vulcan există un 
gur restaurant ■. „Straja". La prima 
vedere pare un local atrăgător dar 
dacă privești mai cu atenție ob
servi pe la colțuri tavanul pătat și 
un perete pe care este „zugrăvit" 
locul unde o dată a existat o sobă 
de teracotă. In locul unde cu 10 
zîle în urmă era o chiuvetă nu se 
mai văd decît două bucăți de țeava 
deformate.

In cadrul localului funcționează 
si o ospătărie cu abonați și con
sumatori de ocazie, M-am adresat 
cîtorva consumatori pentru a afla 
părerea despre igienă, deservire 
etc.

Vili Gheorghe, lăcătuș : „Vesela 
este curată, halatele lucrătorilor de 
asemenea, dar se întîmplă cîțeo- 
dată ca fețele de masă să fie mur
dare".

Cojoearu Gheorghe. funcționar: 
„Servesc zilnic masa aici și sînt 
mulțumit în privința igienei".

Ciocan Nicu, cooperator: „Aș fi 
foarte mulțumit dacă mesele ar fi 
aranjate mai ou gust, fețele de ma
să întotdeauna curate Iar vesela 
din care s-a servit un fel de mîn
care să nu mai fie îngrămădită pe 
masă în fața clienților, 
dicată la timp".

La bufetul din Clmpa, multe 
junsUri sînt legate de lipsa de 
țiu corespunzător. De multe ori vezi 
oameni cu halba sau sticlele de be
re afară, în stradă, în fața bufetu
lui. La acest bufet nu poate fi vor
ba de fețe de masă pe cele două 
mese ce se află în cămăruța de 4/4 
m. Aerisirea se face pe o singură 
ușă, pe unde intră și iese consu
matorul.

Bufețul „Cerbul" din Lonea a 
fost renovat, văruit, pus Ia punct, 
deci corespunde deservirii dar este 
lipsit de un loc corespunzător' pen
tru depozitarea ambalajului si ast
fel acesta este păstrat în curtea 
bufetului, expus intemperiilor. Ar 
fi foarte bine ca în perioada de 
vară, în fața bufetului să fie in
stalate mese, scaune, . 
umbrele. Aceasta este 
responsabilului deoarece 
tuală acest bufet este 
ventat de consumatori

eventual și 
si dorința 

! la ora ac
ru uit frec-

* -
H?-B.

Deocamdată
promîsiuni...

C.

ci să fie ri-

MARCAU
Vulcan

Mititei
CU... praf

La bufetul „Păltiniș" din Uricani, 
neglijența te întîmpină de la in
trare. Pe terasa din fața bufetului 
se găsesc cîteva mese, un grătar 
și două butoaie care au simțit din 
plin toate capriciile i^nii. In bu
fet, cu toate că fețele de masă și 
halatele lucrătorilor (atunci cînd 
există) sînt curate, pereții au un 
aspect tragic. Despre condiții pen
tru spălatul mîinilor nici nu se poa
te vorbi, acestea neexistînd. Fiind 
întrebat ce părere are despre igie
na din bufet, gestionarul Bercea 
Gheorghe a răspuns : „Am trimis 
o adresă T.A.P.L.-ului prin care 'am 
cerut zugrăvirea localului, dar® a- 
teasfa se va face numai peste o 
lună și jumătate. Conducta de la 
toaletă va fi desfundată cît mai 
urgent. Așa a promis sectorul I.G.O. 
din localitate". Deocamdată există 
promisiuni...

în două
iar ae-

La bufetul nr. 50, „Șiretul" din
Vulcan, de cîteva zile s-a instalat 
un chioșc unde se pot servi miti
tei. Și asta la marginea drumului, 
unde circulă zilnic sute de mașini. 
Așa că la „Șiretul" ai prilejul Să 
consumi mititei cu praf. Ba mai

CONC LUZ

MIHAI TOM1

Raid-anchetă realizat de Fran- 
cisc VETRO în colaborare cp 
pn grup de corespondenți.

I I

c. baduța 
P. GĂINĂ 
E. DOBOȘ

In zilele noastre, a 
găsi un restaurant cu 
dușumele și pereți cu
rați, mesele acoperite 
de fețe albe, lucrători 
care să poarte halate 
curate, să aibă mîini 
spălate și unghii tăiate 
— sînt 
rești. 
ceste 
tare

necesități fi- 
Dacă una din a- 
obligații elemen

tul este respecta.

lă, consumatorul ori o- 
colește respectivul lo
cal sau — dacă n-are 
încotro — pleacă de a- 
colo cu impresii nu 
dintre cele mai bune. 
Si apoi se pune ches
tiunea salubrității ali
mentelor deoarece de 
acestea depinde vigoa
rea fizică a omului, să
nătatea sa.

microbi și miresme neplăcute, 
lipsă de simț gospodăresc, to-

„Floricele*
de tencuială

La bufetul „Bucegi" din bupeni, 
consumatorii găsesc un local cu 
pereții afumați iar din tavan curg 
„floricelele" de tencuială care pi
cură adeseori în paharele consuma
torilor. De un an de zile nu s-a zu
grăvit acest local și atunci zugră
veala s-a făcut de mîntuială. Și, 
fapt curios, renovarea localului es
te programată abia pentru,., tri
mestrul IV al anului. La bufetul 
„Bucegi" șînt abonați „cîntăreți" 
flotanți și nedoriți totodată. Nimeni 
nu le apune însă nimic, nimeni nu-

fl) Cu prilejul raidului s-a constatat că sînt 
unități care corespund cerințelor în felul cum 
se prezintă, care atrag datorită unei ambianțe 
plăcute. Ne referim la restaurantele „Cina" din 
Lupeni, „Transilvania" din Petrila, „Minerul" 
din Petroșani, la bufetele „Izvorul rece" (Ani
noasa), „Tirnave" și „Bistrița" (Vulcan), la cofe
tăriile „Corso" (Lupeni), „Liliacul" (Uricani), 
„Trandafirul" (Vulcan), „Crinul" Lupeni. Dar din 
totalul de 62 localuri de alimentație publică se 
pare că prea puține se bucură de aprecierea de 
care ar trebui să o murite.
• In unele unități, ambalajul se depozitează 

in incintă, cum este cazul la chioșcul din piața 
prașulul Lupeni, (in iața căruța se află o tarabă 
unde de 6 ani de zile șe prepară cîrnăciori și 
mititei in aer liber), bufetul nr, 56 Petrila și 
multe altele. Nu se poate organiza evacuarea 
lor operativă ?

9 Instalațiile sanitare din majoritatea unități
lor sini defecte, prost întreținute, devenind ade-

obiecte de lux

lingă că au o 
permanență de

Enășoiu

prin

corn 
o ți- 
Con

vărate focare de 
Pînă cînd această 
varăși responsabili de unități ?

0 Oare nu pare de-a dreptul curios faptul că 
in marea majoritate a unităților banalul prosop 
și săpunul sînt considerate 
simplul fapt că lipsesc ?

Sînț lițcrători care, pe 
portare civilizată, dispun' în
nută decentă. Iată cîteva nume: 
stantin. Musca Anton, Moga Ana, Costăchel Pa- 
raschiva, Drăghici Eugenia, Hera Ioan, Demeter 
Gheorghe. Din păcate, de mult spațiu era nece
sar pentru a reproduce nume de lucrători cer 
tați cu regulife elementare de igienă...
• Ne 

bine puș 
chiar un 
sumator
arunce mucul de țigară pe jos, va păta fața 
masă sau va sparge pahare sau 
i se poate imputa aruncarea 
fiindcă nu sînt scrumiere).

Sînt numeroase problemele

exprimăm convingerea că intr-un local 
la punct, cu un serviciu ireproșabil fie 
bufet periferic, poate doar cîte un con- 
care-și pierde controlul va îndrăzni

sticle (deseori 
mucurilor pe

să 
de 
nu 
jos

legate de igiena 
unităților de alimentație publică care necesită o 
rezolvare operativă. Bineînțeles că nu ne aștep
tăm ca totul să fie soluționat în următoarele zile 
—- se invocă lipsa de fonduri și spațiu corespun
zător — dar credem că este cazul și timpul ca 
atît conducerea T.A.P.L. cît și inspecția sanitară 
să întreprindă măsuri eficiente pentru respecta
rea normelor elementare de igienă în bufete, co
fetării și restaurante. Este doar vorba de niște 
restanțe care trebuie lichidate...



I» curtnd presei din țara noastră

i sa va adăuga o publicație nouă» COMUNICAT
MAGAZIN ISTORIC 
revistă de cultură istorică

— Revista va
Destinată unui public larg, re

vista Magazin Istoric va aborda o 
tematică variată din istoria națio
nală și universală. In paginile ei, 
cititorii vor găsi studii, articole și 
documente despre istoria patriei, 
din cele mal vechi timpuri și pînâ 
în zilele noastre, despre activita
tea mișcării democratice și revolu
ționare, despre locul poporului ro
mân în istoria universală, despre 
contribuția sa la tezaurul culturii 
omenirii.

Magazin istoric va cuprinde ar
ticole despre caracteristicile diver
selor culturi și civilizații, evoluția 
relațiilor internaționale, va publica 
memoriile unor personalități româ-

La început de drum, revista Magazin istoric se adre
sează cititorilor din întreaga țară, solicitîndu-le păreri și su
gestii asupra profilului și conținutului tematic. Redacția re
vistei își exprimă dorința de a întreține o legătură perma
nentă cu cititorii săi, așteptînd de pe acum corespondențe 
pe adresa: strada Academiei nr. 39—41, raionul 30 De
cembrie, București.

Să tot fie trei, patru 
zile de cînd am stat de 
vorbă cu chioșcul de 
ziare din curtea oficiu
lui P.T.T'R. din Lupeni. 
Țare-i plăcut să stai de 
vorbă cu un chioșc de 
ziare. E la curent cu

TELEVIZIUNE
6 aprilie

18,00 Pentru cei mici: Filmul 
„Corida".

18,10 Pentru tineretul școlar : 
Studioul pionierilor,

18,50 Publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,27 Buletinul meteorologic.
19.30 „Mult e dulce și fru

moasă". Emisiune de 
limbă română contem
porană.

19,40 La ordinea zilei: Orga
nizarea științifică a pro
ducției și a muncii.

20,00 Interpret?. de muzică 
populară : Olga Stănes- 
cu, Aurel Ioniță și Sile 
Ungureanu.

20.15 Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice : Ne
pal.

20.45 Dicționar dl personaje 
— Litera .1.

21.15 Parada vedetelor.
21.30 De la Giotto la Brîncuși. 

Valori universale în mu
zeele din România II).

22,00 Armonii enesciene.
22.30 Telejurnalul de noapte.
22.45 închiderea emisiunii.

apare lunar —
ne și străine. Ea va informa tot
odată cititorii asupra celor mai noi 
rezultate ale cercetărilor din do
meniul istoriei, arheologiei, istoriei 
culturii, științei și artei, va prezen
ta puncte de vedere privitoare la 
curente de idei și tendințe în isto
riografia contemporană.

Coloanele revistei vor fi puse la 
dispoziția istoricilor, scriitorilor, 
publiciștilor, cadrelor didactice din 
invățămîntul de toate gradele, cer
cetătorilor din institute, de la ar
hive și muzee, etnografilor, tuturor 
celor care se preocupă de proble
me ale istoriei politice, sociale, di
plomatice, istoriei economiei, știin
ței, tehnicii, literaturii și artei.

E frumos, dar ce folos
cele mai noi evenimen
te de pe bătrîna noas
tră Teră. Dar mai mult; 
știe și cînd și cîți sate
liți și rachete au fost 
lansate în cosmos, des
pre exploziile ce au loc 
în soare, despre comete

și meteoriți etc., etc. Ce 
mai, un chioșc de ziare 
este un adevărat erudit. 
Ăsta din curtea oficiu
lui P.T.T.R. m-a decep
ționat. E frumos nu zic, 
dar e un incult și jumă
tate. Habar n-are de ni
mic. N-a știut nici să-mi 
spună măcar că-i zi de 
întîi april și că, potri
vit unui vechi obicei, 
la această dată, se um
blă cu păcăleli.

— Bine, stimabile — 
îi zic — se poate nici 
să nu știi pe ce lume 
trăiești ? La ofensa a- 
ceasta, chioșcul a sărit 
ca ars.

— Să nu știu ? — As- 
ta-i prea de tot! Știu 
și încă prea știu. Știu 
de pildă că ar trebui 
să stau acolo unde mi-e 
locul: în punctul cu 
cea mai mare animație 
de pe strada mare a Lu- 
peniului; să fiu tixit de 
ziare și reviste. Crede- 
mă pe cuvînt că mă 
simt lezat în demnita
tea mea de chioșc să 
stau și să fac umbră 
pământului degeaba.

— Păi, de ce nu te 
zbați să fii de folos ?

— Eu mă zbat, dar 
nu se zbat alții. Stăpî- 
nii mei de la oficiul

PROGRAM DE RADIO
7 aprilie

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. Bule
tin meteo-rutier; 6,15 ACTUALITA
TEA AGRARA; 6,25 Program mu
zical de dimineață; 6,45 Emisiune 
pentru pionieri; 7,00 RADIOJUR
NAL- Sport, Buletin meteo-rutier;
7.15 In ritm de vals; 7,30 Fredo
nați cu noi aceste melodii; 8,00 
SUMARUL PRESEI; 8.10 Jocuri și 
instrumente populare: 8,25 MO
MENT POETIC,- 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului : Anemia și sarcina; 9.35 
Orchestra de muzică populară 
„Cindrelul" a Filarmonicii de stat 
din Sibiu; 10,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 10,03 Cîntece de leagăn;
10.15 Emisiune de cîntece și jocuri 
populare; 10,30 DO — RE — MI 
PENTRLt COPII; 10,55 Recital vocal 
Constantin Stroescu; 11,20 Săptămî- 
na culturii ungare; 11,35 Cîntă Ni- 
colae Nițeșpu; 11,45 Muzică popu
lară interpretată de Ion Creții și 
violonistul Petru Bundiș; 12,00 BU
LETIN DE ȘTIRI. Buletin meteoro
logic; 12,10 Concert de estradă:
12,45 Formațiile Constantin Bîrsan

(Urmare din pag. 1) 

reacționare din Europa, în mod 
special forțele neonaziste și revan- 
șiste din Republica Federala a 
Germaniei, care se opun procesului 
de destindere internațională.

In această situație crește în 
toate țările nemulțumirea popu- 
Iară și mobilizarea forțelor care 
luptă împotriva agresorului ameri
can și împotriva imperialismului, 
pentru libertatea și independența 
popoarelor, pentru asigurarea în 
Europa a unui climat de securi
tate, de înțelegere reciprocă și de 
cooperare internațională. Necesi
tatea unei politici de pace și de 
securitate este tot mai mult în
țeleasă de către forțe sociale de 
diferite convingeri politice, reli
gioase și filozofice, și chiar de 
cercurile cele mai responsabile 
din diferite țări, care,- în fața fa
limentului războiului rece și a 
scindării Europei în blocuri mili
tare opuse, înțeleg necesitatea li
nei schimbări radicale în viața 
politică internațională.

Cele două partide sînt convinse 
că pentru a aborda în mod con
structiv problemele securității eu
ropene trebuie să se pornească de

P.T.T.R. cică ar vrea să 
mă planteze undeva, dar 
cei de la I.L.L. nu vor; 
zic că nu au timp, să-mi 
facă fundația. Iți dai 
seama ce fundație gro
zavă îmi trebuie, ca la 
un bloc cu 10 etaje 
(m-am sfiit să-i spun 
că exagerează}.

— Și tovarășii de la 
oficiu ce zic ?

— Ce să zică ? O da
tă ce au adresă către 
I.L.L. s-au spălat pe 
mîini de răspundere. 
Păcat că n-am niște 
picioare ori măcar nis
caiva rotile.

— La ce ți-ar folosi 1
— In primul rînd aș 

merge în biroul diri
gintelui. L-aș scutura un 
pic. l-aș scutura și pe 
cei de la I.LJi. și apoi 
aș porni iavaș, iavaș 
și m-aș așeza in locul 
de pe strada principală 
a Lupeniului care-i mai 
umblată.

Bună logică are chioș
cul — mi-am zis. Se 
aude, tovarăși de la 
I.L.L. și P.T.T.R. Lu
peni ? Dacă se aude, 
luați măsuri grabnice 
ca acest chioșc frumos 
să fie de folos.

D. C.
Foto: N- Moldoveanu

și Gerd Natschinski; 13,00 Varie
tăți muzicale; 13,30 Intîlnire cu me
lodia populară si interpretul prefe
rat; 14,00 BULETIN DE ȘTIRI. Bu
letin meteo-rutier; 14,08 Din disco
teca noastră : muzică ușoară; 15,0Q 
Cîntă Sofia Popa și clarinetistul 
Iliuță Rudăreanu; 16,00 RADIO
JURNAL. Sport. Buletin meteoro
logic; 16,15 Din istoricul operetei 
românești; 16,40 Cîntece de Nelu 
Ionescu; 16,50 Studioul tînărului in
terpret; 71,10 IN SULJBA PATRIEI; 
17,40 Omagii muzicale ; 18,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 18,05 RĂSPUN
DEREA PERSONALA; 18,30 Mu
zică ușoară; 18,40 RADIOSIMPO- 
ZION : NORMELE ETICE SI RE- 
LAȚIII E DE MUNCA; 19,00 O me
lodie pe adresa dumneavoastră; 
19,30 Melodia zilei : „Te mai aș
tept" de Temistocle Popa ; 19,35 
Concert de melodii românești; 20,00 
RADIOGAZETA DE SEARA; 20,30 
Concert de melodii românești (Par
tea a 11-a); 21,05 ATENȚIUNE, PĂ
RINȚI 21,20 Emisiune de muzică 
ușoară; 22,00 RADIOJURNAL. 
Sport. Buletin meteorologic; 22,20 
Viața de concert a Capitalei; 23,00 
Muzică ușoară; 23,52 BULETIN DE 
ȘTIRI

Ia recunoașterea realității actuale, 
în primul rînd a existenței . celor 
două state germane, suverane și 
cu drepturi egale, de la inviolabi
litatea frontierelor create după 
cel de-al doilea război mondial, 
ca și de la necesitatea relevată în 
Declarația de la București „ca toa
te statele să renunțe la orice fel 
de discriminări și presiuni, fie ele 
politice sau economice, față de al
te țări, să colaboreze pe bază de 
egalitate și să se stabilească relații 
normale între ele, inclusiv stabili
rea de relații normale cu ambele 
state germane". Ele consideră ca 
un factor de cea mai mare im
portanță pentru pace, destinderea 
încordării și însănătoșirea vieții 
politice în Europa — intensificarea 
și lărgirea raporturilor economice, 
politice, culturale între state, in
diferent de orînduirea lor socială. 
La acest scop ar contribui în mare 
măsură aplicarea unor măsuri, 
chiar parțiale, de dezarmare, de 
creare a unor zone denucleari- 
zate, excluderea sub orice formă 
a accesului Germaniei Federale 
la arma nucleară, ca și depăși
rea împărțirii Europei în blocuri 
militare opuse.

Cele două partide reafirmă spri
jinul lor și deplina solidaritate 
cu lupta dreaptă a poporului viet
namez și subliniază necesitatea ca 
bombardamentele americane, pre
cum și orice altă acțiune agre
sivă împotriva R. D. Vietnam să 
înceteze în mod definitiv și ne
condiționat, să fie respectat drep
tul poporului vietnamez de a re
zolva de sine stătător problemele 
unității naționale și ale dezvol
tării țării, corespunzător cu aspi
rațiile sale. Cele două partide ex
primă solidaritatea tor cu popoa
rele care luptă pentru propria lor 
libertate națională, pentru pro
gresul economic și social.

P.C.R. și P.C.l. relevă impor
tanța unității mișcării comuniste 
și muncitorești pentru coeziunea 
tuturor forțelor antiimperialiste și 
pentru cauza socialismului si a pă
cii. Această unitate, in condițiile 
de mare diversitate în care își des
fășoară acum activitatea lor parti

Un meci sub
Desfășurat în sala I.M.P., meciul 

de volei dințre Știința Petroșani și 
Medicina București, deși încheiat 
cți o victorie așteptată, a dezamă
git pe numeroșii spectatori pre- 
zenți să susțină echipa favorită.

Meciul a început în nota de do
minare a oaspeților care reușesc, 
după cîteva servicii, să conducă 
echipa gazdă. Insă, revenindu-și, 
studenții petroșăneni cîștigă primul 
set cu 15—13. In cel de-al doilea 
set oaspeții își impun jocul și cîș
tigă fără emoții cu 15—13. Condu- 
cînd și în setul al IlI-lea, la un 
moment dat cu 11—6, studenții bu-

Șfiinfa Petroșani
Politehnica II București 51—56
In întîlnirea dintre Șțiipța Pe

troșani și ultima clasată Politehnica 
II București am asistat la un joc 
slab din partea ambelor echipe.

Prima repriză aparține oaspeți
lor care, printr-un joc mai orga
nizat. reușesc să obțină un avan
taj de 11 puncte. Pupă pauză, o 
mobilizare mai bună a gazdelor, 
le permite acestora să reducă din 
handicap și să preia conducerea.

PRONOEXPRES
La concursul Propoexpres Nr. 14 

din 5 aprilie au fost extrase din 
urnă următoarele numere :

Extragerea I : 40 28 12 10 22 25. 
Numere de rezervă : 21 45.

dele comuniste, nu poate să sa ba* 
zeze decît pe consecventa respeC’ 
tare a independenței și egalități 
în drepturi a fiecărui partid, pe 
neamestecul în afacerile interim 
ale fiecăruia dintre ele. pe baza 
internaționalismului socialist.

Pgntru o mai bună înțelegere 
reciprocă între partidele frățești 
și pentru întărirea solidarității lor 
internaționale, P.C.R. și P.C.l. re
cunosc utilitatea și importanța pe 
care o pot avea, în spiritul res
pectului reciproc, contactele și 
consultările între partide, schim
burile de păreri și de experiență, 
în cele mai diferite forme și la 
orice nivel. Eventualele divergențe 
de păreri și de poziții care pot 
apare nu trebuie să afecteze nicio
dată raporturile de solidaritate și 
de colaborare care trebuie să 
existe între, partidele comuniste și 
muncitorești.

In acest spirit, cele, două partide 
își reafirmă hotărîrea de a acționa 
în vederea lărgirii înțelegerii și co
laborării între partidele frățești, 
a căutării oricăror posibilități îh 
acest scop și de a cpntribui astfel 
la depășirea dificultăților existen
țe în mișcarea comunistă, la con
tinua întărire a unității și coeziu
nii acesteia.

In cursul convorbirilor, repre
zentanții P.C.R. și P.C.l. și-au ex
primat deplina satisfacție pentru 
raporturile tovărășești care exis
tă între cele două partide și pe 
care își propun să le dezvolte în 
continuare, în interesul reciproc, 
ca și în interesul unității comu
niștilor din întreaga lume.

Cele două partide au apreciat în 
mod pozitiv dezvoltarea favora
bilă a raporturilor politice, eco
nomice, științifice și culturale din
tre România și Italia.

Vizita tovarășului Luigi Longo 
în Republica Socialistă România, 
convorbirile avute, constituie un 
nou prilej de reafirmare a tradi
ționalelor legături frățești dintre 
cele două partide, dintre popo
rul român și poporul italian, un 
aport la cauza socialismului și 
păcii.

VOLE1

așteptări
cureșteni cedează totuși setul la 
13.

In continuare, oboseala vădită a 
jucătorilor de la Medicina (care 
tot timpul aii jucat fără rezerve) 
își spune cuvîntul, și echipa Știința 
Petroșani cîștigă setul al patrulea 
cu 15—0 ! Deci, 3—1 pentru Ști
ința Petroșani.

Au plăcut mult : Rusu și Năstă- 
sescu de la Medicina, Bogdan și 
Țvein de la gazde.

Corect arbitrajul prestat de Teo- 
dor Sziliagy.

Emilian NEAGOE,
student

BASCHET

Dar, cîteva greșeli ale gazdelor d#u 
prilej echipei bucureștene să ega
leze. Ultimele minute se caracteri
zează printr-o alternanță de scor, 
ca pînă la urmă, prin cîteva con
traatacuri, echipa oaspete să ter
mine învingătoare cu 5 puncte di
ferență.

N. EMILIAN,
student

Extragerea a Il-a: 47 45 46 18 
43 42 38 48.

Fond de premii extragerea l-a: 
619 751 lei.

Extragerea a Il-a: 345 239 lei.
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VîRTR iNTEnMHTiOWniH
Comunicatul plenarei C. C. 
al P. C. din Grecia

George Macovescu 
primit de cancelarul 
federal al Austriei

Vicepreședintele S, U. A., Humphrey 
a sosit la Bonn

ATENA 5 (Agerpres). — Ziarul 
„Avghi“ a publicat comunicatul 
culei de-a X-a plenare a C.C. al 
P.C. din Grecia.

In comunicat se arată că plenara 
a< analizat situația politică din ța
ră și activitatea partidului pe ba
za raportului Biroului Politic pre
zentat de Kostas Kolianis, prim- 
secretar al Comitetului Central.

Senara a scos în evidență im-

Lucrârile conferinței 
celor cinci stale 
africane

CAIRO 5 (Agerpres). — Marți 
după-amiază, la Cairo au continuat 
lucrările din cadrul conferinței la 
nivel înalt a celor cinci state afri
cane : R.A.U., Algeria, Mauritania. 
Tanzania și Guineea. Agenția 
M.E.N. relatează că „la mica con
ferință la nivel înalt", cum mai 
este denumită reuniunea din capi
tala R.A.U., nu există propriu-zis 
o .ordine de zi, participanții au 
hptărît să aibă un schimb de ve
deri atît în probleme africane cit 
și internaționale Comentatorul a- 
genției M.E.N. remarcă însă că si
tuația din Rhodesia, problema ră
mășițelor colonialiste pe continen
tul- african, precum și problema 
întăririi cooperării statelor Africii 
în vederea creării unui front pu
ternic capabil să riposteze acțiuni
lor și comploturilor imperialiste, 
sînt principalele subiecte ale reu
niunii.

Agențiile de presă remarcă că 
cei patru șefi de state prezenți 
acum la Cairo — Gamal Abdel 
Nasser (R.A.U.), Houari Boume
dienne (Algeria), Mokhtar Ould 
Daddah (Mauritania), Julius Nye- 
rere (Tanzania), precum și repre
zentantul președintelui Guineei în 
discursurile lor de la deschiderea 
conferinței, au subliniat necesita
tea strîngerii rîndurilor țărilor A- 
fricii prin intermediul Organiza
ției Unității Africane (O.U.A.).

Nixon la Tokio
TOKIO 5 (Agerpres). — Fostul 

vicepreședinte al Statelor Unite, 
Richard Nixon, a sosit vineri la 
Tokio. La sosire, el a declarat zia
riștilor că va avea întrevederi cu 
membri ăi guvernului japonez și 
cu reprezentanți ai cercurilor de a- 
faceri din această țară. După în
cheierea vizitei în Japonia. Nixon 
va pleca în o serie de alte țări din 
Asia. Totodată, el a anunțat că in
tenționează să facă un turneu înI
America Latină, în cursul lunii 

portanța luptei populare pentru 
normalizarea vieții politice, în Gre
cia. Lupta pentru înfăptuirea a- 
cestor țeluri constituie astăzi o- 
biectivul politic principal al parti
dului. Se impune ca țara să mear
gă spre alegeri, să se ia măsuri 
pentru desfășurarea lor fără vio
lență și fără falsuri.

Subliniind extinderea și adînci- 
rea mișcării de legalizare a parti
dului comunist grec, plenara a 
chemat pe comuniști și pe cetă
țenii democrați să depună mai 
multe eforturi, astfel îneît această 
revendicare să se transforme în 
obiectivul de luptă al maselor 
largi și al forțelor democrate.

0 vittorie a loiieloi Drooresiste din S.H.H. 
In lupta puntru libetlili
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

Partidul Comunist din S.U.A. a 
dat publicității o declarație în ca
re este salutată hotărîrea Ministe
rului de Justiție de a înceta ur
mărirea partidului în baza legii 
McCarran. Hotărîrea a fost anun
țată luni de un purtător de cuvînt 
al Ministerului de Justiție, care a 
declarat că s-a renunțat de a se 
mai cere Curții Supreme a S.U.A, 
anularea deciziei Curții de apel, 
care a recunoscut în două rînduri 
drept neconstituțională cererea ca 
Partidul Comunist din S.U.A. să 
se înregistreze ca organizație, „sub
versivă".

Renunțarea la urmărirea în ba
za prevederilor legii McCarran, se 
subliniază în declarația Partidului 
Comunist.. constituie o victorie a 
forțelor progresiste din S.U.A. în 
lupta pentru libertăți democratice. 
Declarația subliniază totodată că

In Aden 
încordarea 
se menține

ADEN 5 (Agerpres). — Situația 
din Aden continuă să se mențină 
încordată. In cursul zilei de mier
curi, în diferite cartiere ale ora
șului au avut loc noi ciocniri în
tre patrioții arabi și trupele brita
nice. Ca urmare a prelungirii gre
vei generale, întreaga activitate 
a orașului este paralizată, inclusiv 
cea portuară și de pe aeroport. Pe 
străzile pustii, circulă numai pa
trule britanice.

In cursul zilei, membrii misiu
nii O.N.U. care se află în Aden 
au vizitat cunoscuta închisoare Al 
Mansura în care se află întemni
țați numeroși deținuți politici. Po
trivit relatării corespondentului a- 
genției Associated Press, membrii

VIENA 5. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite: 
George Macovescu, prim-adjunct ,al 
ministrul ' afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, care 
face o vizită în Austria la invita
ția secretarului de stat al Minis
terului Afacerilor Externe, Cari 
Bobleter, și a Asociației austriece 
de politică externă și relații inter
naționale, a fost primit miercuri 
de cancelarul federal Josef Klaus. 
A fost de față secretarul de stat, 
Cari Bobleter, precum și amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Viena, Gheorghe Pele. 
Cu acest prilej a avut loc o dis
cuție, care s-a desfășurat într-a 
atmosferă cordială, prietenească.

democralite
P.C. din S.U.A. se pronunță pentru 
dizolvarea Comisiei Camerei Re
prezentanților pentru cercetarea 
activității antiamericane. O ase
menea măsură ar constitui un pas 
important în lupta pentru dreptu
rile cetățenești, pentru lichidarea 
politicii agresiunii și războiului.

La încheierea convorbirilor dintre 
președintele S.U.A. și președintele Turciei 

de a menține și întări pactul mi-WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Convorbirile oficiale dintre preșe
dintele Johnson și președintele 
Turciei, Cevdet Sunay, aflat într-o 
vizită în S.U.A.. s-au încheiat marți 
seara. La sfîrșitul acestor convor
biri a fost dat publicității un co
municat în care se arată că cei doi 
președinți au discutat o serie de 
probleme referitoare la „relațiile 
dintre cele două țări și principa
lele probleme internaționale care 
influențează pacea și securitatea 
în întreaga lume". Comunicatul 
menționează că în cadrul convor
birilor s-a făcut o trecere în re
vistă a „ultimelor evenimente din 
Asia de sud-est“. In ce privește 
problemele europene, cele două 
părți și-au reafirmat intențiile lor

Atacuri ale patrioților sud-vietnamezi 
în apropierea Saigonului
SAIGON 5 (Agerpres). Patrioții 

sud-vietnamezi au reușit să se in
filtreze din nou în imediata apro
piere a Saigonului, atacînd marți 
seara două posturi de poliție. A- 
genția Associated Press menționea
ză că polițiștii au fost luați prin 
surprindere de două companii ale 
forțelor F.N.E. Imbrăcați în uni
formele poliției saigoneze, patrioții

BONN 5 (Agerpres). — Miercuri 
a sosit la Bonn într-o vizită ofi
cială vicepreședintele S.U.A., Hu
bert Humphrey. In aceeași zi, el 
a început convorbirile cu cance
larul R.F.G., Kiesinger, și cu alte 
personalități vest-germane. Ea în- 
tîlnirea din cursul dimineții s-a 
procedat la un tur de orizont al 
situației internaționale. După-amia
ză, convorbirile dintre Humphrey 
și Kiesinger au continuat în pre
zența ministrului de externe vest- 
german, Brandt, reîntors de la se
siunea Europei Occidentale de la

R. F. G.

Alti 3200 de mineri 
rămași fără lucru

BONN 5 (Agerpres). — Ca urma
re a închiderii minei „Moeller 
Rheinhaben" din Ruhr peste 3 200 
de mineri au rămas fără lucru. De 
asemenea, tot în regiunea Ruhr 
și-au încetat activitatea trei coc- 
serii, avînd o capacitate de pro
ducție anuală de 1,6 milioane tone.' 
Cocseriile erau deservite de apro
ximativ 1000 de salariați.

litar N.A.T.O. Pe de altă parte, 
cei doi președinți au subliniat 
„importanța ameliorării relațiilor 
Est-Vest și creării unui climat de 
încredere reciprocă". Comunicatul 
subliniază, de asemenea, că cele 
două părți își exprimă speranța 
că negocierile bilaterale între Tur
cia și Grecia vor duce la o solu
ție onorabilă a problemei cipriote, 
insistîndu-se asupra necesității ca 
părțile în cauză să nu întreprindă 
nici o acțiune susceptibilă de a 
spori tensiunea pe insulă.

Prin același comunicat președin
tele Johnson s-a angajat să pro
moveze realizarea programelor de 
ajutor american economic și mili
tar acordat Turciei.

sud-vietnamezi au deschis un pu
ternic foc, folosind arme și gre
nade de mină. Sediile poliției mili
tare de la Nqep Van Tho și Phu 
Lam au fost distruse. Agențiile oc
cidentale de presă arată că mai 
mulți polițiști saigonezi au fost 
uciși fără ca unitățile F.N.E. să fi 
suferit pierderi.

Roma. Cu acest prilej, au fost exa
minate diferite aspecte ale diver
gențelor care persistă între cele 
două țări.

Cancelarul Kiesinger a calificat 
convorbirile sale' cu vicepreședin
tele S.U.A. drept „obiective și des
chise", desfășurate ,.într-o atmos
feră amicală". Oficialitățile nu au 
furnizat amănunte în legătură cu 
problemele abordate și părerile 
expuse.

• GENEVA. Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite î., 
Ambasadorul Nicolae Ecobescu 
a prezentat împuternicirile în 
calitate de reprezentant perma
nent al Republicii Socialiste 
România pe lîngă Oficiul eu
ropean al O.N.U. din Geneva, 
directorului Oficiului, P. P. Spi
nelli, La ceremonie a fost pre
zent și Jehan de Noue, șeful 
protocolului Oficiului e iropean 
al O.N.U. din Geneva.

Cu acest prilej, Nicolae Eco
bescu și P. P. Spinelli au avut 
o convorbire cordială.
• HAGA. Noul guvern al 

Olandei, condus de Piet de 
Jong, a depus jurămîntul in 
fața reginei Juliana. Noul prim- 
ministru, Piet de Jong, urmea
ză să facă o declarație în Par
lament săptămîna viitoare, a- 
supra politicii cabinetului său 
de coaliție.
• WASHINGTON. Preșe

dintele S.U.A., Lyndon John
son, a semnat marți legea pri
vind alocarea fti anul fiscal 
1966—1967, a unei sume supli
mentare de 12,2 miliarde do
lari pentru finanțarea războiu
lui dus în Vietnam. >
• RIO DE JANEIRO. Gu- ~

vernul Austriei a cerut în mod 
oficial extrădarea criminalului 
de război nazist Franz ..feangl, 
arestat în februarie Sao
Paulo. Cererea de extrădare, 
adresată Ministerului de Ex
terne brazilian de Ambasada 
Austriei, este însoțită de 350 
de pagini de documente pri
vind trecutul lui Stangl.
• HABAROVSK. Ciclonul 

care a declanșat marți un pu
ternic viscol la Vladivostok, a 
ajuns, ia 5 aprilie, la Haba- 
rovsk. Din cauza viscolului, 
circulația în oraș, precum și 
activitatea pe șantiere s-a în
trerupt. Mașini speciale au 
fost trimise pentru a asigura 
dezăpezirile.
• GENEVA. Secretarul ge

neral al O.N.U., U Thant, a 
sosit luni Ia Geneva, pentru 
a prezida conferința Comite
tului O.N.U. pentru coordona- ’’ 
rea activității organelor spe
cializate ale Organizației Na
țiunilor Unite (Organizația 
Mondială a Sănătății, Organi-, 
zația Internațională a Muncii, 
etc.).

mai, iar apoi în iunie să viziteze 
mai multe țări din Africa și Orien
tul Apropiat.

misiunii au fost întîmpinați de stri
gătele deținuților care scandau lo
zinci în favoarea F.L.O.S.Y.

Vizita ministrului apărării 
al R.F.Q. în S.U.A.
BONN 5 (Agerpres). — Ministrul 

apărării al R.F.G., Gerhard Schro
der, a părăsit miercuri după-amia
ză Bonnul, plecînd la Washington. 
Vizita sa în S.U.A. este prilejuită 
de reuniunea grupului de lucru 
pentru „planificare nucleară" al 
N-A.T.O. Acest organism a fost con
stituit în decembrie anul trecut, 
cur scopul de a oferi un rol mai 
activ unora din țările membre ale 
N.A.T.O. în elaborarea strategiei 
nucleare atlantice. La reuniunea 
grupului de lucru, care se va des
fășura la 6 și 7 aprilie la

Washington vor lua parte și mi
niștrii apărării ai S.U.A., Angliei, 
Canadei, Italiei, Turciei și Olandei, 
precum și secretarul general al 
N.A.T.O., Manlio Brosio.

După încheierea reupiunii, Schro
der va avea convorbiri cu ministrul 
american al apărării, McNamara, și 
va vizita baza pentru lansarea ra
chetelor de la Vandenberg, precum 
si poligoanele de rachete si aero
dromurile militare din S.U.A., în 
care sînt instruiți aviatorii și ser- 
vanții de rachete vest-germani.

Un proces sui-generis de 
condamnare a războiului 
de agresiune dus de S.U.A. 

în Vietnam
NEW YORK 5 (Ager

pres). — La 10 aprilie, 
se va ține în sala Hun
ter College din New 
York un proces sui-ge- 
neris avînd ca temă 
războiul de agresiune 
din Vietnam. Ca jude
cători vor fi desemnate 
diverse personalități a-

mericane și străine. De
partamentul de Stat al 
S.U.A. a fost înștiințat 
să trimită un reprezen
tant care să răspundă 
acuzațiilor juriului pri
vind războiul dus de 
S.U.A. în Vietnam. In 
cursul procesului vor fi 
audiați o serie de mar

tori, între care Russel 
Stetler, secretarul Fun
dației Bertrand Russell, 
care va prezenta ca 
probe filme, diverse do
cumente și benzi de 
magnetofon, privind răz
boiul dus de S.U.A. în 
Vietnam. Avocatul Stan
ley Faulkner va' anali
za probele în lumina 
dreptului internațional 
și a principiilor stabi
lite la procesul de la 
Nilrnberg. James Level, 
directorul „Mobilizării 
de primăvară" (organi
zație ce grupează miș
cările pacifiste din 
S.U.A.) va prezenta în

fața juriului principiile 
morale și scopurile con
crete ale activității or
ganizației sale în favoa
rea păcii. Profesorul 
John Sommerville, de 
la U.N.E.S.C.O., va 
vorbi despre „Escalada
rea războiului", conside
rată ca o violare a pre
vederilor Cartei O.N.U

După cum anunță a- 
genția France Presse, la 
acest proces au mai fost 
invitați, de asemenea, 
senatorii americani Er
nest Gruening și Jacob 
Javits, precum și alte 
personalități politice șt 
religioase.
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