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Primirea de către tovarășul

Nicolae Ceaușescu
a ambasadorului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a pri
mit marți, 23 aprilie, pe ambasado-

Republicii Cuba
rul extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Cuba la București, Manuel 
Yepe Menendez, în legătură cu ple
carea definitivă a acestuia din tara 
noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Telegramă

A

al ordinii de zi, măsurile cu privire la îmbunătățirea profilului, 
organizării și conținutului invățămintului de toate gradele, cores
punzător cerințelor actuale și de perspectivă ale societății noas
tre socialiste. Aceste măsuri au fost elaborate de către Ministe
rul Invățămintului cu consultarea unui mare număr de cadre di
dactice, oameni de știință, activiști de partid și de stat, au îost 
examinate și aprobate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
Ele au îost completate și îmbunătățite pe baza propunerilor tz- 
vorîle din dezbaterea largă cu oamenii muncii.

I a Plenară au luat cuvîntul tovarășii Gheorghe Necuta, An
ton Breilenhofer, Mihnea Gheorghiu, Mihail Rosianu, Miron Ni- 
colescu, Carol Kiraly, Miu Dobrescu, Mihai Telescu, Ladislau 
Brauiș, Cristofor Simionescu, Gheorghe Vasllichi, Ion Sirbu, Val
ter Roman, Tudor D. Ionescu, Leonte Răutu, Șteîan Bălan, Gheor
ghe Mihoc, Iar în încheiere, Ia acest punct al ordinei de zi, a 
vorbit tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Plenara a aprobat propunerile privind dezvoltarea și perfec
ționarea invățămintului de cultură generală, profesional, tehnic și 
superior, ca directive ale C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărit prelungirea duratei 
tură qenerală obligatoriu de la 8 ani Ia 
care se va realiza treptat pînă in anul
fost aprobate structura învățăm în tu lui de cultură generală și a

învățSmîn tutui de cul- 
minimum 10 ani, acțiune 
1972. De asemenea, au

de predare, îmbunătățirea activității educative preqătirea și pro
movarea cadrelor didactice.

Plenara a aprobat, totodată, măsurile cu privire la dezvol
tarea și perfecționarea învățămîntului superior, îmbunătățirea pro
filului și conținutului său, a muncii educative, dezvoltarea cer
cetării științifice în institute și facultăți, întărirea bazei materiale, 
îmbunătățirea condițiilor de studiu și de viață ale studenților.

Plenara a hotărit să se supună spre legiferare Marii Adunări 
Naționale, proiectul de Lege a invățămintului, întocmit pe baza 
directivelor aprobate de C.C. al P.C.R., prin care se statornicesc 
principiile și normele generale de organizare și funcționare a în
tregului învățămint din Republica Socialistă România.

Dind o înaltă prețuire misiunii și rolului corpului didactic în 
societatea noastră socialistă. Plenara consideră necesar să se ela
boreze Statutul personalului didactic, prin care să se reglemen
teze întreaga 
în învățămint 
tutui didactic

Plenara a
Conferințe a cadrelor didactice din instituțiile de învățămint de 
toate gradele din România.

Lucrările ședinței plenare a C.C. ai P.C.R. continuă.

sltuație juridică a corpului didactic de Ia intrarea 
și pînă Ia pensionare. Proiectul Statutului persona- 

va fi publicat în presă pentru dezbatere publică, 
hotărit convocarea in toamna acestui an a unei

i

La expoziția de aparataj 

minier polonez

Viu interes
din partea
vizitatorilor

Din prima zi, expoziția de 
aparataj minier polonez anti- 
deflagrant a stîrnit un viu in
teres. Deși expoziția are un 
catacter pur tehnic ea a fost 
vizitată de un numeros public. 
Dintre exponatele care au stîr
nit un deosebit interes, mai 
ales în rîndul specialiștilor și 
al studenților Institutului de 
mine, amintim machetele aba
tajelor frontale mecanizate, u- 
tilajul W.U.P.-22, aparatajul de 
securitate minieră.

in fața standurilor, vizitato
rii primesc explicații de la or
ganizatorii expoziției.

In clișeu: Vizitatorii in fafa 
exponatelor.

Incinta minei Petrila
în aten(ia gospodarilor

amenajarea 
miniere ; 

iernii

VITRINELE Șl
„BIBELOURILE
PREȚIOASE1*

Sînt două moduri de a privi vitrinele. Cină 
treci hai-hui pe strada principală și n-ai inlenfia 
de a face vreo cumpărătură pentru line sau... 
o surpriză sofiei, nu știi la ce sd te uifi mai 
Ui. Toate vitrinele, pe care le examinezi, în 
cest caz, fi se par bine asortate, aranjate 
gust. Dacă vrei să te tnnoiești cu ceva,
se-rtlimplă deseori să constafi că unele vitrine 
prezintă aceleași sortimente neschimbate de luni 
de zile. In primul caz, cînd privești vitrina de
gajat, lără a fi preocupat strict de căutarea

in- 
a- 
cu 
ti

Jurnal 
citadin

O dată cu primăvara, a sosit 
timpul prielnic pentru 
incintelor în unitățile 
toate depunerile din timpul
trebuie îndepărtate, astfel ca ordi
nea să domnească peste tot.

La mina Petrila, dacă în urmă cu 
cîteva luni, depozitarea necorespun
zătoare a unor materiale și utilaje 
dădeau imaginea unei slabe gospo
dăriri, acum lucrurile s-au schimbat. 
Pentru a afla acțiunile 
în vederea înfrumusețării 
minei ne-am 
Chereches loan, 
lui de partid, 
Suluțiu Mircea.

„Acțiunea de 
tei
Ioan — a început de fapt de mai 
mult timp. Pînă în. prezent, din pla
nul de măsuri stabilit, s-au realizat: 
curățenia generală, vopsirea și zu
grăvirea băii muncitorilor, a lămpă- 
riei, a sălii de pontaj. Apoi, imediat 
ce timpul a permis, s-a trecut la a- 
menajările din incinta 
S-a format o echipă de 
care, pe lingă sortarea 
turor materialelor, se 
de amenajarea drumurilor interioare. 
Astfel, căile de acces au fost des
congestionate și în cea mai mare 
parte amenajate cu piatră roșie con- 
casată. In prezent se lucrează la 
vopsirea gardurilor. Se va executa

întreprinse 
incintei 

adresat tovarășului 
secretarul comitetu- 

și contabilului șef,

amenajare a inoin- 
ne-a precizat tov. Cherecheș 

a început de fapt de

apoi zugrăvirea fațadelor și repara
rea în întregime a împrejmuirilor.

Paralel cu acestea, ne îngrijim de 
reamenajarea spațiilor verzi. S-au 
plantat peste 10 000 puieți de salcîin 
în jurul depozitului de explozivă șl 
a haldei vechi din spatele puțului 
central, pînă la funicular".

„Concomitent cu acțiunea de cu
rățenie generală a incintei — spu
nea tovarășul Suluțiu Mircea — s-a 
realizat și colectarea fierului vechi, 
încă o dată ne-am convins că a- 
ceasta este o rezervă permanentă 
de economii la prețul de cost. In 
luna martie, din valorificarea fieru
lui vechi, am realizat... 140 000 lei".

Gospodarii se află înlr-adevăr în 
plină acțiune de curățenie și înfru
musețare. Din discuțiile 
teină am 
bleme a 
bligațiile

„Noul
construiește T.C.M.M.-ul, 
terminat. Deși termenul de execuție 
a fost stabilit pentru anul trecut, 
astăzi nu avem decit fundația — 
spunea tov. Suluțiu Mircea. Intîr- 
zierea executării acestui dej>ozit ne 
va crea greutăți în iarna viitoare 
cînd nu vom putea asigura depozi-

pe această 
cîteva pro
ra de în o-

reținut însă și 
căror rezolvare 
altor unități.

depozit de lemne pe care-1 
nu este

propriu zisă. 
13 muncitori 

și trierea tu- 
preocupă și

(Continuare in pag a 3-a)

ION M.

Drum auto-forestier
spre Sebeș

Continuă in ritm susținui lucrările începute în 
toamna anului trecut la drumul 
care, trecînd prin Cimpa, de-a 
Voievodul și Sterminosul, va lega 
Petroșeniul de orașul Sebeș.

Cele patru brigăzi de terasieri 
tul de construcții forestiere Valea

auto-forestier 
lungul văilor 
în anul viitor,

de la Șantie- 
Jiului au exe

cutat în acest an terasamentele pe 6 km și 
crările de suprastructură pe 3 km de drum.

Există astfel perspectiva ca tronsonul de 
km de drum planificat 
sfîrșitul trimestrului II 
înainte de termen.

0 creștere 
atmosfere

lu-

.3,5
laa fi definitivat pînă 

să fie predat cu 15 zile

sud. In acest scop, pe o 
metri, do-a lungul puțului 

unor galerii de la orizontul 
țeava de 150 mm cu o tra

La mina Aninoasa sînt în curs importante lu
crări în vederea îmbunătățirii alimentației cu aer 
comprimat a locurilor de muncă din blocul I al 
exploatării și a instalațiilor pneumatice de la 
complexul Aninoasa 
lungime de 260 de 
principal nord și a 
IX — se înlocuiește
vă de 200 mm. Lucrarea va fi terminată la sfîr- 
șitul acestei luni și se preconizează ca presiunea 
aerului comprimat să se ridice la 4,8—5 atmos
fere, fală de 3,6—3,9 atmosfere cit este în pre
zent. Prin aceasta va crește simțitor randamentul 
instalațiilor și utilajelor acționate cu aer com
primat.

Reparații de calitate 
produse de calitate

. La greparatia Lupeni, in atenția echipelor de • ■ 
îhtrc<inere sta îndeosebi repararea și iolretine- 
iea utilajelor care produc cărbunele special: 
cărbunele cocsificabil. Echipa de lăcătuși condu
să de Tomus Ioan a executat reparații de ca
litate și înainte de termenul stabilit Ia bateria 
de Zelaj nr. 2. Calitatea reparațiilor se reflectă 
în faptul că s-a mărit selectivitatea la concen
trarea prin zetaj și, prin aceasta, în calitatea 
sortimentului de

Atelier 
condus 
mandat

cărbune obținut

foto 
prin

Cooperativa Jiul, va des
chide în aceste zile prima 
unitate organizată după o for
mă nouă de relații cu coope
ratorii : atelierul foto din 
troșeni, strada Republicii 
69 condus și gestionat de 
tre un mandatar. Atelierul, 
mos mobilat de 
rativă, va avea 
nuit al unităților

Inițiativa este
binevenită. Sperăm să o' în- 
tîlnim extinsă și la alte ser
vicii efectuate de cooperația 
meșteșugărească.

Pe- 
nr.
că- 
fru-

către coope- 
orarul obiș- 

comerciale. 
lăudabilă $1

VREME A
de
și 

(In 
ae-

Azi la ora 8 termometrul a 
înregistrat o temperatură 
plus 7 grade la Petroșeni 
plus 12 grade la Paring, 
timpul nopții temperatura
rului a fost de respectiv 5 
grade și plus 9 grade).

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE. Vreme călduroasă. 
Cer variabil. Vint slab 
sectorul nordic.

Excelentei sale
PIERRE ELLIOT TRUDEAU
Primul ministru al Canadei

OTTAWA

Vă rog sa primiți, Excelentă, felicitările mele cordiale cu prile
jul alegerii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Canadei.

îmi exprim speranța că hunele relații existente între România șl 
Canada vor cunoaște o continuă dezvoltare spre folosul celor două po
poare.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

d Republicii Socialiste România

RITM SUSȚINUI
PE ȘANTIERELE

DE CONSTRUCȚII
Grupul de șantiere nr. 2 Valeu 

Jiului al T.R.C.H. a încheiat trimestrul 
I cu următoarele rezultate: realiză
rile valorice și fizice reprezintă 21.07 
la sută, respectiv, 21,50 la sută t n 
planul anual; productivitatea mun
cii a fost îndeplinită în proporție de 
105,98 la sută, au fost predate 214 
apartamente.

Trimestrul ii a început o dată cu 
primăvara. Greutățile pricinuite de 
anotimpul rece, au trecut. Realiza
rea în semestrul I a 50 la sută din 
planul anual, impune intensificarea 
ritmului de lucru pe șantiere, o mai 
bună organizare a procesului de 
producție pentru predarea în termen 
a obiectivelor planificate.

In acest scop, conducerea Grupu
lui 2 construcții Valea Jiului, după 
o analiză amănunțită a fiecărui 
șantier, a luat o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea activității. Ca 
urmare, la Petrila au fost intensifi
cate lucrările de zidărie la blocul 
D 9 cu 31 apartamente și de săpa
re a fundației la blocul B 4 cu 40 
apartamente. Se lucrează și la ter
minarea corpului A de la complexul 
comercial.

La Petroșeni se află într-un sta
diu avansat lucrările de finisaj in
terior Ia blocul B 10 cu 66 aparta
mente. Glisarea blocului turn B 1 
c a ajuns Ia etajul II. In același 
timp a început săparea fundației la 
blocul B I d. Pentru predarea ate
lierului mecanic al I.O.I.L. de la 
Livezeni, lucrările de finisaj inte
rior și la Instalații au fost intensi
ficate. Tot în cadrul șantierului Pe
troșeni, a fost atacat complexul co
mercial și de deservire din cartierul 
Aeroport. De asemenea, pentru luna 
mal a fost prevăzută terminarea 
secției de înghețată la fabrica de pro-

duse lactate. La Vulcan, redresarea 
cere mai multe eforturi. Dui cauza 
întîrzierii predării amplasamentelor 
pentru microraionul 3 A, obiective
le au fost atacate cu întîrziere. 
prezent se execută finisajele 
rioare și exterioare la blocul G 4 
cu 60 de apartamente. Liceul 
Vulcan a început să-și desfășoare 
conturul în spațiu, zidarii ajutigînd 
la etajul I. Au început săpăturile și 
la fundațiile centrului comercial. 
Tot acum se vor ataca și blocurile 
C 6 și C 7 cu cite 30 do aparta
mente fiecare.

In cadrul șantierului Lupeni, 
cui A 6 cu 88 de apartamente 
în stadiu de finisaj interior și 
terior, iar la blocul 
garsoniere, în timp 
juns la etajul VII. 
toarnă planșeole.

La blocurile D 1,

in 
in le-

din

bk>- 
esle 
ex- 
de! cu 176 

glisarea a a- 
etajul V se

D

susti- 
II să 
peste

graficul de predare. In 
ei sînt hotărtti să ter- 
obiective printre care: 
trafo la Petrila, Petro- 
și Lupeni, instalația

care se desfă-
de

2 și D 3 din 
Uricani, echipele do zidari au 
la etajul II.

Constructorii depun eforturi 
mite pentru ca în trimestrul 
predea 41 de apartamente
plan, adică 285 față de 244 cite sînt 
prevăzute în 
același timp, 
mine șt alte 
cîte un post 
șeni, Vulcan
de încălzire.la cabana Rusu. atelie
rul mecanic al I.O.I.L

Ritmai susținut în 
șoară activitatea pe șantierele
construcții, completat de aprovizio
narea la timp cu materialele nece
sare și asistența tehnică corespun
zătoare, sînt premisele realizării în 
semestrul li a 50 la sută din 
anual.

planul

R, S.

COORDONATE HLINEDORENE

Gigantul de pe
Valea Pestisului

Hune-
la întrecere cu 

cel mal 
de acest fel

Laminorul bluming de 1300 
mm, care se construiește pe 
Valea Peșlișului, principal o- 
biectiv siderurgic al planului 
cincinal, se apropie de dimen
siunile finale. Sute de con
structori repartizați pe patru 
șantiere ale întreprinderii de 
construcții siderurgice 
doara s-au luat
timpul pentru ca 
mare laminor 
din țară să primească „bote
zul focului" mai devreme de- 
cît termenul stabilit.

In fiecare zi constructorii și 
montorii anunță începerea sau 
teiminarea lucrărilor la anu
mite obiective ale bhimingu- 
lui. Inzidirea 
terminat 
înaintea 
lucrare, 
înzidite
midă refractară.

cuptoarelor s-a 
cu multe săptămîni 
graficului. La această 
foarte dificilă, au fost 

3000 tone de cără- 
prezent

cu toate forțele la 
înzidirii canalelor 
a coșurilor de la 
în care lingourile 

la temperatura 
In total, 
în operă, 

circa
de cărămidă

se lucrează 
terminarea 
de fum și 
cuptoarele
vor fi aduse 
necesară laminării, 
aici se vor pune 
cum spun constructorii, 
450 de vagoane 
refractară.

In ritm 
și lucrările 
mai mare 
principale 
Iui, căile 
purta cu 
rile spre
— au fost montate și vor în
cepe primele probe mecanice. 
La 
vor 
au 
re.

intens avansează 
rie montaj. In cea 
parte,

— caja 
cu role
repeziciune lingou- 
liniile de laminare

agregatele 
laminoru- 

care vor

motoarele principale, care 
acționa întregul laminor, 

început probele de regia- 
A început și

transvercarului, un 
important complet

montarea 
agregat 

automati-

zat, cu ajutorul căruia se vur 
transporta, de la cuptoarele 
adînci, lingourile înroșite, t-ă- 
cînd un calcul sumar al con
strucțiilor metalice și utilaje
lor care s-au montat pînă in 
prezent la laminorul bluming, 
am ajuns la o 
nantă — circa

Desfășurarea 
graficul rețea, 
zarea ritmică a
mația se bazează pe faptul
că în prezent constructorii si- 
derurgiști hunedoreni care
lucrează la acest obiectiv au 
un avans de două luni față de 
termenul de stat. Este cea mai 
sigură garanție că 
bluming — care va 
producție 
tone pe 
producție 
termenul

cifră tmpreslo-
8 000 de 
lucrărilor 

asigură 
planului.

tone, 
după 
reali- 
Afir-

laminorul 
avea o 

de trei milioane de 
an — va intra în. 
mai devreme riecît 

prevăzut.
MARIN NEACȘU

unui produs, chiar dacă-i observi deficientele, 
nu te deranjează prea mult. Dacă insă fii nea
părat sd ai în casă — sd zicem — lustra aceea 
in stil... 
mos în 
ros că î 
mecul" 
cep să 
cute despre unele vitrine, pe lingă care ctndva 
ai trecut nepăsător. Și te-ntrebi atunci: „In 
fond, de ce nu vrea să-mi ofere ceea ce îi cer, 
din vitrină ? De ce consideră că dacă scoate din 
vitrină „bibeloul prețios" strică aspectul, și așa... 
neîngrijit, al acesteia

Credem că, din moment ce aspectul unor vi
trine este și așa neatrăgător, cel pufin atunci 
cînd cineva cere... descompletarea acestora, ar 
trebui sd li se satisfacă cerinfa. Neîntlrziat. Pen
tru că, despre o vitrină, se spune că pentru a 
rămine veșnic atrăgătoare, trebuie să pară mereu 
alta. Adică să fie-ntr-un neastîmpâr continuu. De 
aceea vitrina trebuie să-și schimbe „fafa" de la 
o /.i la alta, pentru a-și păstra clientela.

. „cind felinarele sc-aprind", așezată fru- 
vitrină, iar vinzătoarea îfi comunică mie- 
n-o poate scoale pentru a nu strica „far- 
acestei oglinzi a magazinului, in cap in
ti se-nvolbureze toate impresiile neplă-

V. T.

DIN PKESA STRĂINĂ
DER SPIEGEL

Influența S.U.A. 
în Canada

v

cana-

indus- 
cuan- 

40 mi- 
contro-

din lume în ce privește 
investițiilor străine: 
dolari. Necanadienii

97 la sută din industria auto-

,,Daca n-ar li yankeii, scria John 
McDonald, primul șef de guvern al 
Oanadei, după ce aceasta a devenit 
independentă, tara noastră ar avea 
un viitor măreț". Aceasta s-a întîm- 
plat în urmă cu o sută de ani. As
tăzi, yankeii tin Canada ferm în mîi- 
nile lor; capitalul american domină

ramuri întinse ale economiei 
diene.

Canada este a doua tară 
trială 
tumul 
liarde 
lează
mobilelor, 97 la sută din industria 
cauciucului, 78 Ia sută din indus
tria chimică, 77 Ia sută din industrii 
electrică, 74 la sută din 
petrolului, gazelor 
nieră.

La fiecare cinci 
Canada, patru sînt
mericani: hotărîrile ou caracter e- 
conomic se iau maii mult la Was
hington, New York sau Detroit, de- 
cît la Ottawa. Statele Unite au ua

industria 
naturale și mi-

întreprinderi din 
controlate de a-

cu viat greu in comerțul exterior al 
Canadei. Pe baza „legii comerțului 
cu inamicul", instituită în S.U.A., 
nici o firmă americană sau filială a 
sa din străinătate nu are voie sa li
vreze mărfuri în țările considerate 
„inamice". Conducătorii și directorii 
concernelor sînt pasibili de pedeap
sa cu 10 ani închisoare și 10 000 do
lari amendă. Deși Canada întreține 
relații economice prietenești cu ase
menea țări „inamice" ale S.U.A., 
începînd din 1958 au fost oprite o 
serie de livrări de mașini, alimen
te, grîne și îngrășăminte către a- 
ceste țări, datorită presiunilor 
S.U.A.

(Continuare in pag a 4-a)
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STEAGUL ROȘU

La 16 ani, duoă o experiență dureroasă

Pe ce cale va apuca 
acum tînărul Cazimir ?

TELEVIZIUNE

Amîndoi, tatăl și mama, au venit 
la redacția noastră să-și exprime 
protestul pentru nedreptatea ce li 
se făcuse. El și ea, părinți care an 
sacrificat totul, să fie blamați prin 
ziar fără nici o vina ?

Ce se intîmplase?
Cu cîteva zile înainte, ofițerul de 

miliție 1. Dureci a publicat în „Stea
gul roșu'* nr. 5740 articolul intitulat 
„La umbra groasă a lipsei de răs
pundere". In spiritul grijii și al răs
punderii pentru sănătatea morală a 
cetățenilor în mijlocul cărora mun
cește, pentru tot ceea ce se cheamă 
om, și pentru cei care Încă lezează 
această supremă calitate de om, 
colaboratorul nostru a înfățișat opi
niei publice cazul adolescentului 
Adi, fiul tehnicianului Cazimir Eu
gen și al soției sale Clementina, 
frizeriță domiciliati în orașul Vul
can.

— Ne indignează cum .in om poa
te să spună asemenea lucruri des
pre noi și despre copilul nostru...

In asemenea cazuri n-ai altceva 
de făcut de cît să deschizi ziarul, 
să discuți cu cei în cauză articolul 
respectiv pasaj cu pasaj și să în
cerci să scoți la lumină adevărul.

— Fiul dumneavoastră, Adi, a 
împlinit în martie 16 ani dar n-are 
decît 4 clase elementare deoarece 
n-a fost supravegheat și a plecat 
hoinar prin tară.

— Da. e adevărat. N-a vrut să 
învețe. Nu-1 ajută capiii— A rămas 
repetent, a fost rău la școală, ne-a 
făcut numai necazuri. .

— In schimb fiul dv. a vagabon
dat : Babadag, Focsani, Panciu, Odo- 
be.ști, Buzău, Tg. Jiu... Și ce-f mal 
grav, în -decursul acestui vagabon
daj a comis 5 spargeri. A fost ares
tat, a făcut închisoare și n-avea 
încă 16 ani.

— Da... este adevărat, dar dacă a 
plecat de a'-asă. cum puteam ști re 
farp ?..

Clementa legii l-a iertat. S-a 
întors acasă, dar în loc să-l încon
jurați cu căldură, să-l ajutați să 
uite trecutul și să devină om. l-ați 
ținu! la distantă.

Dar cum era să mă port cu el 
cînd venea do Ia închisoare — re
plică tatăl.

— Vai do mine, noi care am fă
cut lotul pentru ol — adaugă mama.

— Fată do această atitudine — 
spuneam mai. departe urmărind arti
colul publicat, băiatul a plecat din 
nou de acasă. Nu înainte de a lua 
cu ol si unele lucruri din casă.

Ce „unele lucruri" —se supără 
mama, subliniind ruvîntul „unele*. 
A luat bijuterii, lucruri de valoare, 
no-a adus pagube pe care nu le bă- 
nniți 1

— Atunci, mă rog, ce nu-i adevă
rat în tot ce s-a scris ?

— Do ce nu citiți mai departe să 
vedeți ce spune Dureci : că nu e 
ropihil nostru.

— E al dumneavoastră sau nu ?
— Cum să nu fie, doar eu l-am 

născut — replică d-na Clementina.
Intr-adevăr în articol se spunea că 

Adi. revenind la miliție după ce 
umblase fără succes în multe locuri 
In căutare do lucru, a afirmat acolo 
că nu mai merge la părinți întrucît 
aceștia au spus că nu este copilul 
Tor, ci l-au înfiat la vîrsta de 6 ani. 
Și se arăta în continuare cum un 
copil la 16 ani, care nu știe al cui 
e, umblă flămînd pe străzi, doarme 
prin spălătoriile blocurilor, în timp 
ce familia Cazimir are tot ce-i tre
buie

- De aci reiese că băiatul e rol 
care a spus că nu-i copilul dv.

— A mlntit șl m-a făcut de rîs 
fn fata oamenilor. Și nici nu cre
dem că a spus-o el, protestă tatăl.

— Pă<~a1 că nu-1 băiatul aici, să-l 
întrebăm.

Dar băiatul era. Rămăsese afară, 
in colțul străzii. gala pentru a fl 
chemat în apărarea părinților.

lată-ne însă numai cu Adi. Un bă
iat bine dezvoltat, căruia Iau mijit 
mustățile, pe chipul căruia puteai 
reconstitui figura din tinerețe a ta
tălui său.

— De ce ai spus la miliție că nu 
ești copilul părinților tăi ?

— Eu știu ? Așa mi-a venit mie...
Băiatul mânfise, dar, paradoxal, 

minciuna ascundea un adevăr. Ea 
definea perfect relațiile dintre pă
rinți și copil, înstrăinarea, și, de ce 
n-am mărturisi-o, rezultatul dușmă
niei pe care tatăl și mama o poartă 
propriului Iot copil.

NOUTĂȚI TEHNICO ȘTIINȚIFICE
Procedeu 
supersilicîc 
de tratare 
a betonului

Procedeul Supersilicîc de compac
tare a betonului, inventat de ingi
nerii unguri, se bucură de un mare 
succes peste hotare — el a fost 
cumpărat de șapte țări occidentale. 
Procedeul a fost experimentat ca 
mijloc preventiv contra efectelor 
chimice nocive, care ar putea avea 
loc în armăturile betonului. Intr-a
devăr, s-a constatat că gazele de 
ardere, vaporii șl produsele chimice 
deteriorează podurile de cale ferată

Clementina afirmase înainte că 
băiatul tine cu orice chip să ajungă 
ia închisoare, sau la un institut de 
corecție căci acolo se simte el bine.

— Nu, nu vreau așa ceva. Am 
fost acolo și nu vreau să mai a- 
jung.

Că băiatul acumulează toate re
lele posibile, fumează, bea.

— De fumat, fumez. Fumînd mă 
simt mai bine, dar de băut, nu. 
Nu-mi place chiar dacă ar vrea ci
neva să-mi dea.

De unde dedusese mama (folosim 
ruvîntul mamă ca să nu mai dăm 
naștere la alte interpretări) că bă- 
’’atul ei e un bețiv ? II văzuse o 
dată cu o sticlă la subsuoară. Ce a- 
vea în sticlă ? Mergea pe două că
rări, sau col puțin mirosea a bău
tură ?

— De unde pot ști, căci l-am vă
zut din autobuz, se eschivă mama.

II văzuse o dată cu o sticlă șl 
gata — bețivul!

Susțineau părinții că nu-i place 
munca, nu-i place învățătura. Tot ce 
vrea — e să hoinărească. II cred 
victimă a unei isuficiențe mintale, 
l-au trimis într-un spital de specia
litate de unde s-a întors acasă după 
o lună și ceva cu avizul specialiș
tilor : normal din punct de vedere 
al dezvoltării psihice.

— Vreau mult să-mi găsesc de 
lucru. Să mă angajez, să-ml cîștig 
pîinoa și să învăț la fără frecventă. 
Nu am decît 4 clase...

Băiatul vorbea domol, dînd glas 
unor gînduri pe care le frămîntase 
multă vreme. Suporta senin, cînd 
eram cu toții la un loc, invectivele 
femeii care-1 născuse. Ba chiar lua 
cu o jumătate de qlas apărarea pă
rinților cînd acuzațiile se întorceau 
împotriva lor.

— Cine credeți că p vinovat pen
tru faptul că copilul dv. a ajuns 
aici ?

— Militia — s-a dezlănțuit tatăl. 
Militia din Vulcan. L-a ademenit, 
l-a înstrăinat. Trebuia să-l znopeas-

„Omul la betie...“
E seară. Ora 20,30. in Vul

can e liniște. Deodată, însă, 
la blocul D 3 izbucnește o 
gălăgie nemaipomenită : cine
va sparge geamurile, lovește 
cu securea într-o ușă de ta
blă. Locatarii din bloc alear
gă să vadă ce se întîmplă. 
Sînt amenințați cu securea și 
cuțitul. Individul necunoscut 
face uz de „curajul" pe care 
i l-a dat băutura: sparge toa
te geamurile de la intrare,

Apă de ploaie!
De ani de zile în blocul A3 

din Lupeni plouă. Tov. Letean 
Petru, președintele comitetu
lui de locatari, a sesizat de 
nenumărate ori sectorul I.L.L. 
despre deteriorarea acoperișu
lui. Cei de la I.L.L. nu s-au 
sinchisit încă (!) să repare a-

Nu-i cunoașteți 
adresa ?

Viața e frumoasă în doi. 
Dar unii infirmă regula și 
susțin cu „pTobe" efi e fru
moasă de unul singur. Da- 
ha Petre Marcel din Vulcan 
e unul din aceștia. Singur — 
singurel se lăfăie într-un a- 
partaaaent. La început și el 
era de principiu că viața e 
mai frumoasă în doi. S-a că
sătorit. A primit o locuință 
confortabilă. Dar cum s-a vă
zut cu repartiția în buzunar,

și armăturile betonului din halele 
uzinelor, cuptoare și conducte de 
canalizare.

Procedeul Supersilicîc s-a dovedit 
mai eficient la protejarea contra e- 
fectelor chimice decît metoda olan
deză utilizată pînă acum. In plus, 
el îmbunătățește calitatea betonu
lui.

Cauciuc din... 
ciuperci

Se știe că ciupercile sînt folosite 
ca aliment. In Japonia, însă, s-a 
reușit să se obțină din ele nu nu
mai ciulama, ci și cauciuc. In a- 
cest scop, ciupercile sînt în preala
bil uscate și sfărîmate, pînă ajung 
pulbere. Aceasta este apoi prelucra

ta in bătaie și să-l trimită acasă.
Băiatul plecă ochii în pămînt. De 

rușine pentru el, sau pentru tatăl 
său ? Dormea prin spălătorii și lu
crătorii miliției din Vulcan i-au dat 
un pat. L-au găsit flămînd și ei au 
trimis la brutărie după pîine, i-au 
pus-o în fată, și nu goală. Și, cul
mea, părinții s-au scandalizat că a- 
colo, la miliție. băiatul lor... a 
jucat 66.

Și l-au ademenit. L-au ademenit 
sfătuindu-1 să-și găsească de lucru, 
să învețe, să devină om. Hoțul, va
gabondul, bețivul de acasă a găsit 
în lucrătorul de miliție un prieten, 
un îndrumător. I-au asigurat spriji
nul pentru a-și găsi un loc de 
muncă, la prepnratia Coroești și un 
loc în cămin, în cazul cînd la pă
rinți nu găsește o atmosferă caldă, 
primitoare.

Cazimir Adi are acum 16 ani — 
o vîrstă fragedă, dar care acumu
lează experiența și amarul unei 
vieții întregi. Acum e la răscruce 
și două sînt căile care 1 se deschid. 
Cea a muncii, cinstei, a demnității 
de om pe care vrea să meargă, dar 
pe care trebuie îndrumat cu căldu
ră prietenească, cu dragoste de pă
rinte, cu răspunderea pe care o da
torăm copiilor noștri.

Dar și cea a rătăcirii, care-1 poate 
duce din nou spre atîtea, alte su
ferințe.

Pe ce drum va porni ?
Depinde de dumneata, care-1 ești 

mamă și care ar trebui să vezi în 
cel căruia l-ai dat viată un copil 
bun, care a greșit, dar totuși bun. 
De dumneata, tovarășe Cazimir, pe 
care presiunea aerului din cauciu
curile automobilului propriu te in
teresează mai mult decît soarta co
pilului căruia îl ești tată. A acelui 
fiu care, dacă nu-1 Iei acum părin
tește de mină, spre a-1 călăuzi pe 
drumul bun, va duce dincolo de 
gratii numele, sîngele șl chipul du- 
mitale din tinerele.

I. B.

distruge ușa liftului, rupe cî
teva antene de radio și tele
vizoare. Dar organele de 
ordine reușesc să-l oprească. 
II cheamă Andrei Emilian, lo
cuiește pe strada I. Creangă 
nr. 16, șl e angajat al prepa
ratei Coroești. A mai fost 
condamnat. Tot pentru huli
ganism. Și atunci repeta ace
lași „refren" : , Omul la be
ție..."

coperișul blocului. Dar au 
promis de flecare dată că vor 
urgenta începerea reparațiilor. 
Locatarii au crezut în cuvîn- 
tul „ileliștilor". Acum, însă, 
sînt convinși că vorbele celor 
de la sectorul I.L.L. Lupeni 
sînt... apă de ploaie 1

și-a izgonit soția. Acum stă 
singur. Pleacă și vine cînd 
vrea. Nu-1 întreabă nimeni pe 
unde umblă și ce face. Nici 
nu l-a întrebat (timp de 1 an) 
de ce și-a Izgonit soția. Gu 
ce drept ocupă el un întreg 
apartament? Poate nu I se 
cunoaște adresa ?! © are afi
șată la intrarea în blocul P 6. 
Și pe ușa apartamentului 17.

P. BREBEN

ta cu alcool și acetonă, iar masa 
obținută se concentrează la o tem
peratură scăzută.

Cauciucul din ciuperci are culoa
rea și proprietățile celui natural de 
pe plantațiile din Indonezia sau 
Malaya.

Hidrocentrală 
subterană

Un grup de specialiști din Kazah- 
stan, în frunte cu ing. Pavel Dantov, 
au elaborat proiectul unei hidrocen
trale subterane. Este vorba de cen
trala de la Mainak care va funcțio
na la o adîncime de 500 m sub pă
mînt. Apa rîiilui Cearîn care curge 
din munții Tian-Șan în rîul Mi, va 
trece prinlr-un tunel subteran de

ROATA BUCURIEI Foto : N. Moldoveanu
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17.30 Pentru cei mici: Filmul 
„Calul Furry".

18,00 Curs de limba engleză 
(lecfia a 13-a).

18.30 Semifinalele Cupei cam
pionilor europeni la volei 
masculin: Steaua —
Sparta Rrno (aspecte). 
Transmisiune de la Sal'ă 
Floreasca.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 Buletinul meteorologie. 

Publicitate.
20,00 Tineret, tinerele. „Festi

valul primăverii".
20.30 Reportaj ’68. „In Lugojul 

de sub vii".
21,00 Avanpremiera.
21,15 Telecinemateca : „Voci în 

insulă" — produefie ă 
studiourilor bulgare.

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

Radio
SECVENȚE CULTURALE
Rolul cercurilor școlare

Experiența a dovedit că cercu
rile școlare au un rol deosebit în 
viata elevilor, prin faptul că permit 
inițierea acestora în diferite înde
letniciri. Ele vin să completeze, să 
adîncească, să îmbogățească orizon
tul cultural-științific al pionierilor 
și școlarilor, dezvoltîndu-le setea de 
cunoștințe, inițiativa, interesul pen
tru știință, literatură, contribuind 
totodată la dezvoltarea îndemînării 
practice, a spiritului constructiv și 
creator. Cercurile reprezintă, în a- 
celasi timp, o sursă de trăiri afec
tive pozitive care duc la formarea 
atitudinei înaintate față de muncă, 
la trăirea bucuriei de a munci și a 
crea, măresc încrederea in forțele 
proprii, dezvoltă interesul pentru a- 
numite profesiuni. Cunosci-nd im
portanta cercurilor, in cadrul școli
lor generale din Valea Jiului au

ÎN EBITURA POLITICA

a apăruts
MIHAI TATU

1946 -— din istoria 

politică a României 

contemporane
240 p., 7,75 Ici

Lucrarea constituie un studiu ști
ințific asupra situației interne șl In
ternaționale a României din anul 
1946.

Pe baza unei ample documentări, 
autorul înfățișează lupta politică pe 
care forțele democratice, în frunte 
cu P.C.R., au dus-o împotriva reac- 
tiunii, pentru consolidarea puterii 
populare, pentru continuarea mersu
lui României pe drumul progresului 
social.

In lucrare este viu ilustrată situa
ția economică și politică a țării în 
acea perioadă, procesul ascendent 
șt tot mai rapid al schimbării ra
portului foitelor de clasă în favoa
rea democrației, care, în acel an, șl-a 
găsit o confirmare strălucită în ale
gerile parlamentare.

Analiza activității practice și a 
programelor electorale ale partide
lor din cadrul și din alaia Blocului 
partidelor democrate participante la 
alegerile parlamentare, precum și a 
stării Interne a fiecăruia dintre a- 
ceste partide ocupă un loc impor
tant în lucrare, ea fiind punctată de 
o serie de concluzii cu privire la 
poziția forțelor sociale care se în
fruntau. Conferința pentru încheierea 
tratatului de pace face obiectul unui 
paragraf din lucrare.

aducție cu diametrul de 5,5 m. Un 
alt tunel cu un diametru identic va 
aduce din nou apa la suprafață.

„Hidrocentrala va fi construită 
sub pămînt din considerente econo
mice și tehnologice — a declarat 
îng. Pavel Danțov. Rîul va curge în 
linie dreaptă. Pentru a utiliza ener
gia lui în acest sector ar trebui 
construite cîteva centrale mici, ba
raje complicate și costisitoare, deoa- 
Tere presiunea apei năvalnice este 
foarte mare. Centrala subterană va 
avea o putere de 450 000 kW și 
cheltuielile de construcție vor fi 
amortizate în numai cinci ani, în 
loc de zece cît era prevăzut initial".

Hidrocentrala de la Mainak este 
una din cele șase care alcătuiesc 
complexul de pe Cearîn. Acesta va 
permite irigarea a peste J 80 000 ha 
de pămînt 

fost create 158 cercuri de elevi, ca
re cuprind un număr de 4 435 pio
nieri și școlari. Astfel, își desfășoa
ră activitatea cercuri de folclor, com
puneri literare, naturale, chimie, ma
tematică, electrotehnică, fizică, radio, 
foto, tineri mineri, desen, incrustat» 
în lemn etc.

Trebuie remarcată preocuparea 
conducătorilor de cercuri de la 
Școala generală nr. 3 Lupeni, de la 
Școala qenerală din Paroșeni și de 
la Școala generală nr. 5 Petroșeni, 
care folosesc, la ședințele de cerc, 
aparate moderne audiovizuale. Re
marcabilă este și activitatea cercu
lui de literatură de la Școala gene
rală din Paroșeni, condus de prof. 
Stănescu Maria, care, în cadrul ac
tivității de cerc, pune accent pe per
fecționarea deprinderilor de citire, 
declamare, povestire, prin exerciții 
repetate efectuate pe texte literare. 
La indicația dată de Consiliul mu
nicipal al Organizației pionierilor, 
anul acesta, s-au înființat mai mul
te cercuri specifice economiei Văii 
Jiului : cercuri ale „tinerilor mineri" 
sau prieteni ai minerilor. Cercurile 
de arest gen de la Casa pionierilor 
din Petroșeni si de Ia Școala gene
rală nr. 1 Petrila au executat ma
chete de galerii armate în lemn sau 
în fier TP vaonnețe dp rale ferată 
etc.

In mod dedsebit trebuie scoasă în 
relief preocuparea unor conduceri 
de școli și comandanți în ce priveș
te cooperarea dintre cercuri. Cer
curile de cusături folclorice — de 
exemplu — de la școlile generale nr. 
1 și nr. 4 Vulcan, nr. 3 Lupeni. au 
lucrat costume naționale pentru cer
curile artistice, cercul de chimie de 
Ia Școala generală nr. 4 Lupeni pu
ne la dispoziție explozibilul pentru 
microracheta pe rare o construiesc 
membrii cercului de fizică. Membrii 
cercului de aîte plastice de la Școa
la qenerală nr. 1 Lupeni an lucrat 
decorul pentru piesa pusă în scenă 
de cercul dramatic din școală.

Toți conducătorii de cercuri din 
școli ar trebui să dea curs pasiuni! 
lor șl înclinațiilor pionierilor și șco
larilor, să organizeze noi și variate 
forme de desfășurare a activităților 
în cercuri in scopul stimulării preo
cupării elevileT pentru cercul res
pectiv.

Dumitru CORNEA

Consiliu) municipal

al Organizației pionierilor

Garaj în
In fața complexului comercial din 

cartierul Braia 1 Lupeni, mai pre- 
eis, vizavi de restaurantul „Cina", 
există un loc de parcare pentru ma
șini. In lot cursul zilei opresc țicl 
camioane de diferite tipuri, autnlu- 
risme cu sau fără semnul exclamă
rii pe parbriz precum și alte vehi
cule terestre. Oamenii de la volan 
coboară, intră la autoservire; frizerie 
sau cinematograful Cultural, iar unii, 
mai îndrăzneli, chiar și... vizavi. 
După ce-și rezolvă treburile, se urcă 
din nou la volan și pe-aici ți-e dru
mul. Veți spune că e și normal ca 
tot ce e pe patru Toți să circule. Da 
ce, eu am zis contrariul 7

Pe mine, care stau la doi pași 
de... fericirea altora, altceva mă de
ranjează. In ultima vreme în aceas
tă zonă de parcare, „ancorează" tn 
fiecare seară tot soiul de basculan
te, tractoare, autoutilitare, ale căror 
conducători după ce coboară și se mai 
uită lung la ele., pleacă „probabil" 
la culcare. Mașinile cu „ochii" stinși 
adorm și ele sub căldura prafului 
cumulat în timpul zilei. Dormim și 
noi locatarii blocurilor din Jtw.

Somnul nostru însă merge pe 
„undo scurte" pentru că n-apucăm 
să închidem televizorul și ochii că 
harnicii și grijulii conducători auto 
apar lîngă mașinile Ier înaintea soa
relui la orizont. Plin-j de afecțiune 
pentru „mîndrele” lor, se urcă la 
velan și încercînd să le dea proba
bil ceva din căldura paturilor din 
care au ieșit, le ambalează motoa
rele răcite pînă reușesc să tre
zească locuitorii pe o rază de cîteva 
sute de metri.

Motoarele tușesc, șoferii sughiță,

PE 
ECRANE
O lume nebună, 
nebună, nebună
(Cinema „7 Noiembrie", Petroșeni)

Film distins cu Premiul Oscar 
1964 pentru cele m<ii bune efecte 
sonore, comedia burlescă „O lume 
nebună, nebună, nebună" grupează 
pe generic cîțjva din marii actori 
ai ecranului american, cap de afiș 
fiind regretatul Spencer Tracy (cu
noscut din „BXtrîpul și marea", „Pro
cesul de la Nurn-c —•. „Procesul 
maimuțelor"). Film.: 'einvie cele mai 
bune tradiții ale burlescului de odi
nioară, cele ale lui Mar k Sen-nett 
în special, benefic iind tot< iată de 
progresele realizate în te* mica ur
măririlor comice cu variantele lor: 
căderi, ciocniri, accidente, încăie
rări. obstacole prevăzute si nepre
văzute.

Patru mașlnt, gonind pe șoseaua 
spre Las Vagas, în cursa lor nemi
loasă accidentează pe Smiler Gro
gan, care înainte de a muri deslai- 
nuie secretul vieții lui ; o comoâră 
de 350 000 dolari ascunși...

Morbul îmbogățirii îi contaminea
ză pe toți. In final, dună curse pre
lungite. care... țin rpsptra»ia sonda
torilor în permanenta tăiată de rîs, 
toți ajung în spital, fără a ro;,ct să 
pună mina pe vreo bancnotă.

Unde este 
al treilea rege

(Cinema ..Minerul", Lonea)

Producție poloneză, fflmu „Undo 
este al treilea rege" este prin exce
lență polițist.

Muzeul Kornik are în colecție un 
tablou de o rară valoare — scena 
centrală din tripticul , Regilor magi" 
semnat de Ciber. Intr-o noapte plo
ioasă, lucrătorii muzeului sînt alar
mați de sunetul unor clopoței, care 
— credeau ei — ar fi cei de la co
lierul regelui pictat pe tablou. Tru
pul custodelui este găsit străpuns 
de o săgeată. Primii bămiiți, sînt, 
bineînțeles, cei din muzeu.

Dar.„
Urmăriți continuarea pe ecran. .

aer liber
copii sar speriati din patuțunile lor, 
iar nouă ne sare somnul și țandăra. 
Eu unul, am scos din funcție ceasul 
deșteptător. Funcția lui a preluat-o 
linul din autovehiculele cu pricina 
și timpul pînă la ora cînd mă scu
lam de obicei nii-1 petrec în dispute 
auto-moto cu nevastă-mea. Ea. că 
primul care a dat tonul a Tost trac
torul, eu nu, că a fost camionul. Și 
ca disputa să nu iasă din „nota 
sportivă", ne repezim la fereastră 
și constatăm c-a fost basculanta. 
Deh, dacă n-avem șl noi măcar un 
„trăbăntel", nu ne pricepem la ma
șini.

Dacă ziua bună se cunoaște de 
dimineață, apoi de cînd cu garajul 
ăsta în aer liber, zilele noastre sînt 
negre ca pana corbului. Asta deoa- 
roce„cum Hi vei așterne, așa vel 
dormi", la noi tine pînă încep „deș
teptătoarele" să dea primul tur la 
manivelă, după care nici mortii nu 
mai au liniște.

Ce-1 de făcut în cazul de față 7 
Să amputăm țevile de eșapament, 
să le înfundăm cu mămăligă, sau 
să apelăm la „mila" celor care-șl 
abandonează noaptea mașinile sub 
nasul nostru î Și în definitiv șoferii 
aceștia n-au șl ci un șef 7 Mașinile 
nu aparțin și ele de un garaj unde 
să Fie prezente la o oră de... și să 
rămînă cuminți Tn tot cursul nopții 7

Dacă regulamentul de ordine in
terioară in transporturi e valabil șt 
pentru voi, dragi șoferi, atunci vă 
rugăm frumos ca seara să fiți CU 
TOȚII ACASĂ întTu pacea și lip;ș- 
tea loniitorilor. Atît 1

N1CU POPA

JOI 25 APRILIE

PROGRAMUL I :

6,00 8,25 Muzică și actua
lități; 8,25 Moment poetic; 8,30 
La microfon, melodia prefera
tă; 9,00 Buletin de știri; 9,05 
La microfon, melodia preferată;
9.30 Matineu literar; 10,00 Cîn- 
tă fluieratul Florea Burnea; 
10 10 Curs de limba germană;
10.30 Trei dansuri de Theodo» 
Rogalski; 10,45 Program de 
cîntece; 11.00 Buletin de știri; 
11,05 Melodii populare; 11,15 
Recital de operă Marina Crîlo- 
vici; 11,30 Muzică ușoară;
11.45 Sfatul medicului: Preve
nirea bolilor cardiovasculare; 
12,22 Intîlnire cu melodia popu
lară și interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal; 13,20 Soliști 
și orchestre de muzică ușoară;
14.15 Tot înainte; 14,35 Radio- 
publicitate; 14,50 Formația vo
cală „Les Compagnons de la 
chanson"; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Cînta. orchestra de muzi
că populară a Filarmonicii de 
stat din Oradea; 15 25 Selec- 
țiuni din opereta „Ciboulelte" 
de Reynaldo Hahn; 15,40 Din 
croația compozitorului Nicolae 
Kirculescu; 1600 Radiojurnal. 
Sport; 16,20 Cintă corul Pala
tului pionierilor din Capitală;
17.15 Antena tineret ilui; 18,00 
Buletin de știri; 18,05 Cele mai 
frumoase pagini ale liedului 7 
Hugo Wolf; 18,30 It> •orare,
18.45 Recital Ralph Kirkpatrick; 
19 00 Radicqazeta de scară;
19.30 O melodie pe adresa
dumneavoastră; 20,00 Buletin 
de știri; 20,05 Radiomagazin 
sportiv; 20,17 Album folcloric; 
20,40 Oameni de seamă: 21,00 
Expoziție de muzică ușoară; 
22,00 Radiojurnal. Sp^rt. Bu
letin meteorologic; 22.20 Cîntă 
formația Werner Miillor; 22,30 
Moment poetic; 22.35 Muzică 
corală de Ion Vidu; 22,50 In- 
tîlnire cu jazzul; 23,30 Din 
cele mai îndrăgite melodii de 
dans; 21.00 Buletin de știri; 
0 05 5,00 Estrada nocturnă.

PRCXIRAMUI II r
7.00 Jocuri populare; 7,10 

Tot înainte; 7,30 Buletin de 
știri; 7,39 Cîntă fanfara; 7,45 
Muzică populară din Banat; 
8,00 Muzică de estradă; 8,20 
Cîntece pionierești; 8,30 Bule
tin de știri; 8,35 Matineu de 
operă; 9,52 Melodii populare; 
10.00 Buletin de știri; 10,30 
Bibliotecă de literatură româ
nă; 10,45 Muzică ușoară; 11,40 
Cu cîntecul și jocul de-a lun
gul Dunării; 12,00 Buletin de 
știri; 12,07 Varietăți muzicale;
12.45 Cîntă Lili Bulaesi și fra
ții Mentzel; 13,00 Suită de me
lodii; 13,30 Din țările socia
liste; 13,50 Piesă lirică de Ro
meo Alexaudrescu; 14,00 Ra
diojurnal. Sport; 14,08 Muzică 
populară; 14,30 Concert de 
prinz; 15,00 Duete din operete 
românești; 15,15 Muzică ușoa
ră; 15,30 Miorița; 16,00 Cîntă 
Dorina Drăqhici; 16,15 Sfatul 
medicului; 16,20 Melodiile e- 
cranului; 17,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic; 17,30 
Să-nvățăm un cîntec: „1 Mai" 
de Ciprian Porumbescu; 17,40 
Radio-publicitate; 18,00 Cîntă 
Anita O’Day; 18,10 Scriitori ai 
Secolului XX — James Joyce;
18.30 Romanțe și amintiri; 
18,55 Buletin de știri; 19,00 
Mari interpreți de operă; 19,30 
Curs de limba rusă; 19,50 
Noapte bună, copii; 20,00 
Transmisiunea concertului or
chestrei de studio a Radiote- 
leviziunii; 22,30 Muzică ușoa
ră; 23,00 Radiojurnal; 23.07 
Cîntece napolitane; 23,20 Pri-* 
me audiții de operă; 24,00 Me
lodii lirice; 0,55—1,00 Buletin 
de știri.

FILME
JOI 25 APRII 1F

PETROȘENI — 7 Noiembrie: 
O lume nebună, nebună, ne
bună; Republica: Moartea du
pă cortină; PETRILA : Reîn
toarcerea lui Surcouf; LONEA 
— Minerul : Singur pe lume; 
7 Noiembrie t Spartacus, seria 
I și II; ANINOASA: Castela
nii; VULCAN: Marele restau
rant; PAROȘENI i Se întîmplă 
numai duminică; LUPENI — 
Muncitoresc: Contele Bobby,
spaima vestului sălbatic; Cul
tural : Răzbunătorii; URICANl i 
Fanlomas contra Scotland Yard.
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Eficiența măsurilor
să se reflecte în
funcționarea tuturor
lifturilor

ln ansamblul aruilectonic al Văii 
Jiului, blocurile cu 9 șl 10 etaje cu
ceresc tot mai mult teren. Blocurile 
înalte, după cum se știe, sînt dotate 
cu lifturi. De functionarea lor în 
hune condițiunl răspunde I.L.L. Pe
troșeni. Starea ascensoarelor, felul 
în care se fac reviziile sînt contro
late de I.C.I.R. Sibiu. Deci două uni
tăți ce au același scop comun — a- 
sigurarea funcționării corespunzătoa
re a ascensoarelor. Dar. deși răspun
derea e dublăr acest lucru nu se ob
servă. Circa jumătate din cele 72 de 
lifturi ce se află în Valea Jiului nu 
funcționează sau funcționează defec
tuos, cu dese întreruperi.

Intr-o discuție pe care 
cu tovarășul inginer H. 
prezentantul I.C.I.R. Sibiu 
Seta :

„Controlînd starea lifturilor din 
Valea Jiului acum un an și Jumă
tate, am convenit împreună cu I.L.L. 
Petroșeni să fie luate măsuri ope
rative pentru asigurarea funcționă
rii lor în condițiunl bune. S-a sta
bilit, printre altele, ca I.L.L. Petro
șeni să înființeze șl să doteze un 
atelier de reparare a lifturilor. Con
statăm acum, după atîta timp că nu 
s-a făcut nimic sau aproape nimic 
din tot ceea ce s-a preconizat. In 
consecință, ca o primă măsură ce o 
vom lua va fi aceea de a ridica au
torizația șl, deci, dreptul de deser
vire a ascensoarelor de către I.L.L. 
Petroșeni pînă cînd functionarea lif
turilor va 
ditlunl".

Măsura
dauna 
logici
lasă lifturile de 
exista în Valea

luat unele 
lucrărilor, 

de răspun- 
deservire, 

pe echipe.

am avut-o 
Zikeli, re
ni se re

exemplu, nimeni nu cunoaște cile 
Iffluri funcționează. Graficele revi
ziilor periodice și generale nu s-au 
respectat.

In ultima vreme s-au 
măsuri de îndreptare a 
Pentru întărirea simțului 
dere al personalului de 
lifturile au fost predate
A fost întocmit un grafic care pre
vede cînd se vor efectua reviziile 
cuFente, cînd se vor executa repa
rațiile medii, generale și capitale pe 
fiecare lift în parte. Pentru respec
tarea întocmai a graficului, tovară
șul Săndulescu Gheorghe a primit 
sarcină din partea direcției I.L.L. Pe- 

lucru.
i curs 
i pro-

CODRULE, CODRUȚULE..

SCRISORI DE LA CITITORI
Acum alimentara
e... alimentară

in cartierul nostru, care cu
prinde străzile Progresul, Fu- 
nicularului și altele, aveam un 
magazin alimentar care nu ne 
muifumea nici in ceea ce nri- 
vește aprovizionarea și deser
virea și nici din punct de ve
dere igienic. Pentru toate nea
junsurile, gestionara punea v !- 
na pe lipsa de spafiu. De cinci 
insă este gestionară Vilcia Li
dia, lucrurile s-au schimbat. 
Deși are aceiași spafiu, găsești 
din abundență mărfuri de tot 
felul, ești servit conștiincios 
și e o curățenie exemplară. A- 
cum alimentara noastră e in
tr-adevăr alimentară.

Călin Gheorghe, Deak 
Leon și Șerban Nicolae 

Petroșeni

intotdeauna cu opera- 
Dacă totuși pianul tri
al unității a fost in- 

in proporție de 102 la

mentar face comenzi mui mici 
dar nici măcar acestea nu sini 
onorate 
tivitate.
mestrial 
deplinit
sută, .acest lucru se datorează 
activității bune desfășurate de 
gestionarul Marcu Viorel și 
vinzătorul Albu Constantin. 
Cit privește onorarea comen
zilor la unitatea de desfacete 
a legumelor și fructelor ara
reori se înlimplă să fie făcută 
cu promptitudine. Locuitor ii 
din Iscroni ar dori ca și peri- 
leria să devină centru in ceea 
ce privește aprovizionarea.

Titu CORNEA

Bere inclusă
în meniu

Periferia
să devină centru

de table și cu golitul conținu
tului unor sticle de bere. Ne-a 
lămurit cum că deoarece nu 
prea este bere suficientă în 
toată Valea Jiului, s-a luat 
hotărirea să se servească nu
mai la cei ce servesc și masa. 
Cine a dat această dispoziție, 
a refuzat insă să spună. Spe
răm să aflăm pe această cale.

Un grup de locuitori 
din orașul Petrila

Cursa 
cu obstacole

fi asigurată în bune con-

e arbitrară, neavenită șt 
locatarilor. In virtutea cli
se ridică

troșeni să controleze acest 1 
S-a preconizat înființarea unui 
de calificare fără scoaterea din 
ductie etc.

Unele din aceste măsuri au 
înfăptuite, altele nu. Ateliere 
prea sînt șl nici cele existente i 
uneltele și aparatajele necesare, 
despre școala de calificare preconi
zată să se deschidă la 1 aprilie, ea 
nu a luat ființă nici în prezent cu 
toate că este Imperios necesară de
oarece nici Jumătate din liftieri n-au 
calificarea corespunzătoare. Cu o a- 
semenea „operativitate", e firesc ca 
lifturile să funcționeze defectuos. 
La aceste deficiente se adugă lipsa 
de piese de schimb, faptul că din 
neglijenta unor părinți, copiii se 
joacă cu lifturile, defectîndu-le. Greu
tățile obiective nu trebuie să consti
tuie însă un paravan după care să 
fie ascunse lipsurile. Obliqatia co
mună a I.C.I.R. Sibiu și I.L.L. Petro
șeni este să asigure functionarea 
normală a tuturor lifturilor.

fost
nu 

n-au 
. Cit

A

împăduriri de primăvară

proprii
de transport do

economisindu-se
la alte

că suprafețele se afla 
timpului

o autorizație și 
izbeliște ? Dacă 
Jiului o între- 
în ascensoare.

D. CRIȘAN

P. BREBEN

în
roi
se 
ar
prindere specializată 
ar fi cu totul altceva, dar așa... ■

Principalul vinovat de funcționa
rea defectuoasă a lifturilor este 
I.L.L. Petroșeni șl unitățile din sub
ordine. La sectorul I.L.L. Vulcan, spre

Pentru anul 1968, Ocolului silvic 
Petroșeni i-a revenit ca sarcină de 
plan să împădurească o suprafață 
de 175 ha cu puieti de specii repede 
crescătoare șl în special rășinoase. 
Acești puiet! au fost procurați din 
pepinierele 
cheltuielile 
ocoale.

Cu toate
la mare altitudine, datorită 
favorabil, ocolul a reușit să plan
teze o suprafață de 20 ha. In pre
zent grosul lucrărilor se desfășoară 
pe șantierul de la Răscoala sub con
ducerea brigadierului Cocolan Con
stantin și pădurarului Răscolean Ilie, 
Ia șantierul Jigoreasa sub conduce
rea brigadierului Stoica Petru și pe 
șantierul Sorbului. La aceste lucrări

s-au folosit numai puicii de bună ca
litate precum și puieți repicați de 
talie- mai mare.

Lucrările de împăduriri sînt în pre
zent în curs de desfășurare pe toate 
șantierele urmînd ca pînă Ia 20 mal 
să se realizeze planul integral de 
împăduriri prevăzut pe anul 1968

Im aceste zile se vor deschide 8 
noi șantiere de împăduriri. Au fost 
construite qhețare pentru păstrarea 
puletilor pînă Ia începerea lucrări
lor și s-au scos 600 000 bucăți pu- 
iețl. 
rile 
anul

Totodată, au început și lncră- 
de revizuire a plantațiilor 
Î967.

Nemeș PETRU
Ocolul silvic Petroșeni

dfai

Incinta
minei
Petrila
în atenția
gospoda
rilor

(Urmare din pag. 1)

tarea lemnului de mină. Pe lîngă 
aceasta, ne creează greutăți șl în 
prezent, rampa de descărcare a 
materialelor fiind neîncăpătoare, ma
terialele sînt descărcate unele peste 
altele".

„De asemenea, intervine tov. Che- 
recheș loan, șantierul T.R.C.H. din 
apropierea noastră, depozitând în- 
tr-un mod nerorespnnzătoT diferite 
materiale — cărămidă, ciment, ba
last — între porțile nr. 1 și 2 ale 
minei a deteriorat complet împrej
muirea noastră. Din această cauză, 
în prezent, pe o porțiune mare, nu 
avem... gard".

Gospodarii minei Petrila vor în
cheia în aceste zile acțiunile între
prinse. Nu Ie rămîne decît să men
țină curățenia și pe mai departe șl 
o dală cu aceasta faima de buni 
gospodari. Iar vecinii — respectiv 
șantierul de construcții — să-și a- 
ninctr privirea în curtea minei, pen
tru a înțelege cît de necesar este 
ca, la rlndul lor, să asigure curățe
nia șl întreținerea drumului trans
format în depozit de materiale.

Vie activitate
comercială
în portul 
Constanța

Portul Constanța a cunoscut și în 
aceste zile o vie activitate comer
cială. De aici an fost livrate 40 va
goane de încălțăminte, Importante 
cantttăti de zahăr, zeci de mii. de 
tone blocuri de 
Arabia Saudită, 
ponla și S.U.A. 
expediat un Iot 
diverse expoziții 
•Ici.

Iu același port au fost descărcate 
tnaemnate cantltăti de laminate, mi- 
nareu de fler șl bulhbac sosite din 
Algeria, R. F. a Germaniei, Iran, iar 
ta portul Salafi au sosit 
mii de tone de platbandă 
din Franța șl ©landa.

aluminiu, în Anglia, 
R.P.D, Coreeană, Ha
in Australia a fost 
de tractoare pentru 
ce vor fi organizate

din import 
și antracit

(Agerpres)

După modul cum sin! apro
vizionate unitățile alimentară 
și de legume și fructe din ls- 
croni tind să cred că periferia 
este vitregită iafă de centru. 
E drept că din cauza lipsei de 
spafiu, cauzată și de ridicarea 
cu intirziere a ambalajelor, 
gestionarul magazinului ali

In ziua de 7 aprilie, intre 
orele 12—13, mai mulți prie
teni ne-am dus la restaurantul 
„Transilvania" din Petrila să 
servim o bere. Am solicitat 
ospăț orei trei sticle.

— Nu servim bere decit cu 
mincare.

— Bine, dur noi am mineal 
acasă.

— Să vă fie de bine dar... 
Spre a elucida cazul am cău

tat pe tovarășul Georgea Vic
tor, responsabilul restaurantu
lui. Era ocupat cu o partidă

Blocurile A7 și A8 din cai 
tierul Braia au fost date în 
folosința în urmă cu două luni. 
Cele peste 170 de familii care 
locuiesc în aceste blocuri par
ticipă zilnic la adevărate curse 
de obstacole pentru a ajunge 
la locuință: trebuie coborîtă 
o pantă cu bolovani, iar la 
capătul pantei se află bălti. 
Se poate ajunge la bloc și 
prin str. Parîngului, dar asta 
presupune să ai clasificare su
perioară într-ale sportului: 
trebuie să treci două canale 
de lățime respectabilă, iar apoi 
niște cofraje glisante de 6—7 
metri, plasate într-un teren 
desfundat. Iată întrebarea ca
re și-o pun familiile din cele 
două blocuri: cînd își va a- 
duce constructorul aminte de 
datoriile neachitate ?

Maria COSTACHE
Lupeni

Calendarul zilei
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J574 — Ton Vodă cel Cumplit zdro
bește pe turci Ia Jilistea.

1711 — A fost încheiat tratatul 
dintre Petru cel Mare și Dimiirie 
Caniemir prin care Rusia garantea
ză independenta Moldovei.

— ,,Ziua mondială a tineretului 
împotriva colonialismului*.

— întrunirea Comisiei de pregă
tire a Conferinței internaționale a 
partidelor comuniste și muncitorești 
de la Moscova.

Agenda 
campionatului 
inftrjudcfcan 
dc fotbal

TENIS DE MISA

Faza pe municipiu 
a campionatului 
școlilor generale

Petroșeni. 
bun nivel 
acest pri- 
talentate.

In sala de sport din Lupeni a avut 
Ioc concursul de tenis de masă pe 
echipe al școlilor generale din Va
lea Jiului. S-au Întrecut formațiile 
școlilor generale nr. 3 Lupeni, nr. 8 
Vulcan-Paroșeni și nr. 1 
Jocurile au fost de un 
tehnic, evidentiindu-se cu 
lej o serie de elemente
.Am remarcat ambiția și puterea de 
luptă a unor jucătoare din cele trei 
echipe prezente la concurs, fapt ce 
dovedește ți Interesul profesorilor 
de educație fizică pentru dezvoltarea 
sportului în scoli. Am retinut com
portarea bună a elevelor Mitran Cor
nelia și Dascălii Mariana de la Școa
la generală nr. 1 Petroșeni, Chincf- 
san Victoria și Socondan Terezia 
de la Școala generală din Paroșeni.

C TON

HANDBAL
Minerul Vulcan — 
Minerul Aninoasa 2-4

I. R. E. H. DEVA

fi» E

Anunță abonații

că în zilele de

de energie electrică din orașul Petroșeni

25 și 26 aprilie a. c„ între orele

8—16 va fi fnlrenipl curentul electric pe

lui, M Fniinesm, Cuza Vodă Ecaterina

străzile : Cărbune*

Varga, Împăratul

Traian Gh. Doja, Grivița Roșie, Radu Șapcă. Mim Klein Pas 

Longinus. I. L. Caraqiale. Barițiu, Aurel Vlaim, Fr. Fnqeh 

Sarmizegetusa, Pompierilor și Miorița — pentru lucrări de

reparații.

Etapa de zonă
Timp de trei zile — vineri, sîm- 

bătă și duminică — terenul de la 
stadionul „Jiul" din Petroșeni a găz
duit etapa de zonă a campionatului 
republican de handbal, rezervat Ju
nioarelor. Și-au disputat întîietatea 
următoarele patru echipe : Școala 
sportivă Timișoara, Școala sportivă 
Tg. Jiu, Școala sportivă Rm. Vîlcea 
și Voința Năsăud, campioane ale ju
dețelor respective pe acest an. Prin 
evoluția scorurilor și prin ardoarea 
cu care s-a jucat, cele 6 întîlnirl 
au prilejuit momente plăcute publi
cului spectator. An evoluat pe zgura 
roșie a terenului o serie de elemen
te tinere, cu reale calități și pers
pective. Iată cîteva dintre tinerele 
handbaliste despre care, probabil, 
se va mai scrie : Gheorqhiu Corne
lia, Găt2 Maria, Kocsi Elena (Timi
șoara), Urban Maria (Tg. Jiu), GSlan 
Viorica fNăsăud).

Fată de comportarea din anul tre-

Cum e ograda 
așa-i și gospodarul

popor spune : 
și gospodarul, 
curte în care

O veche zicală din 
cum e ograda așa-i 
Dacă treci pe lîngă o 
vezi toate orînduite, lti formezi cer
titudinea că în eo locuiește un om 
gospodar. Dacă însă ograda e vraiște, 
tragi cu totul alte concluzii. Zicala 
e deci și azi valabilă. Dar s-o ac
tualizăm pe concret. Priviți fotogra
fia de fata. E rampa de descărcare 
a materialului lemnos de la E. M. 
Dîlja. Aruncate vraiște, lemnele de

mină nu numai că dau un aspect 
neplăcut Incintei dar și cuprind mal 
mult teren. Dacă ar fi stivuite după 
lungimi s-ar obține rin randament 
sporit și la încărcarea lor în căru
cioarele cu care se transportă în 
subteran. Și ceea ce se vede, e nu
mai ce a cuprins aparatul fotografic 
ai corespondentului nostru, Ciur loan, 
în obiectiv. Cum sînt gospodarii de 
aici e de prisos să mai comentăm. O 
->pune... ograda.

la Petroșeni
cui a tinerelor 
ceeași etapă 
s-a observat 
meciurile au 
mai ridicată, 
tele unei depline sportivități, 
plăcut în special meciurile i 
Școala sportivă Timișoara 
sportivă Tq. Jiu, Școala sportivă Ti
mișoara — Voința 
sportivă Tg. Jiu — 
Aceste ultime două 
de valori apropiate, 
mișorencele s-au detașat ca cele mal 
bune, Iar vîlcencele au fost sub va
loarea

Iată 
cele 6 
Vîlcea 
Școala 
sportivă Tq. Jiu 3—15; Școala spor
tivă Timișoara — Voința Năsăud 
13—3; Școala sportivă Tg. Jiu — 
Voința Năsăud 5—6; Școala spor
tivă Timișoara — Școala sportivă 
Rm. Vîlcea 9—1.

După cum lesne se poate observa, 
echipa Școlii sportive Timișoara, an
trenată de prof. Willenz Anqela, a 
cîșligat toate meciurile, obtinînd lo
cul 1 și dreptul de participare Ia 
etapa finală pe tară. La polul opus 
s-a situat formația Școlii sportive 
Rm. Vîlcea care a pierdut toate 
meciurile. situîndu-Se pe ultimul loc.

Etapa de zonă a campionatului re
publican de handbal pentru junioare 
a dovedit încă o dată popularitatea 
de care se bucură acest sport în ta
ra noastră.

a-handbaliste, în 
zonă, anul acesta 

progres evident, 
de factură tehnică

de
un 

fost 
s-au disputat în liml-

, Au 
dintre

Școala

Năsăud; Școala 
Voința Năsăud. 
echipe au fost 
în tifhp ce tl-

mediocră.
șl rezultatele înregistrate în 
întreceri : Școala sportivă Rm.

— Voința Năsăud 3—14; 
sportivă Rm. Vîlcea — ȘcoaTa

Spectatorii 
stadionul din Vulcan la întîlnirea 
fotbaliștilor localnici cu cei din A- 
nlnoasa au părăsit tribunele complet 
dezamăgiți de comportarea slabă a 
favoriților lor și în special a por
tarului Lupulescu care în 45 de mi
nute a primit 4 goluri, în parte pa
sabile. De dala aceasta, după cum 
mărturiseau spectatorii, Minerul Vul
can n-a pierdut doar 2 puncte ci și... 
Încrederea susținătorilor echipei.

Deșt au dominat teritorial prima 
repriză (scorul la pauză e mărturie), 
vulcănenii n-au știut să 
apărarea supranumerică a 
nllor, Irosind nenumărate 
a înscrie. După pauză, 
mai viguros șl profitînd 
rile unor jucători locali 
Andrei, Rîpa). aninosenii 
tnu goluri, cîștigînd — 
partida. Golurile au fost 
Chior earn u (min. 35) și 
73) pentru gazde, Furnea (min. 47 și 
78), Broască fmin. 651 si 
84).

La juniori : Minerul 
Minerul Aninoasa 5—0.

prezenti duminică pe

destrame 
aninose- 

ocazii de 
actionfnd 
de cădo- 

(Lnpulescu, 
înscriu pa- 
merltat — 
marcate de 
Stark (min.

OlLan (min.

Vulcan

Tudor

★
MUCUȚA

Iată rezultatele complete ale e- 
tapel de duminică a campionatului 
fnlcrjudețran, seria „Valea Jiului": 
Minerul Ghelar — Preparatorul Pe
trila 4—0; Abatorul Hațeg — Con
structorul Lupeni 1—2; Minerul Te- 
lluc — Minerul Uricani 
structerul Hunedoara — 
nedoara 0—1; Minerul 
Minerul Aninoasa 2—4; 
tne.șe.nl — Parîngul Lonea 6—0.

9—0; Con- 
L.C.O. Hu-

Vnlcan
Știința Pe-

EXPLOATAREA 
MINIERĂ OÎLJA

Cu sediul în orașul Petroșeni, str. Cărbunelui nr. 20

angajează de urgență:
— mineri
— ajutori mineri
— muncitori necalificați

ASIGURĂ:s E
cazare la cămin 
masă ia canfină contra cost 
școală de calificare pentru 
cei ce doresc să se califice 
salarizarea, conform legis
lației în vigoare.

T. C. M. M. Petroșeni
cu sediul în str. Viitorului nr, 33, telefon 1835,

angajează 
următorii muncitori calificați ■

■

• z

• d

i d a r i

u I g h e r i

s E T L P a v a t o r i

— Minerul Ghelar;

1. Știința Petroșeni 16 12 2 2 37— 9 26
2. Minerul Ghelar 16 9 3 4 28—14 21
3. Minerul Telioc 16 8 2 6 36—18 18
4. Minerul Aninoasa 16 6 6 4 26—21 18
5. Minerul Urtrani 16 6 2 6 26—24 18
6. Parîngul Lonea 16 6 4 « 31—24 16
7. Constructorul lupeni 16 5 5 6 35—32 15
8. Minerul Vulcan 16 6 3 7 22—31 15
9. Preparatorul Petrila 16 5 5 6 12—23 15

10. Constructorul Hunedoara 16 5 3 6 17—21 13
11. LC.O. Hunedoara 16 4 4 8 10—25 12
12. Abatorul Hațeg 16 2 1 13 7—45 3

PetroșeniETAPA VIITOARE: Șt im'a
Parîngul Lonea — Minerul Vulcan; Minerul Aninoasa — 
Constructorul Hunedoara; I.C.®. Hunedoara — Minerul Te- 
Jiuc; Minerul Uricani — Abatorul Ha{cg; Constru-otorul Lu- 

Preparatorul Petiila.

precum și muncitori necalificați pentru șantierele noas-

(re din Lonea,

Se asigură

tra cost.

Petroșeni și Uricani.

condiții de cazare și masă la cantină con

MICA PUBLICITATE
VÎND casă ocupabilă ime

diat — trei camere, bucătărie, 
bale, pivniță, grădină pomi. 
Adresați str. 16 Februarie nr. 
17 Petroșeni, zilnic între orele 
16—21.

CĂLIT femeie pentru îngri
jirea copilului — str. Indepen
dentei nr. 7, sc. II, apartament 

23 — Petroșeni.

tne.%25c8%2599e.nl
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STEAGUL ROȘU

D. I

OMULUI

se trea-

au luat 
de marți

deschisă luni în capi- 
și-a continuat lucră- 
o serie de probleme 
După ce s-a constatat

care 
apli- 
unor 
Cas-

— Corespondentul A- 
Liman, transmite : Luînd 
cadrul celei de-a 23-a

Petre STĂNCESCU
Corespondentul Agerpres 

la Viena

Referindu-se la existenta 
de război în lume, Rene 
spus că drepturile omului nu 
respectate atunci cînd există 
iar războiul are la origine

cu un mare

O.N.U.D.I. 
problemele sale de acti- 
— ca instituție specia- 
a Națiunilor Unite, evl- 
transformării ei intr-o

CONTRIBUȚII ROMANEȘTI 
LA 0. N. U.

tu capitala Austriei iși con
tinuă lucrările cea de a doua 
Sesiune a Consiliului dezvoltă
rii industriale, organ delibera
tiv al Organizației Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare in
dustrială (O.N.U .D.l.j. In ședin
ța plenară de luni a luat cu
vîntul, Gheorghe Pele, amba
sadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, reprezentant 
permanent al țării noastre pc 
lingă O.N.U.D.I., șeful delega
ției române la aonferința Con
siliului dezvoltării industriale.

„Reducerea și eliminarea as
pectelor negative care frînea- 
ză dezvoltarea economică con
temporană implică folosirea e- 
ficientă a tuturor resurselor 
materiale și umane de care 
dispune fiecare națiune și . o 
fructuoasă cooperare interna
țională, Intr-un climat de pace 
și securitate. Acesta este unul 
din motivele pentru care Ro
mânia s-a pronunțat și se pro
nunță cu hotărîre pentru înce
tarea agresiunii Statelor Unite 
în Vietnam, pentru soluționa
rea pașnică a conflictului din 
Orientul Mijlociu"

Arătind avantajele și necesi
tatea unei industrializări ra
pide, în condițiile unei dez
voltări economice armonioase, 
șeful delegației române a spus 
tn continuare :

„Dezvoltarea industrială a 
multor țări, printre care și Ro
mânia, evidențiază că factorul 
determinant 11 constituie efor
tul intern, că fiecare țară cau
tă să soluționeze problemele 
dezvoltării potrivit concepțiilor 
și năzuințelor proprii. Un sti
mulent important ai creșterii 
economice II oferă cooperarea 
internațională, care poate con
tribui la o valorificare mai ra
țională a resurselor interne, 
naturale și umane".

Șeful delegației române a 
prezentat apoi diferitele forme 
de cooperare pe care România

le promovează 
număr de state. In limita po
sibilităților sale și pe bază de 
avantaj reciproc, România în
țelege să-și aducă o contribu
ție cresclndă la desfășurarea 
procesului de industrializare a 
țărilor in curs de dezvoltare.

Rclevind rolul O.N.U.D.I. în 
promovarea cooperării interna
ționale reciproc avantajoase 
Intre țări, indiferent de siste
mul for politic și social, Gheor
ghe Pele a arătat că îndepli
nirea acestui deziderat face 
necesară participarea tuturor 
țărilor lumii la activitatea a- 
cestei organizații, inclusiv a 
R. P. Chineze, R.P.D. Coreene, 
R. D. Germane și R. D Viet
nam.

Referindu-se la programele 
de activitate ale O.N.U.D.I. pe 
următorii ani, șeful delegației 
române a scos în evidență im
portanța deosebită a două as
pecte : — respectarea priorită
ților în acordarea asistenței 
tehnice, așa cum acestea au 
fost stabilite de guvernele in
teresate, singurele în măsură 
să cunoască cel mai bine ne
cesitățile dezvoltării In țările 
lor și consacrarea 
— în 
vitale 
llzală 
tarea
simplă agenție de plasare a 
experților.

Reprezentantul țării noastre 
a exprimat speranța că în pe
rioada următoare, O.N.U.D.I. 
va găsi căile și mijloacele cele 
mai potrivite pentru a realiza 
cu maximum de eficacitate o- 
biectivele stabilite pentru pro
movarea dezvoltării industriale 
la eșalon internațional conform 
cu principiile Cartei O.N.U.

Ancheta împrejurărilor 
asasinării lui Martin Luther King 
in impas

WASHINGTON. — Ancheta pri
vind capturarea asasinului liderului 
populației de culoare, Martin Luther 
King, continuă să se afle în impas. 
Biroul Federal de Investigații (F.B.I.) 
ezită să mai afirme dacă o singură 
persoană a înfăptuit această crimă 
sau este vorba despre un complot.

Săptămînalul american „Time" a 
publicat un articol în care relatează 

orașul 
promis 
pentru 
subli-

Consultări privind reluarea 
lucrărilor Adunării Generale

că un om de afaceri din 
Memphis (statul Tennessee) a 
că va plăti 5 000 de dolari 
uciderea lui King. Articolul
niază că un locuitor din această 
localitate a auzit cînd omul de afa
ceri, al cărui nume nu a fost dat 
publicității, a ordonat unui necunos
cut să traqă asupra lui King în mo
mentul în care acesta se va afla în 
balconul motelului în care era găz
duit la Memphis. Această informa
tic a fost transmisă si F.B.I.-ului.

Autoritățile polițienești din dife
rite orașe ale S.U.A. învinuiesc acum 
agenții F.B.I.-ului că în mod inten
tional complică ancheta șl împiedi
că politia să facă cercetări proprii.

Dacă la început polițiștii din Mem
phis erau acuzați de incapacitate, de 
data aceasta ei sînt aceia care acu
ză F.B.I.-ul de „inducere în eroare". 
Comandantul politiei din Memphis, 
Bill Price, a declarat că cineva „tul
bură apele". El a subliniat că des
crierea făcută a presupusului asa
sin, James Earl Ray, de către F.B.I. 
diferă de cea a lui Eric Starvo Galt, 
cu toate că ambele nume sînt atri
buite uneia și aceleiași persoane. A- 
cuzatii asemănătoare la adresa F.B.I.- 
ului au făcut și centrele de politie 
din Atlanta, Birmingham și Los An
geles. Politia din aceste orașe a 
fost de fapt înlăturată de la cerce
tările privind prinderea asasinului. 
Ziarul „New York Times" sublinia
ză că agenții F.B.I.-ului au refuzat 
colaborarea unui detectiv al politiei 
din Birmingham, deoarece acesta a 
insistat prea mult în anchetarea Iul 
Clark, cel care a vîndut lui James 
Ray arma, cu care se presupune că 
a fo»t înfăptuit asasinatul.

LUCRĂRILE CONFERINȚEI 
INTERNAȚIONALE A DREPTURILOR

TEHERAN. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Popovici, transmite > 
Conferința internațională a dreptu
rilor omului, 
tala Iranului, 
rile discutînd 
de procedură.
existenta unui dezacord în ceea ce 
privește desemnarea vicepreședinți
lor, președintele conferinței, prințesa 
Asrah Pahlavi, a hotărît să 
că la alte probleme.

Numeroși vorbitori care 
cuvîntul în cadrul ședinței 
și-au exprimat regretul că nici la 
actuala conferință nu s-a respectat 
principiul universalității și că la 
pregătirea, acestei reuniuni nu s-an 
adresat invitații unui număr de țări 
care sînt frustate de dreptul de a 
participa în diferite organisme și or
ganizații internaționale. Delegații Po
loniei. U.R.S.S., Franței, Mauritania, 
Algeriei, Siriei, Tanzaniei, Pakista
nului, statului Mali, Cehoslovaciei. 
Irakului și Sudanului au arătat în 
cuvîntările lor necesitatea ca la a- 
ceastă conferință să fie prezentă de
legația R. P. Chineză, reprezentanta 
Intereselor marelui popor chinez. O 
serie de delegați au susținut 
tul de vedere potrivit căruia 
tualele lucrări ale Conferinței 
naționale a drepturilor omului 
lipsească R. D. Germană, R. D. Viet
nam, R.P.D. Coreeană, 
Frontul National de 
prezentantul autentic

punc
ta ac-
inter- 
să nu

precum șl 
Eliberare, re
al poporului

din Vietnamul de sud. Totodată, o 
serie de vorbitori și-au exprimat 
nemulțumirea că la lucrările de la 
Teheran sînt prezehti delegați din 
Taivan, Coreea de sud șl Saigon. Fă- 
cînd notă discordantă, reprezentan
tul S.U.A. a susținui „legitimitatea" 
reprezentării ciankaișistului, a dele
gatului de la Saigon și a celui din 
Coreea de sud.

Reprezentantul Franței, prof. Rene 
Cassin. a arătat în cuvîntul său 
necesitatea conlucrării în problema 
drepturilor omului între diferitele 
organisme ale O.N.U.

El s-a referit apoi la unele arti
cole ale convenției universale, la re
zoluțiile adoptate în domeniul drep
turilor omului, cum sînt cele referi
toare la genocid și apartheid 
pînă în prezent nu și-au qăsit 
carea. 
focare 
sin a 
pot fi 
război, 
violarea drepturilor omului.

Reprezentantul Afganistanului a 
propus instituirea unui birou perma
nent care să se ocupe de probleme 
privind activitățile în domeniul drep
tului omului, precum și crearea 
unui tribunal international care să 
supravegheze aplicarea principiilor 
înscrise în Declarația universală a 
drepturilor omului.

Lucrările Conferinței Internationale 
a drepturilor omului continuă.

In urma incidentelor cu ca
racter rasial in multe orașe 
din S.U.A. s-au înregistrat mari 
pagube materiale.

IN CLIȘEU : Case incendiate 
in cartierul negru din Newark, 
New Jersey.

NEW YORK. — Trimisul special 
Agerpres, Nicolae lonescu, trans
mite: In cadrul consultărilor pri
vind organizarea lucrărilor sesiunii 
reluate a Adunării Generale, minis
trul afacerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, președintele ce
lei de-a 22 sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., a avut în ultimele 
zile întrevederi cu U Thant, secrela- 

general al Organizației Natiuni- 
Unite, V. Kuznetov, prim loctii- 
al ministrului afacerilor externe 

U.R.S.S., I. Malik, reprezentantul 
permanent al U.R.S.S. la O.N.U., 
președinte al consiliului de securi
tate pe luna în curs, A. Goldberg, 
reprezentantul permanent al State
lor Unite ale Americii, A. Berard, 
reprezentantul permanent al Fran
ței, Lordul Caradon, reprezentantul 
permanent al Marii Britanii, M. A. 
El Kony, reprezentantul permanent 
al R.A.U.

Marti dimineața, președintele Adu
nării Generale, Corneliu Mănescu, 
a avut întrevederi cu președinții pe 
luna în curs ai unor grupuri regio
nale : Otema Allimadi, reprezentan
tul permanent ai Ugandei (grupul

tărilor africane), Aglia Shahi, repre
zentantul permanent al Pakistanului 
(grupul țărilor asiatice), Jose Ro
man, locțiitor al reprezentantului 
permanent al Nicaraguăi (grupul ță
rilor latino-americane), Edvard 
Hambro, reprezentantul permanent 
al Norveqiei (grupul țărilor vest-eu- 
ropene).

Convorbirile s-au referit, de ase
menea, la organizarea și desfășura
rea sesiunii 
nerale, ale 
miercuri la 
lui).

reluate a Adunării Ge- 
cărei lucrări încep 

ora 20 (ora Bucureștiu-

•-

Sesiunea Comisiei economi** 
ce a O. IV. V. pentru Europa

GENEVA, 
gerpres, H. 
cuvîntul In 
sesiuni a Comisiei economice O.N.U.
pentru Europa, pe marginea rapor
tului Comitetului lemnului, delega
tul român, C. Georgescu a susținut 
necesitatea creării unui grup perma
nent de lucru pentru studierea pro
blemelor industriei de mobilă. De 
asemenea, el a sugerat să se iniție
ze un seminar sau un simpozion a- 
supra aplicării metodelor de calcul 
în operațiile de conducere și orga
nizare a producției în industria de 
prelucrare a lemnului, precum șl 
cursuri de formare profesională, la 
care să participe eventual și cadre 
de specialitate din țările în curs 
de dezvoltare.

Particlpînd la discuțiile în legătu
ră cu proble.mele industriei chimice, 
delegata română, fozefina Maurer, 
a subliniat necesitatea ca țările eu
ropene că contribuie la programul 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
dezvoltarea industrială 
în vederea studierii unor 
ca incidentele economice 
portului și antrepozitelor 
se chimice, dezvoltarea 
tehnice și industriale, coroziunea în

industria chimică, posibilitățile de 
intensificare a schimburilor interna
ționale de produse chimice și echi
pament chimic. Aceste teme ar lărgi 
sfera de activitate a Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru Europa în do
meniul problemelor industriei chi
mice.

PHENIAN. Agenția Centrală 
Telegrafică Coreeană anunță că la 
22 aprilie au început lucrările Ple
narei Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea.

La ordinea de zi a Plenarei se 
află următoarele probleme : '

— Planul de dezvoltare a econo
miei naționale pe 1968 și măsurile 
ce trebuie luate în vederea desfășu
rării cu mai mult succes a construc
ției economice șl a întăririi 
și cu privire la dezvoltarea 
creșterii animalelor.

Kim Ir, secretar al C.C., 
copreședinte al Cabinetului
niștri, a prezentat un raport în le
gătură cu primul punct de pe ordi
nea de zi.
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ACTUALITATEA PE C.LOE
Primul monorai
sovietic

MOSCOVA. — Primul monorai so
vietic va fi construit la Kiev, pe ma
lul sting al Niprului, un îndrăgit loc 
de odihnă al locuitorilor capitalei 
ucrainene. Pe o distantă de 2 km 
vagoanele cu 120 de locuri vor îna
inta pe o șină 
de pînă la 150 
tia va începe 
tul an. Există
tinderea acestui mijloc de transport 
în întreaga Uniune Sovietică.

metalică cu o viteză 
km pe oră. Construc- 
încă în cursul aces- 
proiecte pentru ex

Din nou lovitură militară

MARI CĂLDURI ÎN POLONIA
VARȘOVIA. — In toate regiunile 

Poloniei temperatura este deosebit 
de ridicată, mercurul termometrelor 
ajungînd la 30—40 grade G la um- 

(

bră. Călduri atît de mari au mai fost 
înregistrate în Polonia în aprilie în 
anii'1922, 1934 $1 1950.

Cutremur de pămînt în R.S.F. Iugoslavia
BELGRAD. — Aparatele Observa

torului seismologie de pe lingă Uni
versitatea din Skoplie au înregistrat 
la 23 aprilie un cutremur de gradul 
5 al cărui epicentru s-a aflat în a- 
propierea orașului Debar din vestul 
Macedoniei. Nu s-au înregistrat pa
gube materiale.

Aceasta este a 1 254-a mișcate se
ismică înregistrată în această zonă

de la cutremurul din 30 noiembrie 
anul trecut, care a devastat orașul 
Debar și unele localități din împre
jurimi.

Martin Bormann
Activitatea „miniaturalei Londre" 

do pe coasta vestică a Africii, cum 
este denumită capitala statului Sierra 
Leone, Freetown, a fost brusc între
ruptă joi. Liniștea neobișnuită care 
domina în dimineața acelei zile stră
zile, de obicei animate, a fost curînd 
Întreruptă de un comunicat trans
mis de postul de radio local, în care 
se anunța „consumarea" unei noi lo
vituri de stat.

In cronologia fenomenelor de a- 
cest gen, lovitura militară de mier
curi noaptea este a treia în ultimul 
an (cele anterioare s-au produs la 
24 martie și respectiv 27 martie 
1967), ceea ce face ca asemenea 
țiuni să piardă din caracterul 
Inedit.

Acest puci nu poate fi privit de- 
cit în complexitatea problemelor 
continentului african, pe solul că
ruia s-au înregistrat în ultimii trei 
ani 12 lovituri militare, ceea ce a 
marcat o continuă ascensiune a ar
matei pe arena vieții politice.

Opresiunea de secole nu a însem
nat numai vînătoarea de. sclavi (la 
Freetown se poate vedea șl astăzi 
un arbore multisecular, cu un dia
metru de cîtiva metri, sub care se 
țineau licitațiile de sclavi), jefuirea 
bogățiilor continentului, subdezvolla-

rea economică, ci și oprirea în loc 
a evoluției societății, conservarea 
de către colonialiști a unor sisteme 
sociale anacronice, cum ar fi cas
tele, tribalismul etc., care au gene
rat și generează numeroase convul
sii politice. In Sierra Leone, aceste 
ciocniri de interese tribale își gă
sesc expresia în confruntarea celor 
două grupări etnice principale —

voltare și programele elaborate pînă 
acum în acest domeniu nu au depă-

Sltuația 
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știu 
Nu
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su-

în Chile ?

ac
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SxternA
Mende și Uqa care își au reprezen
tanți și în cercurile conducătoare 
ale armatei.

Aceste contradicții sînt hiperboli- 
zate însă, de principala problemă a 
majorității țărilor africane, și anu
me aceea do a găsi o ieșire din ac
tuala înapoiere economică — moș
tenirea colonialismului. Micul stat 
Sierra Leone se află încă în stadiul 
unor profunde frămîntări generate de 
căutarea unei căi de dezvoltare, pro
prie condițiilor sale specifice. In 
anii care au trecut de la proclama
rea independentei politice nu a fost 
definit încă un drum clar de dez-

șit stadiul lor enunțiativ, 
este cu atît mai dramatică 
cei 2,5 milioane de locuitori 
sălășluiesc pe un sol bogat,
tîmplător acest teritoriu a fost 
pranumit și „Țara fierului și dia
mantelor". Exploatarea acestor bo
gății și folosirea în scopuri națio
nale a resurselor financiare obținu
te ar permite înlăturarea pentru tot
deauna a spectrului foametei, care 
mai planează încă, vindecarea răni
lor trecutului și împlinirea aspira
țiilor la o viată prosperă pe care le 
nutresc locuitorii „Muntelui Leului" 
(Sierra Leone).

Este greu de apreciat însă, și în 
acest domeniu nu se aventurează 
încă nici un observator politic, dacă 
intenția militarilor care au preluat 
recent puterea a fost călăuzită de 
aceste deziderate sau este vorba de 
o simplă luptă pentru putere. Acțiu
nile și nu declarațiile de intenții vor 
fi de natură să înlăture semnul de 
întrebare care planează asupra sem
nificațiilor recentelor evenimente din 
Sierra Leone.

W'ASHINGTON. — Corespondentul 
din Washington al cotidianului lon
donez „Evening Standard" scrie că 
fostul colaborator al lui Hitler, Mar
tin Bormann s-ar afla în prezent în 
Chile. In sprijinul afirmației sale 
ziarul menționează o declarație a lui 
T. Friedman, directorul documenta
ției Yad Vashem din Ierusalim, unul 
din conducătorii urmăririlor lui 
Eichmann și a altor 2 000 d<* crimi
nali de război naziști.

• LAURENCO MARQUES. — Pa
triciii mozambicani care acționează 
în provincia de nord-est a tării, 
Cabo Delgado, au scos din luptă, în 
ultimele săptămînl, peste 60 de mi
litari portughezi, arată un comuni
cat al Frontului de Eliberare din 
Mozambic (Frelimo). Patrioțil au or
ganizat peste 12 ambuscade și a- 
tacuri și au eliberat locuitorii unul 
„sat strategic" situat la numai pa
tru kilometri de orașul Mocimboa 
da Praia din nord-estul tării.

& WASHINGTON. Ministerul 
Apărării al S.U.A. a anunțat luni că 
numărul celor care vor fi chemat! 
sub arme în luna mai va crește la 
45 900. In luna februarie, contingen
tul de recruți era de 23 300, în luna 
martie de 41 000.

Gheorghe CIOBANU
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întrunirea
Ministerial

Consiliului
al C.E.N.T.O.

au începutLONDRA. — Miercuri
Ia Londra lucrările reuniunii Consi
liului Ministerial al C.E.N.T.O. Ia care 
participă reprezentanți ai Marii Bri
tanii, Turciei, Iranului și Pakistanu
lui, precum și ai Statelor Unite, ca 
membru asociat. Lucrările reuniunii 
au fost inaugurate printr-un discurs 
al primului ministru britanic, Harold 
Wilson, oare a declarat, între alte
ia, că Marea Britanie va continua

ho- 
a-și

să sprijine C.E.N.T.O., în ciuda 
tărîrii anunțate în ianuarie de 
retrage în următorii trei ani forțele 
sale militare aflate la est de Suez. 
Evidențiind divergentele ce se ma
nifestă în sînul C.E.N.T.O., Wilson 
și-a exprimat totuși speranța că se 
va putea ajunge la o identitate de 
vederi, dar că nu trebuie să se facă 
„exces do optimism" în acest sens.

fi. S CEHOSLOVACA: „Barborka" — unul clin no.ie furnale 
instalate la uzina metalurgică din Kutna Hora, care a dat pînă in 
prezent 150 de șarje.

DIN PRESA STRĂINĂ
(Utmare din pag 1)

Fostul ministru canadian al finan
țelor, Waiter Gordon, se plîngea: 
„Efectul presiunilor S.U.A. asupra 
conducătorilor partidelor politice 
este uriaș și are de multe ori suc
ces". Recent, în parlamentul din 
Ottawa a fost prezentat un raport 
cu privire Ia amploarea și controlul 
străin exercitat în Canada. Guver
nul a evitat însă să ia poziție fata 
de rezultatele investigației.

JORNAL DO BRASIL 

învățătura 
este un lux

„Dacă puteti conjuga verbul „a 
învăța" la persoana întîi singular, 
atunci aparțineți, fără îndoială, înal
tei societăți". Această glumă amară 
se poate auzi adeseori în Brazilia 
și, din păcate, ea reprezintă un 
mare adevăr, confirmat de statistici.

In 1966, de pildă, din 9 315 000 de 
copii între 7 și 11 ani, numai vreo 
6 000 000 puteau spune „eu învăț". 
Situația este șl mai gravă la copiii 
de peste 12 ani. In același an de

învătămînt, din 6 856 000 de copil, 
doar 1645 000 au urmat școala, din
tre care și-au continuat apoi studiile 
numai 509 de băieți și fete.

Aceste date statistice dovedesc o 
legitate stranie: cu cît copii cresc 
mai mari cu atît șansele lor de a 
continua învățătura scad. Intr-ade
văr, în timp ce în școlile primare 
învață 66 la sută din copiii de vîrstă 
școlară, în școlile medii nu învață 
decît 9 la sută.

Care să fie explicația fenomenu
lui ? Fiind una din cele mai întinse 
tari latino-americane, Brazilia se si
tuează pe primul loc în lume în ce 
privește producția de cafea, pe a4 
treilea la producția de zahăr, po
rumb, cacao și tutun. Ea dispune de 
suprafețe cultivable mult mai nu
meroase decît Europa occidentală, 
iar ca potențial hidroenergetic, ocu
pă locul al doilea pe glob. Subsolul 
tarii conține a șaptea parte din re
zervele planetei noastre de mine
reuri de fier, fără să mai vorbim de 
imensele comori de aur, argint șl 
pietre prețioase.

Dar, deși este posesoarea atîtor 
bogății, Brazilia se situează pe unul 
din ultimele locuri din lume în ce 
privește nivelul de trai al populației. 
Renunțarea, deci la „luxul" învăță
turii este rezultatul situației mate
riale precare a multor familii.
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