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prilejul întrevederii a avut 
convorbire care s-a desfășurat 
atmosferă cordială.
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vata roșie noilor pionieri ai clasei a IV-a C.
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Azi ia ora 8 termometrul a 
înregistrat la Petroșeni o tem-
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In cadrul lucrărilor de des
chidere a noii mine Bărbă-

Joi la amiază, tovarășul Nicolac 
Seaușescu, secretar general al O.Q. 
al P.C.R . președintele Consiliului 
de Stal, a primit pe James A. Linen, 
președintele Concernului de presă 
Time-Life, care se află Intr-o vizită 
in România.

La primire a luat parte George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului

Cu 
loc <1 
Intr-o

La invitația guvernului român, joi 
dimineața a sosit In Capitală secre
tarul de stat pentru afacerile exter
ne al Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, Marko Nikezici, 
care face o vizită de prietenie în 
tara noastră.

Oaspetele este însoțit de Dimce 
Belovski și Milorad Peșici, adjunctl 
ai secretarului de stat pentru afa
cerile externe și Svele Zdenko, șe
ful cabinetului secretarului de stâl 
pentru afacerile 
Iugoslavia.

La sosire, pe 
oaspeții au fost 
Deliu Mănescu, 
externe. Vasile
ministrului. Aurel Mălnășan, amba
sadorul României la Belgrad, 
funcționari superiori 
Afacerilor Externe.

Au fost. prezenți 
ambasadorul R.S.F. 
București, și membri
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CfJ.o-ri. de
leii, in timpul unei 

rir cu autobuzul de-a 
Văii Jiului, un fragment 
culoare galbenă, vie. străluci
toare mi-a izbit retina și a- 
cest fapt a avut darul de a-mi 
îndruma lirul gindurilor pe 
alt făgaș. Lunca Jiului, care 
oină atunci râmi nea 
in urma autobuzului, 
nit plină de ine
dit. Pe covo
rul care nu îm
prumutase insă 
culoarea sma- 
ragdului au apă
rut constelațiile 
de flori de 
păpădie Din loc

■In 
se 
cu 
bucurlndu-se de 
re lui.

Era indca.uns să-fi amin
tești că-i 21 martie, prima zi 
a primăverii astronomice. în
cepe anotimpul după care lin- 
jim.anotimpui reînnoirii și al 
bucuriei. Chiar cind mergem 
devreme la șut vom putea da 
binele soarelui, iar serile lun
gi și călduțe ne vor smulge 
pentru mai multă vreme din- 
tie pereții apartamentelor.

Dur iată că aceste tnclnlă- 
toare imagini dispar, ucise 
parcă de vite/a autobuzului. 
Din nou orașul. învăluit In a- 
deeași lumina in care era 
scăldutd șl lunca Jiului. Flo
rile de păpădie au dispărut 

prezenta stăruie.

si Săptămîna vii 
toare la tele 
vizor
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Policlinica Petroșeni

Calitatea reviziilor și reparațiilor 
factor determinant în desfășurarea

Printre exploatările din Valea Jiu
lui, mina Lupeni dispune de cele 
mai multe utilaje, avind cel mai înalt 
grad de mecanizare. Rezultatele bu
ne obținute de către minerii din Lu
peni, în mare parte, se datorase me
canizării principalelor operațiuni. De 
asemenea, influenta creșterii numă
rului de utilaje, se face tot mai mult 
simțită asupra productivității muncii, 
respectiv asupra eficientei economl-

In primele două luni din a- 
cest an, colectivul coloanei 
auto din Vulcan aparținînd de 
Autobaza nr. 3 Petroșeni și-a 
depășit sarcinile de plan la 
mărfuri și materiale transpor
tate. Ca urmare a unei exploa
tări raționale a parcuhu de 
autovehicule, s-a reușit /să fie 
îndeplinite integral cererile de 
transport ale celor 11 bene
ficiari, printre care se numără 
C.C.V.J., T.C.M.M., I. F. Pe
troșeni, Șantierul nr. 3 con
strucții Vulcan, I.C.T. ParoșenI, 
O.C.L. Alimentara și O.C.L. 
Produse industriale Petroșeni.

După ce luna februarie a 
fost încheiată cu o depășire 
de 1 400 tone transportate, în 
primele 12 zile din martie de
pășirea planului operativ s-a 
ridicat la peste 5 000 tone.

Șeful coloanei, tov. Grădi
nari» A»»a, ne-a făcut cunoscut 
numele celor care au avut un 
aport deosebit în obținerea a- 
cestor succese: șoferii Tacea 
Constantin, Mureșanu Nicolae, 
Hirtie Zaharie, Moceanu Va
sile, Bugeac Milrache, Sterpii 
llie, Teuteșan Valentin și Că- 
năvoia Ioan, mecanicii auto 
Farcaș Octavian, Blendea Ni
colae și Bințintan Ștefan, su
dorul Codea Nicolac.

p.apiîdu>
Le-ai vrea în fala blocului 
tău. dar Incul e încă neprimi
tor

Cauți tn oraș semnele pri
măverii. Intr-adevăr ele exis
tă. Pe strada principală au 
început lucrări de reparații — 
lucru bun. Din loc in loc vezi 
grămezi de crengi căzute din 
toarleca celor ce dau coroa

nelor arborilor 
ornamentali e- 
leganfa forme
lor geometrice. 
O gospodină, 
potrivit unei 
vechi și preți
oase tradiții cul
tivate 
zuinfa de 
mo3 a 
de

prin nă- 
fru- 

sot iilor 
mineri, a

ieșit cu mătura In fala blocu
lui lăsind in urmă scara cu
rată, trotuar curat.

Si acestea sînt tot flori ale 
primăverii. Dar puține, 
prea 
tre 
pină 
prea

Multe, dar dacă ne vom su
fleca cu tolii minecile și vom 
porni la lucru, putem da car
tierelor noastre acea ambian
tă ce-li insuflă bucuria de a 
trăi, mindria de a li cetățean 
al orașului tău.

$i vom veni astfel, cu fru
musețea muncii noastre gos
podărești, in Inllmpinarea 
frumuseților pe care ni le a- 
duce primăvara.

Noul orar de lucru 
al cabinetului sto
matologic pentru 

școlari

neîntreruptă a proce 
sului de producție
ce. Astfel, peste 80 la sută din ga
leriile săpate sînt susținute cu armă
turi metalice. Producția de cărbune 
extrasă din abatajele cu susținere 
metalică, crește de la o zi la alta. 
Lucrul cu combina intr-un abataj 
frontal a determinat creșterea pro
ductivității muncii de la 3,80 t/post 
la 5,17 t/post, consumul do lemn s-a 
redus cu 2 inc/1 000 tone, iar chel
tuielile pentru extragerea unei tone 
de cărbune au scăzut în acest aba
taj cu 13,74 lei.

Paralel cu creșterea gradului de 
mecanizare, este necesară creșterea 
răspunderii fată de folosirea și în
treținerea utilajelor din dotare.

Deși E. M. Lupeni dispune de un 
personal electromecanic suficient, în 
stare să rezolve toate problemele 
ce se ivesc, totuși mai sînt cazuri 
cînd, din motive nejustificate, so 
produc întreruperi ale procesului de 
producție, care pe lingă faptul că 
duc la diminuarea realizărilor, pun 
în pericol viața acelora care exploa
tează utilajele respective. Iată cî
teva asemenea cazuri :

— La sectorul II, cu ocazia scurtă
rii transportorului din directional, 
în schimbul imediat următor nu s-a 
putut porni transportorul,
demonstrează superficialitatea 
Irului Szugyarto Emeric și a 
nicului Macarie Ion.

— La putui orb centru s-a
cat axa împingătorului la orizontul 
480 deși în ziua precedentă (dumi
nică) i se făcuse revizia.

— In cadrul sectorului V, la aba
tajul frontal 1 vest, din cauza în
treținerii necorespunzătoare și a ex
ploatării nerationale a transportoru
lui din abataj, s-a produs o avarie 
(s-a rupt lanțul de tracțiune sub 
scocuri) a cărei remediere a durat 
27 ore, pierzindu-se 560 tone de căr
bune.

— Reparațiile efectuate de către 
sectorul XIII electromecanic nu în- 
totdeauna corespund din punct de

Incepînd de la 18 martie, 
cabinetul stomatologic pentru 

i din ca
drul policlinicii Petroșeni, 
funcționează după următorul 
orar :

Luni, miercuri, vineri 
la ora 13—20.

Marți, joi, simbăU — 
ora 7—14.

In aceste condiții pot 
ficla de tratamentul afecțiuni
lor dentare întreaga masă 

I preșcolari de pe 
orașului Petroșeni.

I cabinetul stomatologi 
școlari și preșcolari

vedere calitativ. Nu o dală mașinile 
de perforat, ciocanele de abataj, ele
mentele de susținere preluate de că
tre sectoare nu au putut fi folosite. 
Același lucru se poate spune despre 
culbutoarele M 1 și 2 care pînă în 
data de 20 ianuarie 1968 au provocat 
pierderi de producție din cauza 
proastei lor întrețineri și revizii.

Ar fi nenumărate exemple care 
se pot da în acest sens. Conduce
rea minei și conducerile sectoarelor 
vor trebui să urmărească inai în
deaproape activitatea echipelor care 
execută reviziile și reparațiile dife
ritelor utilaje. Stimulentele mate
riale trebuie să aibă la bază timpul 
în care se execută o reparație și ca
litatea acesteia. Iar în cazul cînd re
viziile și reparațiile sînt făcute de 
mînluială, să se treacă la Imputați!, 
împrospătarea cunoștințelor profe
sionale ale personalului mediu șl 
muncitoresc din sectorul electrome
canic, prin cicluri de conferințe, este 
o acțiune bună și necesară care 
însă trebuie privită cu seriozitate șl 
susținută in mod continuu.

R. S.

Sedimente obscure 
în activitatea 
comercială

Fără îndoială, -în localitățile Văii 
Jiului sînt multe unități comerciale 
din care pleci spre casă împovărat 
de cumpărături șl în același timp

despre noul complex 
spitalicesc Hunedoara

Din orice parte l-ai privi, 
orașul siderurgiștilor hunedo- 
reni este dominat de clădirile 
impunătoare care formează 
noul complex spitalicesc de la 
poalele pădurii Chizld. Pre
zenti la recenta festivitate 
inaugurală, reporterii și cores
pondenții de presă au surprins 
dimensiunea acestui complex 
printr-o singură frază arătînd 
că el se numără printre cele 
mai mari și moderne unități 
medicale din țară. Pentru ci
titorii noștri ne-am gîndit să 
le oferim citeva dale inedite 
pentru a-și face o imagine 
mai exactă despre acest mo
dern complex spitalicesc.

Clădirile, înalte de cite șase 
etaje, ocupă o suprafață de 
peste șase hectare. Valoarea 
letală a lucrărilor, utilajelor 
și instalațiilor cu care este 
dotat spitalul cit și policlinica 
se ridica la peste 68 500 000 de 
lei. Spitalul are o capacitate 
de 700 de paturi, iar policlini
ca, avind toate cabinetele ne
cesare unei instituții medicale 
moderne, poate acorda în două 
schimburi I 600 de consultații 
pe zi.

Arhitectii au imprimat tutu
ror clădirilor nu numai o linie 
arhitectonică modernă, ci au 
creat și un confort deosebit 
pentru cei veniți la tratament. 
Camerele, foarte spațioase, dis-

pun de unul, două șl trei pa
turi, fiecare bolnav avind po
sibilitatea de a asculta pro
grame muzicale, de a vorbi 
la telefon cu rudele șl de a 
face apel la medicul de gardă.

O scurtă vizită prin holurile 
șl culoarele luminoase care 
duc spre cele peste 2 000 de 
încăperi, ne-a dat posibilitatea 
de a vedea aspectul deosebit 
de plăcut al finisajelor. Par
doselile de mozaic și faianță 
ocupă o suprafață de peste 
25 600 de metri pătrati, iar la 
ferestre s-au montat 11 500 de 
metri pătrati de geam.

La toate aceste cifre se mai 
pot adăuga multe altele. De 
pildă, aici vor lucra mai multi 
medici decît erau în tot jude
țul Hunedoara în anul 1948. 
Toate secțiile șl cabinetele me
dicale au fost dotate cu insta
lații și aparatură de speciali
tate la nivelul tehnicii mon
diale. Se remarcă îndeosebi 
aparatura din cele 12 săli de 
operații, cit și instalația dc 
ventilație.

Sala de conferințe, dotată 
cu aparatură de proiecție, cele 
12 ascensoare, cantina ultra 
modernă și alte săli comple
tează aspectul general al com
plexului spitalicesc cu 700 de 
paturi al municipiului Hune
doara.

Mircea NEAGU

Cu cîteva zile înainte de vacantă, rîndurile pionierilor

bine dispus. Un „mulțumesc" pe 
care-l auzi chiar atunci cînd numai 
te-ai interesat de un produs, o pă
rere competentă privind culoarea u- 
nei țesături sau invitația de a reveni 
în magazin pentru noi cumpărături 
îți lasă, intr-adevăr, o bună impresie.

Ce te faci însă cînd intri Intr-o 
unitate comercială după cumpărături 
șt pleci cu dureri de cap? Despre 
asemenea situații vorbesc, din pă
cate, încă multe scrisori sosite la 
redacție.

Să nu ieșiți 
din grafiile 
gestionarei !

Dacă sînteți din Cîinpu lui Neag șl 
ieșiți din gratiile gestionarei maga
zinului Alimentara din localitate, o 
pățiți: rămîneti șl pe întuneric șl 
flămînzi. Așa a pățit-o muncitorul 
Mărăufă Constantin pe care l-a ne
mulțumit faptul că petrolul lampant 
pentru iluminat se distribuie numai 
miercurea, din două în două săptă- 
minl șl pe bază de bonuri de ordine.

— Mai repede ajungi în lună de- 
cît la petrolul dumitale — l-a repli
cat Mărăuță.

Gestionarei Romatca Ana nu i-a 
convenit. Deși e gestionară veche, 
care în activitatea el a obtinut mul
te realizări — după cum spun tova
rășii din conducerea O.C.L. Alimen
tara — ea a uitat că trebuie să dea 
dovadă de tact, politețe și solicitu
dine. Odată, cînd muncitorul Mă
răută a vrut să cumpere o pătură, 
l-a dat una murdară șl nu pe cea

I.

(Continuare In pag. a 3-a)

Specific climei Văii Jiului sînt 
iernile lungi, cu ninsori din belșug 
și geruri. In celelalte anotimpuri 
precipitații dese și abundente. Cu 
un asemenea climat, adăposturile din 
stațiile de autobuz, sînt deosebit de 
necesare. In unele stații de auto
buz există asemenea adăposturi, în 
altele nu. Grijă față de călători do
vedesc consiliile populare ale ora
șelor Vulcan, Lupeni și Uricani, un
de în majoritatea stațiilor există a- 
semenea adăposturi. E un lucru bun 
ce trebuie extins.

Majoritatea acestor adăposturi nu 
sînt însă îngrijite. Murdare, cu gea
murile sparte, prin care vintul intră 
în voie, ele nu te îmbie să te adă
postești în ele. Există însă un ad3-

O sugestie 
ce merită 
să fie luată
in seama

post ce merita să tie luat drept mo
del. Ei se află în stația din centrul 
orașului Lupeni. Vopsit frumos, cu 
bănci fixe, cu geamurile curate șl 
fără nici un ochi lipsă, adăpostul 
respectiv aduce servicii călătorilor 
nevoiți să aștepte autobuzul.

Explicația aspectului plăcut al a- 
dăpostului respectiv o primești ci
tind cele cîteva cuvinte scrise cu 
litere roșii pe unul din geamuri, și 
care încunoștiințează că stația res
pectivă este îngrijită de colectivul 
preparației din Lupeni, cu sprijinul 
călătorilor. Acest „cu sprijinul călă
torilor" obligă parcă pe fiecare să 
păstreze ceea ce au creat prepara
torii din Lupeni prin muncă patrio 
tlcă.

Inițiativa preparatorilor de a 
griji un bun obștesc de care se 
Iosesc zilnic sute de oameni 
muncii merită a fi luată în seamă 
și îmbrățișată de alte colective de 
întreprinderi și instituții din Valea

I școlari și 
riloriul o

i îmbunătățiri
■ la stația
I de sortare Vulcan
| La stația de sortare a minei 

Vulcan, va începe in curînd 
montarea unui nou concasoi 
de tip T4. Acesta va îmbu
nătăți procesul de sortate 
mărindu-se în același timp 
capacitatea stației.

I Pentru deschiderea 
] minei Bârhăteni

I
teni, a început construcția ca- » 
sei mașinii de extracție și a I

—:7icipal. In j 
instala o I

■ tipul : 
de I 

kW. ’ 
pes- |

I
I
I
I
1
I
I 
!I

I

turnului pulului principal, 
noua sală se va i 
mașină de extracție de tipul 
3 T 3,5 x 1,7, acționat 
un motor electric de 320 
Valoarea lucrării este de 
te opt milioane lei.

Triajul
de la Livezeni

Xu început lucrările pentru 
executarea liniilor ferate de 
legătură între stafia CFR Ll- 
vezeni și incinta minei Live
zeni în deschidere.

Noul triaj, care va costa 
5 611000 lei, este executat de 
către M.C.F. Cărbunele extras 
la mina nouă Livezeni, va 
avea prin acest triaj drumul 
deschis către 
cărbune

turism 
P,

O echipă de turiști ambi- . 
țioși, „înarmați" cu aparate 9 
de fotografiat și echipați de ( 
munte, va pleca, in curînd, să | 
colinde munții Făgăraș, 
zat și Apuseni.

Sînt membrii noului 
înființat la Institutul de 
din Petroșeni, cercul 
rism — care vor porni 
curînd la „atac" sub condu- » 
cerea inginerului Nicolae Un- j 
gurcanu. a

Călătoriile vor fi precedate | 
sau urmate de proiecții de 
diapozitive. r
EREWEA | 

................................ I 

peralură de plus 5 grade, iai I 
la Paring de plus 2 grade. (In «

i
I

I

cursul nopții temperatura ae
rului a fost de plus 5 grade la 
Petroșeni și plus 1 grad la Pa
ring). Grosimea zăpezii la Pa
ring : 90 cm.

PEX'TRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE : Vremea se va men
ține frumoasă cu cerul varia
bil mai mult acoperit. Tempe
ratura stafionară. Vint slab.

Prin zidul care 
lia răzbesc noi 
represiunile care 
în această tară. Agenții politiei se
crete, PIDE, arestează acasă și pe 
străzi oameni suspectați „pentru 
desfășurarea unei activități subver
sive împotriva statului". Astfel au 
fost arestați cunoscutul jurist șl 
scriitor Francisco Sousa Tavares, 
ziaristul Urbano Tavares Rodriguez, 
fost profesor la universitate, cunos
cutul avocat Mario Suărez. închi
soarea politică Cagilhas, din apro
pierea Lisabonei, și alte închisori 
sînt supraîncărcate.

Valul actual de teroare se carac
terizează prinlr-o amploare și cruzi
me deosebite. Potrivit expresiei ju
ristului francez Ducret, care a par
ticipat nu o dală la procesele poli
tice dc la Lisabona, „justiția lui Sa- 
tazaF este o parodie la adresa jus-

tiției". Acum autoritățile au renun
țat chiar și la această- parodie și se 
răfuiesc in general cu acei care cer 
libertăți civile elementare, democra
ție și dreptate socială, fără nici un 
fel de judecată și anchetă.

Baza socială a regimului lui Sa
lazar se îngustează lot mai mult. 
Propaganda oficială a încercat să 
creeze impresia unei Portugalii 
prospere, argument sprijinit prin 
afirmațiile că Portugalia și coloniile 
ei africane — Anqola, Mozambic și 
Guineea „portugheză" ar deveni 
chipurile „un stat multirasial înflo
ritor". (Teritoriul Portugaliei este 
de 23 de ori mai mic decît cel al 
coloniilor ei). Dar cum arată această 
prosperitate se poate aprecia după 
următoarele fapte: Portugalia deți
ne recordul trist al mortalității in
fantile și al analfabetismului în Eu
ropa. înapoierea economică și socia-

Kt de necrezut, lipsa de drepturi șl 
sărăcia silesc sute de mii de portu
ghezi să emigreze. Despre ce fel 
de „caracter multirasial al stalului” 
poate fi vorba dacă regimul lui Sa
lazar duce un război de agresiune 
fățiș împotriva forțelor patriotice 
din coloniile africane ?

Noile fapte despre situația po
porului portughez, lipsit de drepturi, 
informațiile despre intensificarea fă
rădelegilor regimului dictatorial ca
pătă o importanță deosebită în lu
mina apelului Organizației Națiuni
lor Unite ca anul acesta să fie mar
cat ca Anul internațional al drep
turilor omului. Aceasta obligă opi
nia publică internațională să se so
lidarizeze și mai mult cu deținuți! 
politici din Portugalia, cu patriot!! 
portughezi cai.- luptă pentru liber
tate și drepturi cetățenești.
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Viziune
Coboari 

xăperlle-n ghirlande, 

luminind cearcănnl serii 

snb qcncle braxllor 

încărcate dr somn.

Tainele iernii 

irizează tâzduhnl 

și vîntnl, desprins din făgaș, 

se cuibărește in brațele lor. 

Un gest,

știai,

îmbrățișează cerul și pămtntnl 

într-o sărutare de milenii, 

surizind a primăvară.

MARIA D1NCA

Pădurea 
de

Numele lui Mrhei Eminescu 
este legat In primul rînd de 
poezie, drsj a cultivat cu suc
ces proza, desfașuTind și o 
activitate de dramaturg, latu
ră mai puțin cunoscută dc ma
rele public. Tocmai asupra a- 
cestei legături a „luci olarului0 
poeziei românești cu teatru! 
ne-am propus să no oprim în 
cele ce urinează.

In literatura universală sint 
multe exemple de scriitori 1* 
care se întîlnesc, Intr-un mod 
fericit, poezia, proza, teatrul, 
lucru valabil șl pentru litera
tura română (V. Alecsandrl, 
Hașdeu, George Călinescu • fc.). 
Chiar dacă nu și-a dus la în
deplinire proiectele dramatice, 
leqălure lui Eminescu cu tea
trul a tost foarte trainică da
torită lucrărilor lui teoretice. 
Că ar fi devenit un bun dra
maturg, avem toate motivele 
să credem, dar nu-1 vom dis
cuta prin prisma perspectivei 
pe care i-o deschideau piesele 
care luau naștere din poezie, 
ci din punctul de vedere al 
materialelor rămase de la eL

Eminescu avea o vastă cul
tură teatrală datorită setei cn 
care alea. Printre cărțile aflate 
>n biblioteca tatălui său, se

numărau și pics, de teatru (Al- 
tira de Voltaire, Antony de 
Al. Dumas. Zaira de Moliere 
etc) care, desigur, nu i-au scă
pat. Contat tul cu biblioteca 
lui Aron Pumnul - unde a 
oă-it. printre altele, si come
diile Iul Alecsandrl —, cil bi
bliotecile din orașele Viena și 
Berlin, l-an lărgit și dezvoltat 
. lir. nl :l dr.-malic.

PANORAMIC 
TEATRAL

1 • 'lătura lui Eminescu cu 
leali ui nu s-a rezumat numai 
la cunoaștere .teoretică", 
prin lectură, ci a mers mult 
mai departe, la cunoașterea 
teatrului, din interiorul său, 
în calitatea sa de sufleur, co
pist și chiar a- tor, „roluri" pe 
care le-a axul in timpul pere
grinărilor prin provinciile ro
mânești ai trupele Ștetaniel 
Terdini-VLădicescu, a lui Ior- 
qu Caraoiale și Mihail Pas- 
-•ly.

înseninată este activitatea sa

de îndrumător al teatrului ro
mânesc. concretizată în lucrări 
teoretice de teatru (impunîn- 
du-se în mod deosebit artico- 
lui Teatrul românesc si reper
toriul lui. apărut în 1870, In 
Familia), in cronicile drama
tice do la Curierul de lași și 
din Timpul, bogat reprezentate 
în aceste două ziare. Dintre 
nenumăratele idei prezente în

ciumata istorie a românilor, al 
doilea, cu teme din istoria U- 
niversală. Sint interesante titlu
rile pieselor din cele două 
proircte ■ Drur/oș Vocfd, Neo
mul Mușulin. Alexandrii cel 
Pun, Șlelan cel Marc, Petru 
Rareș Alexandru Upușneanu, 
Despot Vodă ele.; Babeuf, So
lomon, Mero, Napoleon, Amor 
pierdut viafd pierduta ș. a

tru cu traduceri șl, astfel, și-a 
făcut numeroase proiecte de 
traduceri, avantajat și do fap
tul că stăpinea excelent limbo 
germană, cunoștea franceza șl 
probabil engleza. Nu s-au păs
trat repertoriile Iul lorgu Ca- 
ragiale și Mihail Pascaly ca
re ne-ar fl fost de un maro fo
los, deoarece din traducerile 
Iul Eminescu, puține au vie-

EMINESCU $1 TEATRUL
materialele teoretice, o reținem 
pe a cea referitoare la nece
sitatea realizării unui reper
toriu permanent cu piese do 
valoare și pe cea in legătură 
cu soarta actorului român ..in 
condițiile lipsei unui teatru cu 
adevărat national".

Constatind că dramaturgia 
românea--a avea nevoie de 
tragedii mai ample, Eminescu 
a întocmit două proiecte de 
piese de teatru ce urmau a fi 
scrise. Primul - Dodccamcron 
dramatic — avînd ca sursă de 
inspirație minunata dar și zbu

Preocupările sale poetice, 
\ ia(a-i scurtă l-au împiedicat 
insă să ducă la îndeplinire 
marile intenții. Gratie televi
ziunii. publicul a putut totuși 
să cunoască talentul de autor 
dramatic al lui Eminescu cu 
ocazia prezentării unui frag
ment din cea mai realizată 
piesă de teatru a sa. Bogdan 

Dragoș.
Eminescu a pus pe primul 

plan dramaturgia națională, 
dar a fost conștient de nece
sitatea îmbogățirii repertoriu
lui dramatic al teatrului nos

țnit piuă in zilele noaslre 
tHistrion de V. lerwitz, Diplo
matul de Eugene Scriebe șt 
Casimir Delavlgne, Minrgmi 
de Regnard).

Ultima lucrare dramatică, a- 
supra căreia se oprește Emi
nescu, este piesa Iui Emile 
Angier Lâis, pe care intențio
na s-o traducă dar boala l-a 
împiedicat, aceasta fiind cln- 
tecul de lebădă a) dramatur
gului Eminescu.

Prof. Mircea MUNTEANU
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PIANDĂM

argint
Era ascunsă

la un sin de munte.

Goală.

se privea

în oglinda cerului,

batjocorind

razele de soare

se scălda

tară să vrea.

Parcă

i-a iost rușine

zărindii-mă.

A țipat,

vrind să-și ascundă

sinii și coapsele

Din neputință.

a muscal

sinul muntelui

care-o alăptase.

Sinul și soarele

s-au răzbunat

Și-a murit pădurea

de argint.

picurindu-se-n

cuitura-ărta
Piese românești
pe scenele teatrelor

proiecții ale udot filme documen
tare ilnslrînd dezvoltarea economică, 
culturală și turistică a RnmânieL

Istanbul Festival
teatrul Craloglu din Istanbul

PE ECRANE
Dosarul XII

GLADIOLA
La

a avut loc premiera piesei „Gaițele" 
de Al. Kirițescu. La premieră au luat 
parte oameni de artă, scriitori, cri
tici, precum și alte personalități ale 
vieții cultural-artistice din Istanbul. 
La sfîrșitul spectacolului, care s-a 
bucurai de un frumos succes, actori
lor le-au fo«t oferite buchete de 
flori.

Paralel cu Olimpiada jocurilor 
sportive, la Mexico se organizează 
și un festival artistic care va avea 
lpc în luna octombrie a. c. Festiva
lul artistic va 
cipline. Artiști 
nume mondial

AGENDA
După „O scrisoare pierdută" și 

..Celebrul 702*, aceasta este cea de-a 
treia piesă românească care se joa
că pe scenele teatrelor din Istanbul.

cuprinde 20 de dis- 
și ansambluri cu re- 
vor participa Ia a- 

ceaslă 
printre 
„Deutsche 
din Berlin, Orches
tra de cameră din 
Moscova, Baletul 
national al Cana
dei, Filarmonica 

cehoslovacă, orchestra simfonică din 
Paris ș. a.

Muzeele „Prado" din Madrid și 
„Luvru* din Paris vor trimite pentru 
expoziția special 
xlco tablouri de

lnlîlntre
care

Oper"

(23—27 MARTIE. CINEMA

a studiourilor ce- 
filmul Dosarul

Producție 
hoslovace,.
XII al regizorului Stepan Skal- 
sky ne prezintă acțiunile în
treprinse de securitatea cehă 
pentru salvarea de la moarte 
a unei persoane. Acțiunea, pe 
scurt :

Lingă Brno este accidentat 
un Mercedes din Germania de 
vest. Mecanicul hotelului In
ternational și prietena sa, ca
re se aflau în mașină, mor. 
Ancheta descoperă că frîna 
fusese defectată intenționat. 
Proprietarul mașinii, dl. Mar
tens este omorîl în camera de

7 NOIEMBRIE, PETROȘENI)

baie de la hotel, in timp ce se 
bărbierea. Securitatea descope
ră în bagajele lui Martens fo
tografii ale statuii lui Matyas 
Braun, „îngerul mortii senine", 
care se află tn multe cimitire 
din Cehoslovacia. Martens era 
fiul comisarului nazist Uauf, 
dispărut misterios după război. 
Toate aceste date duc orqanele 
securității la concluzia că se 
află pe urmele arhivei docu
mentelor secrete 
care le căutau
me. Martens se dovedește
fi... Urmarea, pe ecran.

naziste pe 
de multă vre- 

a

samuraiCei șapte
REPIBIICA. PETROȘENI)

Ochii le erau învăluiți în întu
neric, in mîhnire și-n pînze 

de păianjen. Și se înțepau insistent, 
dar pe ascuns, cu priviri năpădite 
de tristele. Nu-și reproșau însă ni
mic. Poate pentru că nu înțelegeau 
prea bine cine-i mai ■. inovat. Tăceau. 
Și-și deplingeau în gind, din cind 
în cind, cu oftaturi grele, bătrinețile 
miicezile, umbrite acum și mai mult 
de fuga Sandei.

Doar pe ea o avuseseră. Și era 
frumoasă Sanda — maiesloa- 

să, brună cu ochi albaștri de peru
zea. ® gladiolă de fată ! Și-au cres
cut-o cei doi bătrîni In puf călduț 
de păpădie. La doi ani, Sanda a rîv- 
nit o păpușică cu grai. I-au luat. La 
patru ani, Sanda și-a dorit tlenut șl 
Iochite cu volănașe albe. I-a-i cum-

(25—29 MARTIE, CINEMA

9 Recitalul Anqelei Moldo
van, cînlăreață a nestematelor 
noastre folclorice, merită să 
fie audiat. Inceplnd cu „Imf 
iau ziua bună" și tcrminînd cu 
„La cules do- vii*. Angela Mol
dovan nc poarta, in cîntorele 
interpretate, pe toate plaiurile 
românești, cu voioșia-i carac
teristică.

Constanța Cimpran», 
George Hazgan, LIII Dn- 
șescu, ion Dacian șl Vale
ria Rădulescu. soliști ai Tea- 
Irului de operetă din Bucu
rești — susțin pe discul „Se- 
Iecțiani din Iăsati-mă să ciut 
do Gherase Dendrino" un pro
gram de arii ')■ <!.• si roman
țe remarcabil.

• Dar rînd începe reputata 
Artistă emerită Ioana Radu să 
ne „povestească" despre „Do
rul $i-o boală grea* și „N-am 
să trăiesc cit pămînțul' nu-ti 
mai vine să oprești pik-upull 
Glnd n-ai însă discul, singura 
soluție este să-l cumperi.

încă sc găsește !I
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CONSTANȚA C1MPEANU

Cărji
• Filolog, sociolog, psiho

log, moralist, logician, lingvist, 
teoretician, Tudor Vlanu a fofî 
înainte de toate un estetician, 
® carte despre frumosul natu
ral, despre creația artistici 
este volumul de culegeri „ES
TETICA", recent apărut, volum 
ce se recomandă singur, cu 
căldură, tuturor categoriilor de 
cititori.

9 John Osborne, Peter 
Shaffer, John Arden, Arnold 
Wesker și Harold Pinter, cunos- 
cuți dramaturgi ai Angliei con
temporane, într-o unică și fru
moasă ediție „TEATRU ENGLEZ 
CONTEMPORAN"! Două vo
lume care se citesc pe neră
suflate !

O O nouă traducere din o- 
pei-a Iul Nlccolo Machiavelli 
înseamnă, dincolo de actul de 
cultură implicat in orice ini
țiativă de acest fel, o adeziu
ne la acea pasionată căutare 
a adevărului care începe o 
dată cu Renașterea.

„ISTORIILE FLORENTINE" 
— volum recent apărut, se în
scrie pe linie.

Culegere de studii despre 
dezvoltarea școlii și a gindirll 
pedagogice pe teritoriul tării 
noaslre — „DIN ISTORIA PE
DAGOGIEI ROMÂNEȘTI" (re
cent a apărut volumul al III- 
lea) — este o carie care nu 
trebuie să lipsească din biblio
tecile personale ale cadrelor 
didactice.

Si nu numai diutr-aie lor.

el te fascinează prin felul 
care sint redate caracterele 
roilor. Acest film despre sa
murai nu este departe de via
ta contemporană. El place în
deosebi datorita exotismului, 
luptelor sale spectaculoase, 
excelentilor săi adori, dintre 
care se detașează vedeta ecra
nului japonez Toshiro Mifune.

Inspirat după o epopee din 
evul mediu, filmul japonez 
„Cei șapte samurai" — distins 
cu premiul „Leul San Marco 
de argint' la Festivalul de la 
Veneția 1954 — este povestea 
a șapte samurai din secolul al 
XVI-lea care apără un sat te
rorizat de o bandă de tîlharl. 
Filmul este valoros nu atlt 
prin acțiune, care este simplă;

și (inter de orgă.

RADU SFi.EJAN

României la FerraraSuflul Fer-

primăverii

Inima-mi spre-mplinire cuvintă.

IO AN CHIRAȘ

organizată Ia Me- 
pictori celebri. La 
tineri arhiteefi din

Soarele surîde
în toate geamurile

C-o răsuflare
in care mugurii cintă.

Primăvara-; aproape.
Și-nvăluie ramurile

această expoziție
lumea întreagă vor prezenta diferite 
proiecte șl machete.

in
e-

Seară consacrată

Mihail Dragomirescu
la naștere100 ani de

La Universitatea populară din 
rara a avut loc o seară consacrată 
Republicii Socialiste România, în ca
drul căreia prof. Fausto Fiorini a 
vorbit despre „Dezvoltarea indus
trială a României". De asemenea, la 
Castelfranco — Veneto, cercul de ti
neret local a organizat o adunare 
consacrată frumuseților turistice ale 
României. Un grup de tineri care a- 
nul trecut ne-au vizitat tara au tra
tat tema „IntîlDire cu Marea Neagră". 
Ambele manifestări care s-au bucu
rat de succes, au fost urmate de

SCHIJĂ

Mihail Dragomirescu, de la 
a cărui naștere se împlinesc 
azi, 22 martie, 100 de ani, a 
fost profesor de estetică la U- 
niveTsitatea din București, con
ducător de cenaclu și de pu
blicații (Convorbiri critice, 
Ritmul vremii ele.) și înteme
ietor al unui origina) sistem 
estetic. Fiu spiritual al lui Titu 
Maiorescu (care-1 remarcă în
că din primii ani ai facultății 
de filozofie, înconjurîndu-1 cu 
măgulitoare atenții), Mihail 
Dragomirescu își începe acti
vitatea publicistică în paginile 
prestigioasei reviste „Convor
biri literare", frecvenlînd tot
odată și ședințele Junimii.

M. Dragomirescu s-a stră
duit să transmită studenților 
săi și viitorilor critici deprin
derea de a studia opera lite
rară In profunzime, sub cele 
mai diverse aspecte, de a-ș! 
verifica si argumenta impre
siile prin minuțioase analize 
literare, menite să lumineze 
frumusețea creațiilor artistice. 
Opera sa. controversată și ra
reori receptată cu înțelegere, 
constituită din „Critica știin
țifică și Eminescu", „Critica 
dramatică', ..Teoria poeziei', 
„știînfa literaturii" și „Inte- 
gralismul' cuprinde strădania

elaborării unui sistem 
prin care cercetătorul să poată 
investiga universul particular 
și independent al frumosului, 
cu mijloace pozitive. Sistemul 
său estetic este clădit pe ldcea 
caracterului neschimbător al 
frumosului „universal, obiectiv 
și adevărat ca adevărul".

Avind mania clasificărilor, o- 
perînd cu principii dogmatice, 
Dragomirescu a creat Insă o 
doctrină închisă, aproape ino
perantă și nu un sistem, o 
estetică științifică cum credea. 
Entuziasmul și capacitatea spe
culativă și le-a consumai In 
analize laborioase asupra unor 
false capodopere, dar are și 
meritul descoperirii și susți
nerii lui Li viu Rebreanu și lui 
Mihail Sorbul. „Profesor atitor 
generații de studenfi, animat 
de pasiune literară, spirit a- 
nalilic și dialectician pînă-n 
pînzele albe, M. Dra jomirescu 
lasă o amintire durabilă prin
tre profesorii secundari de li
teratură română, cărora le-a 
pus la lndemînă o metodă de 
lucru, ie-a insuflat dragostea 
pentru clasicii noștri și le-a 
impus planul de cercetare es- 
Mică a operei de artă" (Pom- 
piliu Constantinescu).

Prof. Irontm MUNTEAN

Secvență din filmul „Cei șapte samurai".

parat. La șapte ani, Sanda a cerut 
insistent ceas cu. brățară aurie șl 
inel cu pietricică. Le-a căpătat. La 
doisprezece ani, Sanda a văzut în
lr-o vitrină o blană de urson roșca
tă. Și s-a pomenit vîrîtă-n pielea 
unui micuț Moș Martin. La cincispre
zece ani, era la liceu pe atunci, San
da și-a imaginat că fără pantofi-cul, 
ultimul răcnet și fără mantou cu fi
returi nu mai poate ieși-n lume. Le-a 
avut...

Și-acum, la șaptesprezece ani, 
sufletelul Sandei n-a mai ttn- 

jit după nimic. Nici de la școală, 
nici de la părinți nu mai aștepta ni
mic. Școala-i părea un munte al că
rui urcuș nu-i oferea nici-un punct 
de sprijin. Bătrînii-i păreau... bătrîni. 
Și-a fugit Sanda. A fugit cu unu'. 
S-a rupt subit din rondu-n care îm
bobocise și-a evadat gladioala să 
se-oglindească In alte ape, numai 
ale ei, în alte vitrine. Iar bătrînii se 
privesc pierduți, dar insistent și pe 
ascuns.

Și nu pricep de loc cine-i vino
vatul...

V. TEODORESCU I
Elevi 1 In vacanta care-a 

început nu ezitați să citiți cu
legerea de „Basme populare 
românești", intitulata ..FÂT- 
FRUMOS*. E pentru voi '

„Orașul cu salcîmi
„O-

și „Accidentul*

două cărți

Recenta apariție in colecția „Biblio
teca pentru toți" a romanelor 
rașul cu salcimi' 
oferă un minunat prilej de a pune
la îndemina cititorului 
rare întregesc profilul scriitoricesc 
al lui Mihail Sebastian, cunoscut In 
perioada interbelică, îndeosebi ce 
dramaturg. Veritabile preludii ale cu
noscutelor piese „Jocul de-a vacan
ta", „Steaua fără nume* și „Ultima 
oră', aceste romane sint în același 
timp expresii ale strădaniei autoru
lui de a depăși faza căutărilor și de 
a se afirma < a o certă originalitate. 
Explorind medii sociale generate de 
mica provincie, scoțind in lumină ex
poziția ireductibilă dintre un anu
mit tip de intelectual șl societatea 
burgheză, M. Sebastian nu va intui, 
însă, just adevăratul sens al vieții 
sociale, tendința de ironizare a lu
mii burgheze fiind neconc ludentă in 
scrisul -Au, cu un partial mesaj 
cețos.

de Mihail Sebastian

„Orașul cu salcîmi" (1935) este o 
ubtilă analiză a etapei adolescen

tine din viața omului, chinuitoare 
prin revelațiile ei filozofice și psi
hologice. „Este un roman al adoles
centei, fluent, liric, in planuri certe. 
Adolescenta nu e idilică aici, ca In 
La Medeleni", ci are un carat Ier 

qiclean, cu anomalii sexuale, cinisme, 
fervori intime, care însă la Sebastian 
sint atenuate înlr-o atmosferă de 
vaporozitate". (1. Șerbu).

Prima parte a romanului 
ză o admirabila analiză a 
adolescentin — cu toate 
pricinuite d< 
maturitate",
zează prunul capitol drept 
rioasă și tulburătoare poemă a ado
lescentei feminine".

„Intiiul 
fotei din

realtzea- 
trupulul 

spaimele 
„tăcutul efort către

G. Călinescu caracleri- 
o „cu-

sînqe* amintește neliniștile 
coșbuciana „La oglindă",

dar mai ales zbaterile Floricăi din 
„Zburătorul' eliadesc. Prefacerile ce 
se petrec in trupul Adrianei Dunea, 
eroina cărții, nu sînl împinse insă spre 
zonele naturalismului, lotul apărlnd 
intr-o „aură poematică", după ex
presia criticului S. Mi hoc.

Intr-un moment copleșitor 
ineditul senzațiilor, la capătul 
consult medical, Adriana aude 
dictul : „fata crește" și capătă 
tr-odată revelația că nu mai e 
pil, că devine frumoasă, admirată 
la numai cel cincisprezece ani ai 
săi. Descoperirea aceasta are conse
cințe imediate : se indrăgostește ful
gerător de vărul său. Paul Mlădoia- 
nu, venit in orașul D. să lichideze 
o afa< ere. suferă întiia decepție la 
plecarea lui. La o „recepție la pre- 
fecloreasă", Adriana face cunoștință 
cu Gelu, licean în clasa a Vll-a, cu 
care se împrietenește prin colega el, 
Cecilia. Cel trei se înlilnesc in se
rile lungi de iarnă, fie la Cecilia,

Note de 
LECTOR

prin 
unul 
ver- 
din- 

! co-

fie la Adriana, în jurul unei sobe 
calde, fiecare făclnd ce vroia, inde
pendent unul de altuL Acestei inti
mități in trei I se adaugă Victor 
loan id, adolescentul care încercase 
un temerar act de evadare din co
tidianul familial, dar care, înfrint, 
revenise în același decor cenușiu. 
Pe nesimțite sentimentele celor pa
tru evolutionează spre iubire și ast
fel Adriana și Cecilia găsesc în prie
tenia cu Gelu și Victor, In hoinărelile 
lor nocturne spre Viile de la mar
ginea orașului, înfiorările săruturi
lor și ale visurilor de iubire.

O subită plecare a Adrianei la 
București, un flirt sentimental cu 
compozitorul Cello Vioria, o reveni
re în orașul D„ în care Gelu cu su
fletul răvășit insensibil la amintiri 
și iubire, îl pare străin Adrianei, o 
plecare a lui Gelu în studenție sint

fapte care se consumă din viata ti
nerei fete.

Te cuprinde parcă un regret pen
tru atîta poezie stinsă, pentru viata 
tare ar li putut fi mai frumoasă da
că personajele, ar fi evitat confor
mismul, dacă ar fi luat viața în 
piept, hrptînd pentru izbînda dragos
tei lor.

Nimic din toate acestea...
Deznodămlntnl deprimant nu este 

în conformitate cu adevărurile vie
ții. Ce le lipsea, oare, celor doi ti
neri de nici 20 de ani pentru a-șl 
lega viata unul de altul 7 Oare visu
rile și efervescenta sentimentală a 
adolescenților nu pot fi considerate 
adevărate la această vîrstă, ci tre
buie așteptată vremea marilor cu
mințiri pentru a-si împlini aspira
țiile spre fericire?

Romanul lasă deschisă posibilita
tea unei interpretări echivoce care, 
pastișînd pe Mlnulescu, ar suna ast
fel :

„Tu cu i c-a fost iubire adevărată.,, 
Eu cred c-a fost o scurtă nebunie..,S

Prof. Elena STO1CAN 
Liceul Petroșenl
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Cinci copii și-an uilal

Un bălrin gîrbovil 
briii at în straie oltenești do tari 
bătut ușor la ușa biroului în < 
lucrez. L-am invitat înăuntru. 
Intal respectuos scolîndu-și 
J-am oferit un scaun și i-am 
păsul

„Am cinci copii, toii cu •'
i ii. Dar nici unul nu-mi tri

mite mîi< ar un ban. Am 78 <le ani, 
nu mai pot lucra. Solia e bătrînă și 
ea și pc deasupra bolnava. Am 
muncit o viată întreagă, am luptat 
în război, arză-le-ar pustiul de răz
boaie, am crescut cinci copii. Și iată 
acum recunoștința lor. Nici nu vor 
să audă de părinți, să ne trimită 
mărar cîtiva lei fiecare".

Lacrimi mari se prelingeau 
fata suptă a unchiașului dintr-un 
sal de pe lingă Cărbuneștii Gorju- 
lui. Venise în Valea Jiului, ca atî- 
(i alti oameni din Oltenia, să cîș- 
tige cîtiva bani pe rodul muncii iul 
modeste. Adusese să vîndă 20 kg. 
•Io semințe de dovleac. Dar, la Lu-

i, a 
arc 

i. A sa- 
căciula. 
ascultat

pe

Concurs

Dialog 

prin 
scrisori

peni si la Petroșeni, oameni ai or
dinii i-au luai semințele și le-au 
aruncat pe 
legile, 
de 
localităților, 
mințelor de 
legi care să prevadă c 
produselor muncii omului 
tivo întemeiate nu există, 
schimb alt» 
care-1 
vili7at 
să nu 
bătrînului ajuns, datorită egoismului, 
nimicniciei fiilor săi, să vîndă se
mințe de dovleac pe strada, i se cu
venea măcar din partea altora, mai 
multă înțelegere, mai multă omenie.

Priveam cu durere în suflet la a- 
cest om, gîrbovit de ani, cu privi
rea blîndă, pe care cei cinci copii 
ai lui, oameni cu stare și familie, 
l-au uitat și nu vor să-l mai știe și 
care l-au adus în situația tristă de 
a vinde semințe de dovleac și-i în
țelegeam starea în care se afla. Dar 
oameni fără milă i-au barat și acest 
infim mijloc dc cîștig, în timp ce 
alții fac acest lucru în plin centrul 
orașului Petroșeni. Care să fie ex
plicația ?

luat
apa Jiului. E drept că 

enind în sprijinul acțiunii 
gospodărire șl înfrumusețare a 

interzic vînzaren se- 
dovleac pc stradă. Dar 

confiscarea 
i fără mo- 
. Există în 

nescrise, 
om ci- 

inimă — 
semenilor săi. Și

legi, morale, 
obligă pe orice 

— pe orice om cu 
facă rău

G. DINU

pe terne de eîeeulafîe 
pionâeri

cipanlii care \ 
marc număr d 
ca premii apar, 
lografiat, cărți 

Această corni 
tr-un complex di 
anul în i 
mîntului, 
ganizalioi 
Generală 
drumării 
școlarilor 
unde înv. 
lor in 
tabere!

înființalo patrule de 
cătuite din școlari 
vălătură. f 
jată de un 
torul școlii din 
profesoral, care 
rile și indicațiile 
ganele locale de 
nea, programa 
I -VIII prevede predarea 
drul orelor dc dirigenție — a regu
lilor de circulație rutiera.

penis9!!
< <vnsiliul National al Organizației 

Pionierilor, în colaborare cu Direc
ția Goni rulă a Miliției a inițial un 
concurs pc teme do circulație, in
titulai „Cine șlic ciștiga", pentru 
pionierii și școlarii din clasele 
V -VIII alo șt olilor genei ale de 8 
ani. Tematica Ini sc referă la pre
vederile legale In vigoare care rc- 
glement('hză circulația pc drumu
rile publice pentru pietoni, biciclișli. 
Conducători do nulovehirule. Parrti-

Depozit modern
de utilaje

la 'începutul acestei luni, la 
mina I.oneu <1 lost elect nulă 

‘recepția și s-a pus In hinc- 
(ic un depozit dc utilaje. De
pozitul este înzestrat cu im 
pod rulant dc 10 tone și are 
acces la calea letală indus
trială din circuitul suprafeței 
minei.

vor totaliza 
de puncte 
rate de radio și do Io- 
i și rechizite școlare, 
ipelilio face parte din- 

nctiuni inițiale în 
curs dc Ministerul Invă|ă- 
Consiliul National al Or- 

i Pionierilor și Direcția 
a Miliției, în vederea în- 
circulaliei pionierilor 
în împrejurimile loculi 

■ață, pe timpul deplasării 
•xcursii și drumeții sau In 

•!e dc odihnii. Do exemplu, în 
multe licee din Capital.i au fost 

circulație, al- 
fruntași Ia în- 

Aclivitatea lor oslo diri- 
instructor ales do direc- 

rîndurile corpului 
primește îudrumă- 
nocesaro de la or- 
mililie. De aseme- 

inalitică a claselor
în ca-

TELEVIZOR
DUMINICA 24 MARTIE

(Agerpres)

Vineri 22 martie

0,00 Ora

9,10 Emisiunea
tineretul

penlrij copii și 
școlar.

10.30 Emisiunea pentru sate. 
12,15 Concert simfonic.

După-amiazu: transmi
siuni sportive — fotbal.

17.30 Muzică populară româ
nească.

,00 Curierul artelor.
18.30 Magazin

(Urmare din pag. 1)

pe care o dorea. A trebuit să vina 
omul la Lupeni, să piardă aproape 
o zi și, plus 13 lei la autobuz. Altă
dată a vrut să cumpere o pîine in
termediară și în loc să-l servească 
cu pîine proaspătă, adusă atunci cu 
mașina, gestionara i-a aruncat o pii- 
nc veche, care-i rămăsese de cine 
știe cînd.

Și alte asemenea șicane, care, în 
nici un caz nu pot li trecute cu ve
derea. cu atît mai puțin într-o loca
litate unde există un singur maga
zin alimentar și ești nevoit să-i calci 
pragul. Este adevărat, la Clmpu lui 
Neag petrolul ajunge mai greu, pli
nea nu-i totdeauna proaspătă, dar 
atenție și solicitudine fată de cum
părător poate și trebuie să manifeste 
fiecare lucrător din comerț, chiar și 
atonei cînd locul lui de muncă e 
undeva departe, în extremitatea ves
tii ă a Văii Jiului.

IILGBI

Betonarea galeriei de fugă de la Valea de Pești se face cu multă 
grijă. In clișeu minerii din brigada condusă do Birsan Ion verifică lu
crarea făcută pînă in prezent.

PROGRAM DE RADIO
1945 — Legificarca primei refor

me agrare democratice în România 
prin care mo.șierimea a fost desfiin
țată ca clasă.

1966 — A murii sculptorul Cons
tantin Baraschi.

1832 — A murit scriitorul Johann 
Wolfgang Goethe.

1955 —- Preluarea administrației 
canalului de Suez de către autorită
țile RAU, conform acordului anglo- 
egiplean privind 
britanice de pe 
1945 — A fost 
rilor arabe".

retragerea trupelor 
teritoriul Egiptului, 
înființată „Liga lă-

S îmbată

111.
1 de seară.

19.45 Repriza a Il-a a meciului 
de handbal masculin : 
Steaua București — 
Dynamo Berlin.

20,15 Cosmin, fiul zimbrului 
(seria a Il-a).

21,00 „Primăvara" — program 
muzical-dis tracii v.

21.45 Teatru în Studio: 
23,00 Telejurnalul de noapl»

lesport

PROGRAMUL 1

Ut
1
1

Stiinta Petroșani
Farul Constanta 3-3

Campionatul pe întreprinderi
si instituții

Pierdut condica 

de reclamafii...
...dar dacă o găsiți și o triiniteli 

cumva restaurantului Carpati din Pc- 
Iroșeni, nu veți primi nici o recom
pensă. A cerut-o tov. Untaru, sala
riat al șantierului Comitetului de 
stat al apelor, pentru a-și exprima 
în scris nemulțumirea fată de modul 
cirm au fost tratati de bufetiera 
Ochiș Monica. Dar... ia condica de 
unde nu-i. Tov. Untaru s-a adresat 
redacției noastre, dar condica tot 
n-a putut fi găsită.

De altfel, s-a scuzat bufetiera 
Moni, n-avea unde să mai scrie, 
căci condica era plină pînă la ul
tima filă.

— Dar unde e și așa ? Poale s-o 
mai fi găsind loc pentru un rînd- 
două.

— Nu o- găsim.
Deci, s-a pierdut o condică de 

sugestii și reclamatii plină. Ce-o fi 
scriind in ea ? Gurile rele susțin că 
ar fi plină de reclamatii, acum în- 
mormîntate prin binevenita pierdere. 
Cîieva lucrătoare din restaurant 
susțin că era plină de aprecieri po
zitive și elogii la adresa colectivu
lui Unității.

E adevărat, se cunosc cazuri cînd 
nnumiti gestionari fac cinste unora 
dintre amicii lor mai intimi ca să le 
înșire In condica de sugestii— mul
țumiri pentru deservire. Dar ca să 
umpli o condică cu asemenea ..mul
țumiri", e prea scump. Așa că, nea
părat, condica trebuia pierdută.

Pe... datorie
Soția unui miner din Jiet, care ne 

roagă să nu-1 dezvăluim numele din 
motive care pot fi deduse cu ușu
rință, a venit la redacție cu o scri
soare care dezvăluie practici cu to
tul nepermise în magazinul alimen
tar și la bufetul din Jiet. Pentru a 
atrage un anumit soi de client», ges
tionarii acestor unităti vînd pe da
torie. Dar nu pîine, mezeluri, con
serve sau zahăr. Nu. Numai băutură 
și numai la cetățeni care beau îm
preună cu respectivii gestionari.

Practica este dăunătoare. In pri
mul rînd. contravine regulilor co
merțului nostru. Beneficiind de a- 
ceastă ilegalitate, anumiti cetățeni 
uită de familii și nu pleacă spre ca
să, după terminarea lucrului, declt 
pe cîte doua cărări. Se îmbată șl 
gestionarii, dar noroc că au neveste 
care le tio locul.

Solia minerului care a venit la 
redacție mînată de certurile cu so
lul, de neplăcerile pe care le aduce 
în casă beția, vine cu o propunere : 
să li se închidă ușa în nas celor 
rare vin să bea pe datorie. Dar și 
gestionarilor care rerurg la aseme
nea practici.

Continuindu-și meciurile din ca
drul „Cupei primăverii", Știința 
Petroșeni a înlilnit miercuri pe sta
dionul din Lonea echipa de rugbi 
Farul Constanta. Ce ne-a dovedit 
acest meci ? In primul rînd că e- 
chipa noastră trece prinlr-o eclipsă 
de formă, nu mai arată decît foarte 
puțin din valoarea ei anterioară, cu 
toate că dispune de jucători destul 
de taientali. După victoria pe care 
o repurtase asupra Agronomiei 
Cluj și după frumoasele faze de 
rugbi pe care le-au practicat, cre- 

:a în jocul cu Farul rugbiștiî 
vor munci mai mult, vor cău

ta să-și mulțumească simpatizanții. 
Am plecat însă dezamăgiți de la 
meci. Partida a început cu o ușoară 
dominare a localnicilor, dar se jupa 
confuz, se pierdeau multe mingi, 
jucătorii noștri nu se apropiau prea 
mult de buturile adverse. Au astfel 
ocazia să înscrie doar în urma 
transformării loviturii de pedeapsă, 
datorată unei greșeli a înaintării 
constăntenilor, lovitură transforma
tă de Sabău. După 3—0, pînă la 
sfirșitul reprizei, jocul s-a desfășu
rat în aceleași condiții. După pau
ză același lucru ca și în prima re
priză. Studenții, oarecum mulțumiți 
de scor, încetinesc ritmul jocului. 
In ultimele cinci minute, la o gre
șeală a înaintării noastre se acordă 
oaspeților o lovitură de pedeapsă 
care e transformată de Zamfirescu. 
Scorul a devenit 3—3. De abia acum 
a început „dezmorlirca" studenților. 
Ei lupta pentru fiecare balon, jucînd 
mai mult pe linia de trei sferturi 
și avînd ocazii de a înscrie. Dar era 
prea tîrziu. Fluierul final a între
rupt jocul. Ne-au plăcut cum au ju
cat Hristovici, Moromete de Ia Ști
ința și Zamfirescu de la Farul 
Constanta. Satisfăcător arbitrajul lui 
Șl. Constantinescu din Bucu

In această perioada, calendarul 
activităților sportive de masă men
ționează campionatul pe întreprin
deri și instituții. întrecerile se des
fășoară pentru cucerirea titlului de 
campion sau echipă campioană, pe 
întreprindere ori Instituție la 
tenis de masă și popice.

titlul de campion la masculin a fost 
cucerit de Creiniceanu Alexandru 
cu 227 popice doborîte, iar la femi
nin de Moldovan Varvara cu 207 p.d.

faze

Primii campioni 
la Viscoza Lupeni

s.ih,

deam 
noștri

EMILIAN NEAGOI: 
student

Esle posibilă dirijarea sexelor ? 
Dar cultivarea unor organe îr afara 
organismului ? Iată două din marile 
întrebări ale biologiei modeme la 
care, alături de numeroși cercetă
tori din lume, dar pe căi neîncerca
te de alții, a căutat să răspundă și 
profesorul Victor Preda, membru co
respondent al Academiei. Experi
mentele sale de la Centrul de cer
cetări biologice din Cluj al Acade
miei, desfășurate de-a lungul mul
tor ani, au dovedit cu certitudine 
că omul poate hotărî sexul unor 
plante sau animale, că explantele 
de organe adulte sînl absolut posi
bile. Supunînd planta Urtica dioica 
(urzica), de pildă, unui tratament 
cu hormonul gonadolrop corial (pla- 
cenlrar), omul de șliintă clujean a 
observat că sexualitatea gravitează 
către feminitate. La o cantitate op
timă de hormon — zilnic două pi
cături de fiecare frunză — toate e- 
xemplarele tratate au dat naștere 
indivizilor femeii. Administrat 
porumb, o plantă hermafrodită,
cest hormon a provocat o femini
zare de 90 la sută. Dozele mici și 
mijlocii de hormon duc la crește
rea rapidă a plantei, la atrofierea 
inflorescenței mascule și la mărirea 
numărului de.știulcli pînă Ia -3—4.

Potrivit regulamentului stabilit de 
Consiliul asociației sportive Visco
za. în prima fază, campionatul indi
vidual de popice feminin și mascu
lin a fost organizat pe secții. Primii 
doi clasați din fiecare secție au ob
ținut dreptul de a participa la în
trecerile pentru cucerirea titlului 
de campion pe fabrică.

La etapa pe fabrică au participat 
14 bărbați și 9 femei, campioni și 
vicecampioni pe secții. S-au lansat 
40 bile (20 4- 20). Primul loc

Douăzeci și unu de șahiști, gru
pați în 7 formații din tot atîtea sec
ții, și-au disputat titlul de echipă 
campioană pe I.E.C. Paroșeni. In 
urma disputării tuturor partidelor 
s-a stabilit următorul clasament: 
I. Secția automatizări 42 p; II. Sec
ția cazane 30 1/2 p. ; III. Secția re
parații 20 1/2 p.; IV. Secția turbine 
20 p. ; V. Sec(ia combustibil 19 p ; 
VI. Secția reparații și construcții 16 
p. ; VIL Secția electrică 9 p.

Titlul de echipă campioană a fost 
acordat secției automatizări formată 
din R. Dimperiiil, I. Eftimoiu șl C. 
Racoveanu.

6,00—3,25 Muzică și actualități ; 
8,25 Moment poetic; 8,30 La micro
fon, melodia preferată ; 9,00 Buletin 
de știri; 9.05 La microfon, melodia 
preferată ; 9,30 Unda veselă ; 10,00
Muzică ușoară; 10,10 Curs de limba 
spaniolă ; 10,45 Recital de vioară 
Ștefan Rulia; 11,00 Buletin de știri;

1,03 Revista revistelor economice;
1,15 Arii din opere; 11,30 Pagini

clin muzica de estradă ; 12,00 Muzică 
de promenadă; 12,22 Intîlnire cu 
melodia populară și interpretul pre
ferat ; 1.3,00 Radiojurnal ; 1.3,20 Pa
rada soliștilor și a orchestrelor de 
muzică ușoară ; 14,15 Cintă orches
tra ..Doina Argeșului"; 14.35 Pastel 
muzical; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Jocuri de pc Mureș; 1.5,15 
Muzee și expoziții ; 15 25 Muzica ; 
15,30 Emisiune muzicală do la Mos
cova ; 16,00 Radiojurnal. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,20 Muzică 
ușoară; 16,30 Noua geografic a pa
triei; 16,55 Emisiune de folclor;
17.15 Atențiune, părinți ' ; 18,00 Bu
letin de știri; 18,05 Dialog cu as
cultătorii; 18,15 Caleidoscop muzi
cal ; 18,30 Știință, tehnica, fantezie;
18.15 Cintă Rodica Bujor; 10.00 Ra- 
diogazeta de 
die pe adresa 
20,00 Buletin de 
magazin sportiv ,■ 
puțin cunoscute ; 
operă Sandor Kony 
la și primăvara ; 2 
sîmbătă seara ; 
Sport. Buletin 
C

■misiune 
■. părinți 
18,05 Dialog 

18,15 Caleidoscop 
tehnică, f 
Bujor ;

seară ,■ 19.30 O melo- 
dumnoavoastră ; 

știri ; 20,05 Radio- 
20,17 Melodii mai 
20,30 Recital de 
a ; 20.40 Roman
ii,00 La balul de 

22;00 Radiojurnal, 
meteorologic; 22.20

2întă orchestra Max Greger; 22,30 
Moment poetic; 22,35 Dans pentru 
toate \ îrslele ; 24,00 Buletin
știri; 0 0.5—6.00 Estrada noctur”

Buletin de știri; 10,05 Mic conceit 
Haendel ; 10,31 Formația Paul Glien- 
tzer10,45 Muzica populara; 11,15 
Do-Re-Mi pentru copii; 11,40 Piese 
pentru fanfara de Dumitru Eremia ; 
12,00 Buletin de știri; 12,07 Varie
tăți muzicale ; 12,45 Un suris și o 

'melodie; 1.3,00 Cintece de Ion Cris- 
tinoiu și Constantin Alexandru; 
13,30 Revista revistelor științifice; 
13,40 Din cel*' mai cunoscute melo
dii populare; 14,00 Radiojurnal. 
Sport; 14 08 Concert de prînz ; 15,00 
Selectiuni din operete ;
că ușoară ; 
artistice de 
în 30 de
Rossini; 16.45 Cintă orchestra „E- 
lectrecord" ,- 17,00 Radiojurnal;
17,15 Muzica- din filme; 17,.30 Melo
dii populare; 17,40 Radio-publicita- 
te; 13,00 Matineu dansant; 18.55 
Buletin d ■ știri ; 19,00 0 m •' die
dintr-o mie ; 19,30 Scrisori la micro
fon ; 19,45 Muzică; 19,50 Noapte
bună, copii ; 20.00 Transmisiunea 
concertului orchestrei simfonice a 
Filarmonicii de stat „George Enes- 
cu"; 22,30 Gică Petrescu și cînte-

Muzică ușoară ;
23,07 MuziCa 

cronică a 
la charleston 
n dc știri;

15,30 Muzi- 
16,00 Soliști și formalii 
amatori ; 16,15 O operă 

minute „Cenușăreasa" de 
16 45 Cintă orchestra

17.00

22,30 Gică I 
sale ; 22,-15 

23,00 Radiojurnal ; 
jazz ; 23,30 Opera 
toriei; 24.00 De 
shake; 0.55' Bulot 
Din nou muzică d< 
Buletin de știri.

PROGRAMUI If

d<-

6,45—7,00 Agenda bucureșteană ; 
7,00 Hore și sîrbe ; 7,10 Tot înainte; 
7,30 Buletin de știri ; 7.39 Marșuri 
sportive; 7.45 Cîntece și jocuri
populare; 8.00 Muzică ușoară; 8,30 
Buletin de știri ; 8,35 Emisiune de 
folclor; 9,00 Piese vocale și instru
mentale: 9,30 Muzică ușoară; 10,00

de

i I bii e
Sîmbătă 23 martie

/ETROȘENI — 7 Noiembrie: Dosa
rul XII ; Republica : Corigenta dom
nului profesor; PETRII A: Un băr
bat și o femeie; I.ONEÂ — Mine
rul : Operațiunea Crosbow ; 7 No
iembrie : Ierburi amare ; VULCAN : 
French Can-Can ; IUPENI — Cultu
ral : De trei ori București ; 
toresc: Un martor în oraș.

119,30 Telejurnalul
19,45 Repriza a II-

I
I
I
I
1 23,00 Tel.

23,15 Tel<

I
I
I
I
I

MARTIE

mici :

vacantă.
Cil

MARȚI 26
17.30 Pentru cei 
18,00 In direct

Casele de
Transmisiune de la 
Bacău.

18.30 Curs de limba franceză 
— lecția a 9-a.

19,00 TV pentru școlari.

119,30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Film serial : Thierry la

Fronde.
20,26 Album de poezie.
20,35 Reportaj filmat.
20,50 Istoria teatrului univer

sal : Maxim Gorki — 
„Vilegiaturiștii".

22,30 Romanțe.
2,50 Telejurnalul de noapte.

.1

i
i
i
i
i»
i
i
i
118.30 Cur-

— 1

I
I
I
I 
I
IArisnae Bunoi 

21,00 Avanpremieră.

I
I 
I
I
1^ pio

18,30 Cui

| 19,00 Studioul Pionierilor...
1 Bacău.

119,30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic

MIERCURI 27 MARTIE
17.30 Pentru cei micii
18,00 Telecronica economică.

De la fabrică, în maga
zine.

rs de limba engleză 
lecția a 9-a.

19,00 „Copii mari" — emisiu
ne pentm tineret.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Desene animate.
20,10 Cintă Lidia Andronescu 

și Luigi Ionescu.
20.30 Fală în fată.

Emisiune realizată 
Aristide Buhoiu.

de

21,15 Telecinemateca : „Invita
tul la masă" comedie cu 
Bette Davis șl Ann She
ridan.

22,45 Telejurnalul de noapte.

JOI 28 MARTIE

.1

I

AUREL SLABII

Avem, deci, certitudini in plus că primăvara a intrat in drepturile ei.

La doze mari, în mod cu totul pa
radoxal, dezvoltarea plantei virea
ză către masculinizare. Descoperi
rea, valorificată de specialiștii Ins
titutului agronomic „Dr. Petru Gro
za", se anunță ca o deschizătoare de 
drum in agricultura experimentală.

nismele unor fenomene vitale prin 
metoda culturilor de organe. Piuă 
acum, ei au reușit să cultive, In a- 
fara organismului, doar fragmente 
de organe sau primordii, muguri 
caro, în procesul dezvoltării, dau 
naștere noilor organe. Acestea,

constatînd că ficatul își păstrează și 
după acest interval de timp inte
gritatea structurală. Încurajați, am 
trecut la cultura fragmentelor de 
ficat recoltate de la animale cărora 
mai întîi le-am amputat chirurgical 
60 la sută din licat.

la 
a-

Primele rezultate practice au și fost 
comunicate la o recenta sesiune 
științifică de către conf. univ. C. 
Pamfil. Dar hormonul gonadotrop 
corial provoacă aceleași efecte și la 
animale. Prin cultura 
embrionul de găină, 
inversiune sexuală 
brionilor genetic

L-am vizitat
Victor Preda in laborator, 
de-și realizează interesau! 
experiențe, pentru a 
domeniu) culturilor 
cursul convorbirii 
jean a arătat că în 
biologi încearcă

in vitro, la 
;-a obținut o 

completă a em- 
ruasculi.

recent pe profesorul 
acolo un- 

Lcle sale 
afla noutăți în 
de organe. In 
profesorul clu- 

prezenl, multi 
<i să elucideze meca-

chiar și în situația artificială a 
desprinderii din legăturile lor natu
rale supraviețuiesc, cresc și se di
ferențiază conform destinației lor 
funcționale...

Cultura de organe adulte a eșuat. 
Primele succese in această privință 
s-au oblinut în România, la Cluj — 
precizează prof. Victor Preda. După 
studiul efectelor hormonului gona- 
dolrop corial am abordat în cerce
tările noastre problema culturii frag
mentelor de ficat adult. Gratie ex
celentelor medii de cultură, create 
de biologii francezi Etienne Wolff 
și K. Haffen am izbutit să menținem 
astfel de fragmente timp de 6 zile,

Am ascultat cu firesc interes is
toricul acestor experimente care au 
dus la noi descoperiri științifice ro
mânești. Am aflat astfel, că ficatul 
operat se regenerează complet, pro
ces în care se petrec anumite feno
mene 'biochimice și morfologice. 
Cullîvînd un fragment de ficat în 
regenerare, omul de știință român 
a observat că procesul regenerate 
se desfășoară identic, ficatul trecînd, 
în mediul de cultură, prin aceleași 
faze de regenerare ca și în orga
nism. Importanta descoperirii 
deosebită deoarece e mult 
complicat să se studieze procei 
regenerare hepatică

este 
mal 

:ul de
în osjanismul

viu, unde acționează metabolismul 
general, decît în afara lui, pe masa 
de experiență. Efectul unor sub
stanțe medicamentoase se determi
nă, de asemenea, mai ușor, mai re
pede și mai exact în mediul de 
cultură. Am reținui, totodată, un 
termen nou intrat "în știință: ficat 
„hibrid". Profesorul Preda și cola
boratorii săi au cultivat, in vitro, 
fragmente alipite, recoltate de la doi 
donatori, unul cu ficat normal și 
altul cu ficat în regenerare. Cele
două fragmente au fost silite să se 
lipească într-un organ unic, care
se influențează reciproc, constituind 
un „Întreg" de o r 
cetările au dovedit .. ---------
de ficat normal joacă rolul de do
nator al elementelor specifice rege
nerării, iar fragmentul r 
stimulează diviziunea celulară.

Dirijarea sexelor... cultivarea 
organe în afara orqanismului... 
cat „hibrid"... lată clteva l 
covÎTșitoare importantă în domeniul 
cărora biologia românească face 
pași noi spre adevărul științific.

-'•r1”'.........   .
nouă calitate. Cer- I 
lit că fragmentul •

I
regenerativ |
ulară. I!

I
teme de I 

-1 nn;..l *

I
I

de
fi

L ROMAN
corespondentul Agerpres pentru 

judelui Gluj

17,30 Pentru cei mici, 
18,00 La ordinea zilei.

Organizarea științifică a 
producției și a muncii. 
' irs de limba germană 
— lecția a 9-a.

la

19.50 Buletinul meteorologic. 
Publicitate.

20,00 Film serial : .,Ivanhoe’1
(ultimul episod).

20.30 „Mult e dulce și fru
moasă...".
Emisiune de limbă româ
nă.

21,00 Estrada tinereții.
21.30 Teleglob.
21,45 Reportaj '68.
22,00 Studioul mic :

Vechi vodeviluri româ
nești.

22.30 De la Giotto la Brâncuși.
22.50 Telejurnalul de ■.«'apte.

X INERT 29 MARTIE
17.30 Pentru cei mici: 

AEC — de re?
18,00 Stadion — emisiune 

actualitate sportivă.
18/20 Buletinul circulației 

tiere.
18.30 Curs dc limba rusă 

lecția a 9-a.
19,00 TV pentru școlari
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 Studioul muzical.
20.30 Ecran literar.
21,00 Reflector.
21,15 Film artistic: „Antomo 

bilul domnului institu
tor".

22,45 Telejurnalul de noapte 
23,00 Închiderea emisiunii.

Si MB AT A 30 MARTIE

de

După-amiază fotbal : 
Steaua — Farul. 
Pentru cei mici : 
Lanterna magică. 
Pentru noi, femeile! 
Curs de limba spaniolă. 
Biblioteca școlarului : 
„Baltagul" dc Mihail 
Sadoveanu.

19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Tele-encirlopedia.
21,00

21,10
22,00

22.30
23,00
23,10
23.30

Intîlnire cu...
Astă-seara, balerina 
tina 1 lammel-Zira. 
Film serial : „Evadatul". 
Arii și melodii vechi, în 
ritmuri noi.
Parada vedetelor.
Telejurnalul de noapte 
Telesporl.
Închiderea emisiunii.

Cris-
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Sukarno va fi deferit justiției?

lordaniaf 
km.

• Forțele izraeliene au pătruns în
• Lupte grele pe un front de 110
• Mesajul regelui Hussein
• întrunirea Consiliului de Securitate
• Vizita mareșalului A. Greciko în Irak

truns pe teritoriul iordanian în mal 
multe puncte, atacînd pe o lungi
me da 110 km. Potrivit declarației 
purtătorului de cuvîut militar Iorda
nian, la aceste 
fășurat timp de 
te unități 
și aviația 
izraeliene

lupte, care s-au des- 
15 ore, au luat par- 

terestre, tancuri, artileria 
apartinînd forțelor 
șl lordanieue.

DJAKARTA (Agerpres). — La Dja
karta s-a deschis joi sesiunea Con
gresului Consultativ Popular. Con
gresul va discuta, îutre altele, nu
mirea generalului Suharto, actualul 
președinte ad-lnterim, în postul de 
președinte al Indoneziei; amînarea 
cu cinci ani a alegerilor generale, 
stabilite pentru anul 1968.

In cuvîntul de deschidere a 
slunil congresului, generalul Suharto 
a spus că fostul președinte Sukarno, 
caro în prezent este bolnav, va ft 
deferit justiției-

Pentru a preveni manifestațiile o- 
poziției $1 alo studenților, în capi
tală au fost deplasate trei batalioa
ne ale armatei.

te-

armate

TEL AVIV (Agerpres). — Citind o 
declarație a unul purtător de cuvîut 
al armatei izraeliene, agenția France 
Presse transmite că unități Izraelie
ne au lansai joi dimineață un atac 
împotriva unor centre ale organiza
ției „El Fatah", situate pe teritoriul 
Iordanian. Purtătorul de cuvint iz- 
raelian a precizat că această opera
țiune constituie o măsură de repre
salii împotriva organizației „EI Fa
tah", care in ultima vreme șl-a in
tensificat acțiunile teroriste. Purtăto
rul de cuvînt a menționat, totodată, 
că unitățile izraeliene se vor reîn
toarce la bazele lor după această 
acțiune de represalii.

Por|ele Izraeliene. care au pătruns 
joi în teritoriul Iordanian au operat 
pe două fronturi, a anunțat un co
municat publicat la Tel Aviv. In 
sectorul central, forțele Izraeliene au 
ocupat localitatea Karame, centrul 
principal al organizației „El Falah". 
„A trebuit să fie folosite aviația șl 
artileria pentru a lichida rezistența 
șl a veni în sprijinul operațiilor tru
pelor terestre, se arată în comuni
cat. Pozițiile armatei iordaniene au 
trebuit să fie bombardate de avia
ție și artilerie. In sectorul de la sud 
de Marea Moartă, posturile de poli
ție de la Danal Sifi șl Mole au fost 
distruse, precum și punctele de 
sprijin ale „El Fatah"-ului în două 
localități, adaugă comunicatul".

tlonat că retragerea forțelor izrae
liene a început la ora 12,25 G.M.T. 
Postul de radio Amman a transmis 
într-o emisiune că „Inamicul a pier
dut multe din vehiculele folosite în 
atacul declanșat", că trei avioane 
inamice au fost doborite, Iar 200 de 
militari izraellenl scoși din luptă.

★
Intr-un mesaj al regelui Iordaniei. 

Hussein, adresat șefilor de state a- 
rabe, a chemat statele arabe să par
ticipe la conferința la nivel înalt 
„tn vederea adoptării tuturor deci
ziilor care se Impun In circumstan
țele dificile prin care trece națiu
nea arabă".

Președintele Republicii Arabe Uni
te. Gamal Abdel Nasser, a răspuns 
favorabil mesajului regelui Hussein 
al Iordaniei privind convocarea ur
gentă a unei conferințe 
nivel înalt, anunță postul 
Cairo.

sălii’. Delegatul iordanian a arătat 
că pierderile și daunele provocate 
da Intervenția izraeliană sînt con
siderabile.

Reprezentantul Izraelulul, Joseph 
Tekoa, a declarat că țara sa se afla 
în legitimă apărare întrucît „acțiu
nile de terorism și sabotaj au trans
format linia de încetare a focului 
într-o line a mortii". El a acuzat 
guvernul iordanian de a nu fl în
treprins nimic pentru înlăturarea de 
pe teritoriul său a bazelor organi
zației „El Fatah".

Lucrările Consiliului de Securitate 
au fost apoi întrerupte, urtuînd să 
fie reluate în cursul nopții.

VIETNAMUL DE SUD

arabe la 
de radio

Joi. ma- 
A. Gre-
U.R.S.S., 

în

BAGDAD (Agerpres). — 
reșalul Uniunii Sovietice, 

al 
oficială
președintele 
Aref, trans- 
apărării al

ciko, ministrul apărării 
care se află în vizită 
Irak, a îost primit de 
Irakului, Abdel Rahman 
mite TASS. Ministrul 
U.R.S.S. a făcut, de asemenea, o vi
zită primului ministru, Taher Yehla. 
și ministrului apărării al Irakului, 
Shaker Mahmud Shukri.

AMMAN (Agerpres). — Un 
tător de cuvint militar de la 
man, citat de agenția U.P.I., a de
clarat că luptele angajate de for
țele armate iordaniene cu forțele 
izraeliene au încetat complet joi la 
orele 18,30 G.M.T. Angajamentul mi
litar intre forțele armate ale celor 
două țări a intervenit în cursul zilei 
de joi după ce forțele izraeliene au 
traversat fluviul Iordan și au pă-

pur- 
Am-

KHARTUM (Agerpres). — 
ministru sudanez, Mohammed 
Mahgoub, a declarat că Sudanul a 
răspuns favorabil mesajului regelui 
Hussein al Iordaniei privind convo
carea urgentă a unei reuniuni arabe 
la nivel înalt, relatează agenția Reu
ter. Totodată se anunță că guvernul 
sudanez s-a întrunit joi într-o șe
dință extraordinară pentru a exami
na situația din Orientul Apropiat în 
lumina ultimelor evenimente petre
cute în această regiune.

★
Libanul este de acord cu propu

nerea regelui Hussein privind con
vocarea urgentă a unei conferințe 
arabe Ia nivel înalt „dacă țările a- 
rabe se vor pronunța în unanimi
tate asupra • acestui lucru", a decla
rat premierul libanez. Abdullah 
Yafi, anunță agenția Reuter.

fntr-o declarație a ministerului 
facerilor externe dată publicității 
Bagdad se anunță că Irakul a accep
tat propunerea ,Iordaniei privind 
convocarea urgentă a conferinței a- 
r-abe Ia nivel înalt.

Primul 
Ahmed AEROPORT ATACAT

CU RACHETE
(Agerpres). ForțeleSAfGON 

patriotice din Vietnamul de sud au 
atacat joi dimineața cu rachete șl 
mortiere aeroportul Tan Son Nhut 
din apropierea Saigonului, relatează 
Agenția Associated Press. In peri
metrul aeroportului au căzut 15 ra
chete lansate de patrioti. S-au înre
gistrat daune materiale și umane. 
Atacul asupra aeroportului Tan Son 
Nhut a avut loc in ciuda așa-numl- 
telor operațiuni de curățire initiate

in ultimele două săptăuiini de for
țele militare americano-saigoneze în 
regiunea Saigon. ¥

SAIGON (Agerpres). — Forțele 
patriotice din Vietnamul de sud au 
atacat în noaptea de joi spre vineri 
pozițiile americano-saigoneze situate 
în apropierea Saigonului, inclusiv 
marea bază militară americană de la 
Bien Hoa, agenția France
Presse.

Canada furnizează arme
pentru Statele Unite...

AMMAN (Agerpres). — Forțele 
izraeliene au traversai Iordanul și 
au pătruns joi pe teritoriul iorda
nian in mai mulle puncte, transmite 
A.F.P. Un comunicat publicat la 
Amman preciza că atacul Izraelian 
s-a desfășurat pe o lungime de 110 
kilometri in valea riiilui Iordan șl 
că trupele iordaniene au angajat 
lupte grele cu ior(ele izraeliene. Joi 
după-amiază „trupele izraeliene an 
început să se replieze in urma bom
bardamentului forțelor iordaniene și 
a pierderilor suferite în oameni și 
materiale", se arată in comunicatul 
iordanian.

Un purtător de cuvînt militar de 
la Amman, anunță A.F.P., a men-

NEW YORK (Agerpres). — Con
siliul de Securitate s-a întrunit Joi 
în jurul orei 17,30 G.M.T. tn legătu
ră cu ciocnirile care s-au produs pe 
malul de est al Iordanului, în urma 
pătrunderii unor forte izraeliene In 
teritoriul iordanian.

Convocarea Consiliului de Securi
tate a fost cerută de Iordania, apoi 
și de Izrael.

Luînd cuvîntul, Muhammad EI 
Farra, reprezentantul Iordaniei, a ce
rut Consiliului de Securitate să a- 
dopte „măsuri Intr-adevăr eficien
te" și „sancțiuni" împotriva Izraelu
lul, declarînd că atacul de joi a de
pășit caracterul unor simple „repre-

OTTAWA (Agerpres). — „Canada 
nu trebuie să fie un aliat al State
lor Unite în războiul din Vietnam", 
a declarat în Camera Comunelor a 
Parlamentului canadian deputatul 
Andrew Brune. EI a cerut guvernu
lui să renunțe 
S.U.A. prin care

la acordurile cu 
Canada furnizează

arme și muniții care sînt folosite în 
războiul din Vietnam. Potrivit pu
blicației „Maclean's Magazine", în 
anul 1967 Canada- a livrat Statelor 
Unite armament în valoare de peste 
500 milioane dolari. „Prin aceasta, 
Încheie ziarul, noi participăm indi
rect Ia agresiunea săvîrșită de Sta
tele Unite în Vietnam".

Johnson: „ORA ESTE TIRZIE.
— Pre- 
un nou 

cere

SrÎRȘITIIL ZBORULUI
SINISTRU

Drama deasupra 
Groenlandei a început 
km de țărm.

— „Drop Kick" slut 
tea-2* — raporta In 
codificat căpitanul 
Haug, comandantul avionului 
,,B-52", cartierului său gene
ral din Nebraska. Simțim mi
ros puternic de fum în cabi
na de pilotaj. Vom stabili 
cauzele.

Incendiul a izbucnit in ca
bina ofițerului navigator. Echi
pajul a încercat 
extinctoare de 
mînă, dar ei 
s-a răspîndit re
pede. Norii de 
fum și mirosul 
ars au inun
dat aparatul.

Ii despărțeau 
numai 15 mi

nute de zbor de 
ton din Thule 
zăpadă. Fumul 
maî dens. Deasupra ghețurilor 
golfului Steaua Polară, piloțil 
distingeau deja luminile ce
lor 500 de clădiri ale 
marcajul alb și roșu al 
semnalele seînteietoare. 
focul s-a dovedit mult 
rapid. Căpitanul Haug

ghețurilor 
la 141

să-l stingă cu

WASHINGTON (Agerpres). 
ședințele Johnson a adresat 
apel Congresului prin care 
sporirea impozitelor în Statele Unite.
El a afirmat că „ora este tîrzie Iar 
necesitățile presante". Dacă eșafoda
jul pe baza căruia a fost creat sis
temul de colaborare interoccidentală 
de după cel de-al doilea război se 
năruie, a subliniat președintele, „con
secințele nu se vor limita la para
metrii occidentali, 
fiecare american", 
telul este inserat 
dresat celor două 
greșului prin care
rea în cadrul băncii de import-ex
port a unui fond special de 500 mi
lioane dolari pentru stimularea ex-

ci vor afecta pe 
Apelul președin- 
înlr-un mesa] a- 
Camere ale Gon- 
se propune crea-

de 
In-

DIN PRESASTRĂINĂ
pista de be- 
acoperită de 
devenea tot

și ceilalți membrii al echipa
jului. Unul din el, Curtis Criss, 
se afla într-o prăpastie 
gheată înțepenit de frig,
cercase să strige dar nu mat 
avea glas. A stat acolo timp 
de 20 de ore. Gerul ajunsese 
la — 82 de grade. Deabia pe 
la ora 1,30, cu puțin Înainte 
de sistarea căutărilor, a fost 
descoperit.

Bombele șl bombardierul par
că Intraseră în pămînt. Numai 
o pată uriașă de ulei, o groapă 
mare și resturi de metal Indi

cau locul căde
rii avionului.

La cîteva ore 
după catas
trofă trei avioa
ne de recu
noaștere de tip 
„Phantom” au 
fotografiat lo
cul prăbușirii a- 

epavele de pe 
transportat filmul 

Curînd s-au

portatorilor americani pentr 
competitivi pe piața mondială.

Președintele Johnson, apreciază 
observatorii politici, Intenționează să 
ceară, de asemenea, Congresului re
ducerea cu 10 miliarde de dolari a 
cheltuielilor bugetare pentru anul 
financiar viitor. Desigur reducerea 
bugetului se va face pe seama unor 
programe sociale interne. In cercu
rile politice americane se subliniază 
că prin această măsură președintele 
Intenționează să-și asigure noi fon
duri destinate războiului din Viet
nam. După cum menționează agenția 
U.P.I., Casa Albă speră că astfel va 
putea obține trecerea rapidă prin 
Camera Reprezentanților a proiectu
lui de lege privind sporirea impozi
telor cu 10 la sută.

VIETNAM. O unitate de pontonleri reface un pod distrus de 
avla|ia americană (VNA).

„Capitulare in fața 
bancherilor'.««

tn zla- 
Gollan, 
Marea 
critici 

în Că

a or
donat părăsirea avionului.

Bombardierul, care cintărea 
aproximativ 230 tone, s-a ca
brat încă o dată în aer șt 
apoi s-a prăbușit pe întinde
rea de gheață la 11 km de 
bază împreună cu cele patru 
bombe cu hidrogen.

Comandantul avionului „B- 
52" a fost catapultat la 600 m 
de unul din hangare lovin- 
du-se cu genunchii de pămînt. 
El s-a tîrlt pînă la hangar și 
a încercat să deschidă ușa, 
dar aceasta era încuiată.

Iii cea de a doua clădire a 
descoperit un telefon și a ra
portat comandantului adjunct 
al bazei, colonelul Paul Kof- 
fer:

— Sini răpitanul de pe 
„B-52". întreg echipajul a pă
răsit aparatul.

— Unde vă aflati ?
— Nu am idee.
— Rămîneti pe loc, vă vom 

găsi.
Au fost găsiți atît Haug, cit

vionului și 
gheață și au 
la Nebraska, 
înapoiat cu filmul developat.

Comisia de cercetare a 
marcat locul căderii cu pro
iectoare șl stegulețe colorate. 
Aproximativ la 200 m de groa
pa provocată de avionul în 
cădere, genișlii au amenajat o 
platformă de lemn pentru eli
coptere și — sub supravegherea 
eschimoșilor — case speciale 
de gheată pentru grupurile 
de cercetare.

Fragmentele radioactive de 
metal sînt strlnse în recipiente 
de otel. 75 de polițiști păzesc 
zi și noapte locul unde zăpa
da a fost contaminată. In fie
care zi îmbrăcămintea echipe
lor de cercetare este verifi
cată cu ajutorul contorului 
Geiger la centrul de dezacti- 
vlzare.

Americanii afirmă, cu tărie 
că. viata oamenilor și anima
lelor nu este primejduită. Dar 
încărcătura atomică a căzut, 
ca în 1966 la Palomares, nu 
pe teritoriu american, ci pe 
teritoriu danez. Profesorul 
Jorgen Koch, de la Universi
tatea din Copenhaga, a trimis 
in țară pentru analize probe 
de zăpadă și gheată. El inten
ționează, de asemenea, să tri
mită spre cercetare pești, foci 
si balene. („Der Spiegel")

Intr-o declarație publicată 
rul „Morning Star", John 
secretar general al P.G. din 
Britanle, aduce puternice 
noului buget prezentat marți
mera Comunelor de Roy Jenkins, 
„Guvernul laburist — a subliniat 
Gollan — a capitulat complet în fa
ta tuturor cererilor bancherilor. Bu
getul este Îndreptat aproape în în
tregime împotriva populației și în 
minimă măsură împotriva celor bo- 
gati. Creșterea ruinătoare a impo
zitelor asupra bunurilor folosite de 
populație contribuie în cea mal 
largă măsură la o descreștere alar
mantă a comerțului Intern".

In același timp, a arătat secreta
rul general al P.G. din Marea Bri
tanic, autoritățile vor împiedica sin
dicatele de a obține majorarea sa
lariilor pentru a ține pasul cu creș
terea preturilor. „Prevederile din 
buget privitoare la mărirea impo
zitului asupra angajării de forte de 
muncă excedentare — a arătat J. 
Gollan — constituie un indiciu evi
dent al unei așteptate creșteri a șo
majului. Nu rămîne de făcut decît 
un singur lucru: „să acționăm cu 
tolii pentru a infringe noua politică 
a impozitelor pentru a obține majo
rări de salarii și pentru a combate 
oride creștere a preturilor și chirii
lor".

claie asupra profiturilor de pe ur
ma investițiilor, Roy Jenkins va fi 
în mod inevitabil ținta criticilor, 
„Times" subliniază: „Acest buget 
apasă asupra masei largi a popu
lației șl Iasă neatinse impozitele di
recte asupra veniturilor, cele mal 
Importante impozite pentru pătura 
de conducere. Acest fapt va oferi In 
mod inevitabil unor laburiști prile
jul de a critica în Camera Comune
lor bugetul". Ministrul de finanțe 
Jenkins, scrie la rîndul său „The 
Guardian", „a adoptat aproape în
tocmai genul de buget cerut de ban
cheri și de oamenii de finanțe, care

Iui sindicat al muncitorilor din 
transporturi, — 1,5 milioane membri
— a făcut cunoscut presei că toti 
muncitorii trebuie să se unească 
pentru a salva sindicatele de presi
unea exercitată de guvern. La rîn- 
dul său, Hugh Scanlon, președintele 
Sindicatului muncitorilor metalur- 
giști, — al doilea ca importantă 
din Anglia (1.25 milioane membri)
— a declarat la postul de televi
ziune BBC că, dacă situația o 
cere, acest sindicat va fi gata 
lanseze „o sfidare guvernului".

In cercurile politice londoneze
apreciază că noua politică bugetară

Potrivit ultimelor date statistice, pu
blicate la Londra, Ia începutul lunii 
martie existau în Anglia 620 000 de 
șomeri.

Vor veni bani ?...

se

Taxa de scont a băncii Angliei, 
stabilită după devalorizarea lirei 
sterline Ia 8 la sută, ar putea fi re
dusă într-un 
preciază în cercuri!» 
doneze. Reducerea taxei de 
va depinde totodată 
cu care capitalurile 
spre Londra.

Banca Angliei are 
de aceste fonduri

viitor apropiat, se a- 
financiare lon- 

scont 
de rapiditatea 

se vor scurge

Buget controversat
Presa britanică comentează dife

rențiat noul buget expus de minis
trul de finanțe Roy Jenkins în Ca
mera Comunelor; cu toate acestea 
se desprinde următoarea concluzie, 
exprimată de ziarul „Times" prin 
titlul: ,,Dur, dar necesar". Este vor
ba de un buget, scrie ziarul, care, 
„în.mod vădit se va dovedi a fi cit 
se poate controversat". După co 
prevede că, în ciuda unei taxe spe-
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au contribuit direct la pierderea de 
încredere manifestată în același timp 
fată de lira sterlină și fată de do
lar". După ziarul „Daily Telegraph", 
„semiblocarea veniturilor și impozi
tul asupra ■ capitalului de investiții 
mal de grabă vor handicapa decît 
să sprijine dezvoltarea pe termen 
lung a unei ^econopii dinamice".

Măsuri Ș 
de austeritate...

vor 
a-

scurt, 
străi- 
apro- 
In a-

nevoie urgentă 
pentru a ram

bursa creditele sale pe termen 
acordate de băncile centrale 
ne, datorii evaluate oficial la 
ximativ 2 miliarde de dolari,
celași timp, aceste fonduri sînt ne
cesare acoperirii deficitului balan
ței ,de plăti.

înainte de a acționa In acest 
sens, guvernul britanic va prefera, 
probabil, să aștepte reacțiile cercuri
lor financiare la măsurile de auste
ritate americane și la redeschiderea 
pieței londoneze a aurului, prevă
zută pentru 1 aprilie, precum și la 
rezultatele reuniunii grupului „ce
lor zece" de la Stockholm. Se crede 
însă că dacă situația va evolua fa
vorabil, reducerea taxei de scont ar 
putea să intervină într-un termen 
mai scurt.

Pachetul de măsuri de austeritate 
și de impozite, prezentat în Came
ra Comunelor de către ministrul de 
finanțe Roy Jenkins, a fost primit 
nefavorabil de liderii marilor sindi
cate britanice. Imediat după aflarea 
conținutului acestor măsuri, deose
bit de severe pentru masele largi 
de consumatori, Jack Jones, secre
tar executiv adjunct al puternicii-

a guvernului Wilson va. avea de 
înfruntat serioase greutăți și tn Ca
mera Comunelor cu prilejul dezba
terilor. In ajunul acestor dezbateri, 
60 de deputat! laburiști, apartinînd 
așa-zisului „grup al trade-unionuri- 
lor" au făcut cunoscut că se 
abține joi seara la votul final 
supra bugetului.

Observatorii apreciază că înăspri
rea de către guvernul Wilson a po
liticii de austeritate are loc într-un 
moment cînd preturile Ia o serie de 
produse de larg consum au crescut 
în mod simțitor, mai ales după de
valorizarea lirei sterline. De fapt, 
începînd din 1960 în Anglia nu a 
fost nici un an în care să nu se fl 
produs

Noul 
practic 
asupra 
„pilulă 
vea fără îndoială, consecințe 
se șl pentru marea masă de șomeri

In „pași" de melc

o creștere a preturilor, 
proiect bugetar nu prevede 
pentru anul 1969 un control 
creșterii preturilor. Această 
amară" a austerității va a- 

serioa-

Produsul national brut al Marii 
Britanii a atins In anul 1967 cifra 
de 34 miliarde lire sterline, ceea ce 
reprezintă 615 lire pe cap de locui
tor sau cu 4 la sută mai mult de- 
cît în 1966, anunță trezoreria brita
nică. Această creștere este inferioa
ră mediei din ultimii ani care a 
fost de aproximativ 6 la sula și. 
daca se elimină majorarea preturi
lor, ea nu este decît de 1 la sută 
în comparație cu 1.5 la suta în 
1966, 2,5 la sută în 1965 și 5,5 la 
sută îu 1964.

SCURIE
♦
Agenția PAP anunță că mi

nistrul afacerilor externe al 
R.P. Polone, Adam Rapacki, 
va face o vizită In Algeria în 
a doua jumătate a lunii apri
lie, la Invitația ministrului de 
externe al acestei țări.

♦
In cel de-al doilea semes

tru al anului 1967 producția 
industrială a RAU s-a cifrat, 
In expresie valorică, la 898 
milioane lire egiptene, depă
șind cu 19,4 milioane prevede
rile planului, anunță ziarul 
„Al Ahram".

In aceeași perioadă, arată 
în continuare ziarul citat, 
RAU a exportat diferite măr
furi industriale în valoare de 
39 949 000 lire egiptene, cu 
3 606 000 mai mult decît era 
prevăzut.♦

Pentagonul a anunțat che
marea sub arme în luua mai 
a altor 44 000 tineri americani. 
Va fi a treia lună consecutiv 
în care mobilizarea cupFinde 
mai mult de 40 000 de oameni 
Media lunară a recrutărilor 
în anul acesta este de peste 
două ori mai mare decît cea 
din anul 1967. Creșterea nu
mărului americanilor mobili
zați este în evidentă legătu
ră cu escaladarea războiului 
din Vietnam. ♦

După cum anunță agenția 
Taniug, guvernul Iordaniei a 
concesionat întreprinderilor 
iugoslave „INA" din Zagreb 
și „Naftagas" din Novi Sad, 
pe termen de 25 de ani, drep
tul de a prospecta și exploa
ta terenuri petroliere pe o su
prafață de circa 16 000 kinp, 
in regiunea denumită Wadi 
Sirhan. Potrivit aprecierii spe
cialiștilor, aici se găsesc mari 
rezerve de țiței.♦

Guvernul micii Insule Anti
gua din Marea Caraibilor a 
hotărît să declare starea de 
urgentă și să mobilizeze for
țele sale militare pentru a pu
ne capăt tulburărilor din ca
pitală. Primele incidente s-au 
înregistrat la Saint John's du
pă o demonstrație a greviști
lor. Politia a folosit gaze la
crimogene pentru împrăștle- 
rea demonstranților.

♦
Tribunalul militar din Atena 

a condamnat miercuri Ia un 
an închisoare pe fostul depu
tat al Uniunii de Centru, 
Georges Lambrianos. El a fost 
învinuit de a fi criticat ver
bal actualul regim militar în 
timpul unei vizite pe care a 
făcut-o într-un sat din insula 
Rhodbs.♦

Rene Mahe.u, președintele 
UNESCO, a sosit într-o vizită 
la Lagos, unde va avea în
trevederi cu membri ai gu
vernului militar federal al Ni
geriei și cu alte oficialități. Iu 
cadrul acestor întrevederi vor 
fi examinate o serie de pro
iecte privind organizarea ln- 
vățămîntului în această țară, 
realizate cu concursul UNES
CO. ♦

In sala Camerei de muncă 
din orașul austriac Steyr a 
fost organizată o seară consa
crată României. Cu acest pri
lej. au fost prezentate filme
le turistice „Călătorii pe Du
năre", „Valea Oltului" și „E- 
forie". In continuare, o forma
ție orchestrală a Ansamblului 
„Ciocîrlia" a susținut un con
cert de muzică populară ro
mânească.

Filmele și concertul au fost 
primite cu deosebită căldură 
și interes de spectatorii pre
zent i.

♦
Un purtător de cuvint al 

guvernului brazilian a confir
mat miercuri că autorii crime
lor comise în rîndul populației 
de indieni din Brazilia vor 
fi judecați în cel mult trei 
luni.

La rindul său, ministrul o- 
faceriior interne, Albuquerque 
Lima, a declarat că acuzații, 
care în cea mai mare parte 
sînt foști funcționari ai „Ser
viciului pentru protecția in
dienilor", vor fi judecați In 
mod riguros și obiectiv.

Peste 60 000 de docheri care 
deservesc porturile de pe li
toralul estic al Statelor Uni
te ale Americii au declarat 
miercuri o grevă de solidari
tate cu docherii care au de
clarat grevă în urmă cu pa
tru zile. Ei revendică schiin-
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