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8 MARTIE—ZIUA FEMEII

Fire pentru ADUNARI
FESTIVE

un buchet
afară,gerul de 

lăuntrică 
fila

Gu tot 
căldură 
șată de

inocentă 
de

An de on, colendorul core încrustează in 
răbojul timpului fiecare eveniment cu semni
ficația lui, in pragul trecerii de la anotimpul 
iernii la cel al primăverii, cind întreaga natură 
e cuprinsă de amplul proces al reînnoirii, 
ne aduce în față ziua de 8 Martie zi care 
simbolic aureolează prodigioasa activitate a 
celor ce se cheamă FEMEI.

E o zi ca toate altele in calendar, insă e 
pentru fiecare din noi un prilej de rememorare 
a faptelor ce privesc femeia, a aportului pe 
care ea și l-a adus de-a lungul veacurilor, în 
dezvoltarea societății.

E o zi în care fiecare fiu, soț, tată, tovarăș 
de muncă îi aduce omagiul său, își exprimă 
recunoștința, mai mult decît în celelalte zile, 
celei ce i-a dat viață, celei ce i-a vegheat la 
căpătîi în zilele înnorate sau în cele senine 
ale copilăriei, celei care l-a format ca om șl 
cetățean îndreptîndu-i cu răbdare pașii și 
faptele pentru a-l face util societății. Lor, 
mamelor pentru tot ce au făcut pentru noi, 
pentru dificila dar nobila misiune de a per
petua specia umană le oferim ofranda dragos
tei nemăsurate ce le-o purtăm, respectul și 
profunda noastră recunoștință.

Soțiilor noastre pe care ni le-am ales to
varășe de viață, alături de care împărtășim 
bucuriile și necazurile cu care împreună durăm 
cuibul cald al căsniciei fericite, celor ce ne 
oferă in familie și la locul de muncă prilejul 
a nenumărate bucurii, să le dăm -în această 
zi, mai mult decît în celelalte, recunoașterea 
deplină a aportului pe care îl aduc în fami
lie și societate, sentimentul datoriei împlinite.

In veșnica scurgere a timpului, în pragul 
fiecărei primăveri, ziua de 8 Martie e sărbă
toarea lor, A FEMEILOR, a celor ce transmit 
viață din generație în generație intr-un flux 
continuu, a celor ce oferă societății noile 
contingente ce preiau ștafeta înaintașilor, a 
celor ce au avut dintotdeauna și vor avea me
reu un cuvînt greu de spus în plămădirea 
tinerilor dăruiți patriei.

Dacă în orînduirile anterioare femeia a fost 
« sclavă a familiei și societății, dacă era 
considerată inferioară bărbaților, adeseori 
supusă siluirii morale și fizice, socialismul a 
descătușat-o, a repus-o în drepturile ce i se 
cuvin și ce i le impune răspunderea ce-i 
revine.

Astăzi, mai mult ca oricînd, femeile din 
patria noastră ca de altfel in toate țările so
cialiste, sînt investite cu noi răspunderi so
ciale și morale, avînd create condiții minunate 
de muncă și de afirmare. Femeile — munci
toare, țărance, intelectuale și gospodine - își 
închină întreaga activitate luptei pentru înfăp
tuirea politicii științifice clarvăzătoare a P.C.R. 
de edificare a socialismului.

In preajma zilei Eî să-l lăsăm pe E. Jebe- 
leanu s-o caracterizeze : „S-o lăsăm să fie 
ec. Să crească din ea însăși, sprijinindu-se 
pe dragostea noastră, sprijinindu-se pe dra
gostea ei.

Să facem totul pentru ca ea să rămină 
femeie ; mamă, soție, iubită.

Om deplin și liber mai presus de orice. 
Nelegat de nici un lanț, de nici o servitute, 
decît de lanțurile dragostei".

o 
i declan- 
de calendar 

a pus parcă în mișcare un 
resort invizibil, dar existent 
mai la toți dintre noi. Pașii 
ne poartă spre surse, unde a- 
tenjia, recunoștința sau afec
țiunea se pot materializa în 
lucruri gingașe făurite de mi
na omului, capabile să poarte 
mesajul sentimentelor aminti
te, in această zi de martie, u- 
nanim cunoscută pe întreaga 
suprafață a mapamondului.

Mnni aspre deprinse să li
nă hățurile naturii dezlănțuite 
caută cu gingășie stingace 
printre mul/imea de „alenlii" 
ce urmează să fie oferite ce
lor dragi. Adolescenți cu bu
jori aprinși de emoție scriu 
intr-un coif de carte, poale 
pentru prima oară în viata 
lor „cu prilejul lui 8 Martie"... 
Aplecată asupra caietelor ima-

culate, sinceritatea 
se revarsă în milioane 
buchete strinse din slove por
nite din adincul inimii: Îmi 
iubesc mama pentru că... O 
iubesc pe tovarășa învățătoa
re sau profesoară deoarece... 
și cu prilejul Zilei internațio
nale a femeii doresc...

Și urările curg șuvoi, nu 
contenesc spre cele care au 
lost chemate să poarte ger- 
menele viefii, spre cele care 
ne-au dăruit viată, ne-au în
vățat să rostim pentru prima 
oară cuvintui mamă și pace, 
ne-au pus primul condei in 
mină, au aprins in noi văpăi 
nebănuite și ne-au întins mina 
oierindu-se părtașe la bucurii 
și necazuri cotidiene, spre 
cele care prin prezenta lor 
în viafa de toate zilele sini, 
după cum spunea poetul, sa
rdea pămintului.

ieri după-amiază, la Casa de 
tură a sindicatelor din Petroșani, 
precum și la cluburile muncitorești 
și căminele culturale din toate loca
litățile municipiului, au avut loc a- 
dunări festive închinate Zilei inter
naționale a femeii. In cadrul acestor 
manifestări au fost expuse conferințe 
privind semnificația zilei de 8 mar
tie.

Membrii Biroului Comitetului mu
nicipal de partid au adresat cu acest 
prilej, femeilor, calde felicitări pen
tru activitatea ce o desfășoară.

Adunările au fost urmate de fru
moase programe artistice.

Al treilea spectacol din cadrul Festivalului 
de la Brașov

Al treilea lot de concurent! 
a trecui, vineri seara, proba 
măiestriei interpretative pe 
scena Teatrului dramatic din 
Jltașov, unde conUnud să se 
desfășoare cea de-a doua edi
ție a leslivalulul international 
de muzică ușoară dotat cu 
Marele premiu ,,Cerbul de 
aur".

Primul concurent prezent la 
rampă a lost tinărul cinlăref 
Jacek lech, din Polonia, care 
a Interpretat șlagărul „Sere
nada tinerefii", de George 
Grigoriu ■ și propria-1 compo- 
zii le „La revedere, mamă". 
Reprezentanta televiziunii ce
hoslovace, Han/a Pazellova, a

prezentat compoziția lui Ma
rius Mihail „Ml-c dor de o 
dragoste curată" șl piesa com
pozitorului său Jiri llodan, In
titulată „Dragostea mea". In
terpretul Aarno Raninen, din 
Finlanda, a ales piesa româ
nească „Oglinzile mării" de 
Eugen Teger, după care a cln- 
lat compoziția sa Intitulată 
„I.aulunJI". Piesa „Mi-e dor 
de o dragoste curată" de Ma
rius Mihail a lost cintală șl 
de Bent Warburg din Dane
marca. El și-a completat pro
gramul cu compozifla compa
triotului său B. Bacharach In
titulată „Acest băiat este în
drăgostit de tine". Cinlăreafa

și dansatoarea Conny Vlnk 
din Olanda, a dat o Interpre
tare proprie melodiei „In a- 
murg" de Aure) Glroveanu șl 
șlagărului olandez „De Toele 
Toeleronn". Dagmar Frlederio 
din R. D. Germană a lost cel 
de-al treilea concurent care 
și-a ales ca piesă românească 
obligatorie compoziția iul Ed
mond Deda „Oi, inlmioafă". 
A doua melodie interpretată 
de solista germană, a fost pie
sa Intitulată „Plutesc în cora
bia visului" de J. Golch. Ul
timul concurent al serii, iugo
slavul Slobodan Ștelanovicl, a 
reluat șlagărul Iui Ion Crlstl- 
nolu „Nici o lacrimă".

începe Concursul 
al IX-lea al 

artiștilor amatori
Și formațiile artistice de a- 

inalori din cadrul 
sindicalelor intră 
competiție artistică 
cursului al IX-lca.
la ora 18,30, în sala clubului 
din Lonea se vor prezenta, în 
fața juriului și a publicului, 
formațiile cluburilor din Lo
nea, Petrila și Aninoasa.

cluburilor 
în marea 

a Con- 
Duminică,

Pentru 
cea mai frumoasă 

vitrină
în trimestrul IV al anului 

trecut, M.C.I. a inițiat un con
curs de prezentare a mărfuri
lor, intitulat „Pentru cea mai 
frumoasă vitrină". Vilrinierilor 
noștri le revenea sarcina să 
amenajeze in municipiu un 
număr de opt vitrine, in patru 
etape, pe timp de o lună și 
jumătate. Cei cinci vitrinieri, 
Eduard Fritsch, Iuliana Melha, 
Elsa Ionescu, Iulia Popa și 
Veronica Cristea, și-au pus în 
valoare toată fantezia și pri
ceperea. Rezultatele nu s-au 
lăsat așteptate. Cu vitrina ma
gazinului textil nr. 1 
șani, municipiul nostru a ocu
pat locul I pe județ și s-a 
clasat pe locul III la între
cerea finală, pe țară, meșterii 
vitrinieri din Valea Jiului fiind 
premiali pentru strădania lor.

Petro-
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Concursul „Mesaj ] 
peste veacuri al 1 

generațiilor de ieri 
și de astăzi"

Incepînd cu nr. 2 din februa
rie, (revista „Pentru apărarea 
păcii", editată de către Comi
tetul national pentru apărarea 
păcii publică lin bogat mate
rial privind probleme interne 
și internaționale de mare ac
tualitate, articole și note cu- 
prinzînd îndrumări și indicații 
bibliografice care vor ușura 
găsirea răspunsurilor exacte la 
concursul pe bază de buletine 
intitulat „Mesaj peste veacuri 
al generațiilor de ieri și de as-

„Doina 
Retezatului" 

la Cimpa
Duminică seara, în sala 

minului cultural din Cimpa, 
orchestra de muzică populară 
„Doina Retezatului" din Cim- 
pu lui Neag va prezenta, îm
preună cu soliștii săi vocali, 
un concert-spectacol folcloric.

că-
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ROMÂNIA SOCIALISTĂ
Tiberiu KARPATIAN

Cultural

ITINERAR
% Incepind cu ora 20 

are loc o seară de dis
tracții și dans dedicată 
femeilor — 8 MARTIE.

„MEȘTERUL MANOLE", 
far în sala mare melo
manii au prilejul să as
culte un RECITAL DE

stadionul din localitate 
I3 meciul de divizia A 
dintre JIUL PETROȘANI 
— VAGONUL ARAD.• Azi, ora 17, în sala 

bibliotecii Casei de cul
tură din Petroșani are 
loc o interesantă ENCI
CLOPEDIE ȘTIINȚIFICA. 
O oră mai tîrziu se vor 
întruni, spre a constitui 
iin cerc al lor, „PRIETE
NII LITERATURII".

de la Lonea se dispută 
partida din campionatul 
republican de fotbal ju
niori dintre Jiul 
șani — Metalul 
doara.

Petro- 
Hune-

* Sîmbătă și dumini
că, ora 17, un colectiv 
âe adori ai Teatrului de 
Slat „Valea Jiului" va 
prezenta, pe scena Casei 
de cultură din localitate, 
două spectacole cu piesa 
„ICRE NEGRE SAL FA- 
SOLE".

la sfîrșit 
de săptămînă

• Campionatul 
țean de fotbal intră, de 
asemenea, în actualitate. 
La ora 11, Minerul Ani- 
noasa — Energia Deva, 
iar la ora 13, Construc
torul Lupeni — Autoba
za Brad.

MUZICÂ CULTA susți
nui de elevii Școlii popu
lare de artă din Petro
șani.

• Miine, la Casa de 
cultură, la ora 10, în sala 
nr. 14, se inlilnesc mem
brii cenaclului literar

Sportiv
Fotbalul a reintrat 

în actualitate. Miine, ora 
15,30 toată lumea pe

Pînă atunci însă se pot 
lua cîleva „APERITIVE" 
fotbalistice. La ora 11, 
stadionul din Lupeni găz
duiește meciul de divizia 
C, dintre Minerul din 
localitate și Metalul To- 
pleț. Simultan, la Lonea 
are loc meciul dintre e- 
chlpa de tineret Jiul Pe
troșani — Vagonul Arad. 
In deschiderea meciului

© In zilele 
marile, pe pîrliile 
schi de la Straja Lupeni 
au loc întrecerile dotate 
cu „Cupa Voința". Par
ticipă schiori ai asocia
țiilor Voința din Deva, 
Brad, Hațeg, Petroșani șl 
Lupeni.

(ț Meciul de volei de 
divizia B, dintre Știința 
Petroșani — Construcții 
București are Ioc dumi
nică, ora 10, în sala 
I.M.P.

Uzina brăileană „Progresul 
sporește volumul produselor de export

Zilele acestea, uzina 
de utilaj greu „Pro
gresul" din Brăila a 
livrat pentru export 
încă 120 de excava
toare, buldozere și ru
louri compresoare.

Prin lărgirea capaci
tății de producție a ' cut. Se are în vedere 
sectoarelor de turnăto- creșterea producției de
rle, construcții metalice rulouri compresoare. a

și de prelucrare $1 prin- 
tr-o mai bună organi
zare a muncii, uzina 
brăileană și-a propus 
ca în acest an să spo
rească volumul expor
tului de 1,5 ori față de 
realizările anului tre

utilajelor destinate fa
bricilor dc ciment, a 
construcțiilor metalice 
și instalațiilor comple
xe pentru industria chi
mică. cil și a utilajelor 
grele solicitate de in
dustria construcțiilor și 
a materialelor de con
strucții.

(Agerpres)

Soluțiile valoroase 
ale studiilor și cer
cetărilor efectuate
la I.M.P.-să prindă 
cît mai repede 
viată în sfera

decan I.M.P.

înfăptuirea programului de valori
ficare superioară a rezervelor de sub
stanțe minerale utile, reducerea con
sumurilor specifice de materiale și 
energie, extinderea tehnologiilor mo-' 
derne de tăiere, încărcare, transport 
și susținere în lucrările de deschi
dere, pregătire și abataj, creșterea 
continuă a productivității muncii în 
toate compartimentele fluxului teh
nologic sînt indisolubil legate de in
tensificarea cercetării științifice, de 
introducerea în producție în terme
nul cel mai scurt posibil a celor mal 
recente cuceriri ale științei și tehni
cii contemporane. Multitudinea și di
ficultatea problemelor ridicate de 
industria noastră minieră arată nece
sitatea valorificării superioare atît a 
potențialului inginerilor, cercetători
lor științifici, specialiștilor din învă- 
țămîntul superior, cit și a bazei ma
teriale existente în acest scop.

Nucleele de cercetare științifică 
din cadrul fiecărei catedre a Institu
tului de mine din Petroșani, folosin- 
du-se de metodologii complexe de 
pătrundere și analiză a fenomenelor 
la nivelul exigențelor actuale, au 
luat în studiu în cursul anului 1968, 
nu mai puțin' de 150 teme de cerce
tare, cu aplicabilitate în mineritul 
Văii Jiului și al celorlalte bazine

■ carbonifere din țară.
Astfel, specialiștii de la laboratorul 

de mecanica rocilor au efectuat peste 
2 500 de probe pentru determinarea 
rezistenței rocilor și cărbunilor ne
cesare în vederea alegerii celor mai 
potrivite monografii de armare în ga
lerii, puțuri și abataje.

Un colectiv mixt al cadrelor de 
exploatări miniere și mașini miniere 
au avut de rezolvat un studiu refe
ritor la mecanizarea tăierii în mi
nele din Valea Jiului în care s-au 
propus soluții optime de mecanizare 
pentru stratul 3 și straiele subțiri cu

as- 
mal 

căi de rezol-

înclinare redusă. Legat de acest 
pect, se impune găsirea celor 
adecvate și operative 
vare concretă.

0 altă lucrare, ce se referă la va
riația rezistenței specifice a cabluri
lor de extracție în funcție de condi
țiile de exploatare, aduce o contri
buție valoroasă la elucidarea pro
blemei obosirii cablurilor de extrac
ție în zonele care, în perioada de ac
celerare și frînare, vin în contact cu 
moletele sau roțile motoare

„Studiul modului de manileslare a 
presiunii rocilor în lucrările miniere 
capitale" a permis să se constate că, 
pentru condițiile din Valea Jiului, 
nu a.dîncimea este factorul hotăritor 
care determină mărimea presiunii, ci 
natura rocilor. In acest context, cu
noașterea interacțiunii dintre rocă și 
susținere are o importantă 
re în vederea stabilit*':; 
miniere.

Cercetările oare au avut 
tiv factorii ce determină 
de deformare al terenului 
prefața minelor din Valea
prezintă o acțiune complexă, d< 
deosebită importanță, chemată să 
termine legitatea după care au 
mișcările suprafeței minelor sub
fluența excavațiilor subterane, valo
rile unghiurilor de scufundare. Toa
te acestea vor permite extind -a 
unei mai corespunzătoare dimensio
nări analitice a pilierelor de siguran
ță de la exploatările p;>t ba
zinul nostru.

Acționarea și comanuu .uașiiiiloj 
de extracție și a celor de abatarc din 
Valea Jiului au stat în atenția spe
cialiștilor institutului care au căutat 
să precizeze condițiile pe oare trebuie 
să le îndeplinească diagrama trape- 
zoidală a unei mașini de extracție

hotărîtoa- 
tnrrăriloT

ca ib'.cc- 
caracterul 
de la su- 
Jiului re

ci 
de- 
loa 
in-

(Gonlinuare în pag. a 3-a)

ÎN IMAGINI Și CIFRE
Gigant al siderurgiei

românești
Impunătorul Combinat siderurgie 

de la Galați, a cărui piatră funda
mentală a fost pusă în 1961, se a- 
propie, cu fiecare etapă, de valorile 
finale. Pe platoul Smîrdanului, ne
știut pînă acum de istorie, s-au înăl
țat obiective care prin proporții și 
înzestrare tehnică ... _r.___ ”
cele mai moderne agregate siderur
gice din lume, Dar, pentru ca să 
se descopere sub această imagine 
a fost nevoie de o luptă acerbă 
cu milioanele de metri cubi de pă- 
mînt excavat, al căror volum între
ce de 
sutele 
toane, 
trainic 
talice
sale aici. Mii de constructori, înce- 
pînd cu Afleț și Secară, cei care 
au „răsturnat" primele cupe de pfl- 
raînt și continuînd cu repulațf oa
meni de știință, cercetători și spe
cialiști din întreaga țară, au pus 
umărul, cu însuflețire, la înălțarea 
celui mai mare edificiu al industriei 
siderurgice romanești.

După premiera din 1966, cind a 
fost inaugurat laminorul de tablă

rivalizează cu

7 ori piramida lui Keops, cu 
de mii de metii cubi de be- 
care au creat un fundament 
numeroaselor construcții mo

și utilaje tehnologice ampla-

mai mare obiectiv do 
combinatului care a 
acum peste un milion 
laminate, în 1968 s-au

groasă, cel 
producție al 
produs pînă 
de tone de 
aliniat la startul producției, între
gind fluxul tehnologic, primul furnal 
de 1 700 mc, o oțelărie ultramoder
nă, ale cărei .convertizoare elabo
rează la fiecare 51 de minute o 
șarjă, aglomerâlorul de minereu șl 
magistrala de benzi, fabrica de oxi
gen, cu 0 primă capacitate de 11 000 
mc pe oră și laminorul de sleburi.

Dar puternica cetate siderurgică 
de pe malul Dunării nu si-a spus 
încă ultimul cuvînt. Noi obiective, 
de mare importanță, vin să se ali
nieze în acest an celor existente, 
completind fluxul complex al meta
morfozei metalului. Comparativ 
perioada 1961—1965, in actualul c 
cinai se 
combinatului un volum de inv 
de trei ori 
Peste 60 la 
au și lost

cu 
in- 

va realiza pe șantierele 
itițil 

și jumătate mai mate, 
sută din aceste fonduri 
materializate. Ritmul m

I. MECA
Corespondentul județean al ,\g

(Continuate in pag. a 3-a>
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Soluțiile valoroase ale studiilor 
și cercetărilor efectuate la I.M.P. — 

să prindă cît mai repede viață 
în sfera producției

(Urmate din pag 1)

pentru ce puterea de duratfi a motc- 
ruiui de acționare sfi (ie minima. In 
lucrarea respeolivă se Indică schema 
logică de calcul pentru rczolvP'eo 
e* națiilor obținute, la un calculator 
crirîc. specifieîndu-se totodată cri te- 
ri1 le pentru realizarea unei -ic'.lonfiri 
in’ionale a mașinilor de extracție. 
Vn -tndiu efectuat ce va trebui să-și 
ci-^'dsiă intr-un timp cil mai scurt 
aplicabilitate practică este ..Utilizarea 
cu’< i’.atoarelor electronice în aprovi 
7 >narea cu material lemn îs a unită
ților miniere ale C.C.V.J.". In baza 
unei game largi de măsurători, iu lo
rii propun scheme îmbunătățite de 
distribuire a lemnului pentru 
unitățile miniere din Valea Jiului, 
-s-tfel incit să fie evitate orice per- 
lurbații aJc producției cauzate de 
lipsa unet ritmicități în aprovizionare.

Prezintă un interes aparte pentru 
e onomîa națională lucrarea privind 
determinarea conținutului de germa- 
niu din straiele de cărbuni din Va
lea Jiului. Din cele peste 280 probe 
analizate la spectrograf se poate de
duce prezenta germaniului înlr-o se
rie de strate de cărbuni din bazin.

In domeniul preparării, colectivele 
de cercetare au analizat căile de îm
bunătățire a procesului de concentra
re prin zețaj. aducînd o contribuție 
grăitoare la creșterea extracției căr
bunilor cocsifioablli prin întrebuința
rea celor mal eficiente materiale în

Gigant al 
siderurgici 
românești

(Utmate din pag. 1)

care se construiește in prezent este 
superior. în fiecare oră, aici, prind 
contururi concrete investiții in v a- 
Jonre de circa 875 000 lei.

Anul 1969 va consemna prezența 
pt acest mare platou siderurgic a 
unor noi afluenți ai oțelulu-. Va 
intra în funcțiune al doilea furnal 
de 1 700 mc și cea de-a doua linie 
de alimentare și aglomerare a mi
nereului. La oțelărie va fi dat in 
funcțiune al treilea convertizor, cu 
insuflare de oxigen, și al doilea me- 
lanjor de mare capacitate, împreu
nă cu un nou grup capabil să furni
zeze 11 000 mc de oxigen pe oră. 
Laminorul de tablă groasă se va 
extinde, sincronizîndu-și producția 
cu creșterea debitului de oțel. Pe a- 
genda finalizărilor din acest an sini 
înscrise și alte obiective mari. De 
pildă, se lucrează din plin la cons
trucția a încă două laminoare de 
benzi, prevăzute să-și înceapă pro
ducția în anii 1970—1971. Ambele 
agregate vor furniza materii prime 
pentru industria constructoare de 
mașini, amplificjnd producția de la
minate plate a combinatului la peste 
două milioane tone.

Ce rezervă viitorul orașului Ga
lați, ca tînăr centru siderurgic ? E- 
voluția sa viitoare este legată de 
modificările in direcția creșterii pro
ducției de metal, a dezvoltării com
binatului. Astfel, într-o altă etapă, 
după 1970, lucrările pe acest uriaș 
șantier au in vedere capacități care, 
Împreună cu cele existente, vor pro
duce 5—6 milioane tone de oțel a- 
nudl. Atunci, comb natul gălățean 
va elabora circa 54 la sută din în
treaga producție de oțel a țării, con- 
firmindu-și denumirea de .Gigant al 
siderurgiei românești", ce i se atri
buie de pe acum cetății Industriale 
gălățene.

Ziarul nostru nr. 5 985, 
din 23 tenuarie a. c.. a 
publicat ancheta ..Prin 
(. minele muncitorești din 
Va'.ca Jiului". In răspun
surile trimise redacției, 
conducerile întreprinderi
lor, serviciilor adminis
trative pe lingă care se 
află căminele vizitate, ne 
dau asigurări că prin mă
surile luate lucrurile se 
vor schimba in bine.

.Aspectele negative au 
fost arătate just în ziar. 
Noi am luat măsuri pen
tru remedierea deficien
țelor prin alegerea unui 
nou comitet de cămin și 
a responsabililor de ca
meră — se arată în răs
punsul conducerii E. M. 
Petrila. Cu ajutorul nou- 
3:jî comitet de cămin șl 
ca urmare a intensificării 
curățeniei, a înlocuirii 
dulapurilor, vopsirii mo
bilierului existent, consi
derăm că în cel mai scurt 
timp vom lichida aspec- 
lele negative, creînd lo
calurilor noștri condiții 
civilizate de cazare. Iar 
pentru petrecerea utilă a 
timpului liber, intr-o ca- 
merii a clubului din că
min se va Înființa o bi
bliotecă volantă. De ase
menea. s-au făcut de
mersuri la C.C.VJ. pen
tru obținerea unui tele
vizor".

Asupra neajunsurilor 
semnalate a căminul 

Toalizarm patului artificial de zețoj. 
Concluziile lucrării propun schimba
rea sistemului actual de evacuare a 
concentratului prin praguri fixe cu 
cele mobile șl o mișcare sincronizată 
ai mișcarea pulsatorie a apel.

Studiul parametrilor de funcționare 
a jgheaburilor scurte pentru cărbu
nele mărunt clasa 0,5—3 mm — pro
cedeu recent aplicat în prepararea ni
sipurilor — recomandă extinderea a- 
ceslula în prepararea cărbunilor mă
runți clasa 0.5—3 mm. In prezent a- 
ceaslă clasă de cărbuni se prelucrea
ză costisitor în hid roci doftne cu me
dii dense prin zețaj etc. Noul pro
cedeu arc meritul că nu amplifică 
mult fluxul tehnologic și investițiile 
inițiale — asigurînd mi toate acestea 
o eficiență economică sporită.

O ultimă temă pe care o amintim 
in această succintă prezentare este 
aceea privind ardorca huilelor indi
gene pentru reducerea poluării at
mosferei, de marc actualitate econo
mică și socială. Cercetările prelimi
nare arată că prinlr-o ardere raționa
lă a cărbunilor în sobe de construc
ție adecvata. se poate reduce simți

Faza locală
a olimpiadei elevilor

An de' an, in luna februarie, cele 
mai temerare condeie din licee, 
școli profesionale și tehnice se în
trec intr-un amplu concurs al ra
țiunii și fanteziei, la obiectele ma
tematică, fizică, chimie și literatura 
română. Menirea acestor concursuri 
este de a stimula activitatea inimo
șilor, de a selecta noi talente și 
aptitudini.

în acest an — etapa locală a 
concursului a întrunit elevi ai lice
elor teoretice din Petroșani și Pe
trila, ai Liceului industrial, ai Gru
pului școlar minier Petroșani, ai 
Școlii profesionale comerciale. Su
biectele, dozate cu dificultăți de 
rezolvare potrivite selecției cerute, 
au creat emoții alit celor ce se con
fruntau direct — elevii — cît și 
profesorilor, care își etalau cu a- 
cesl prilej rezultatele unui trimes
tru de muncă.

LA MATEMATICA s-au prezen
tat 164 elevi, dintre care 64 de la 
Liceul Petroșani, 23 de la Liceul Pe- 
Irila, 39 de la Liceul industrial mi
nier, 7 elevi de la Grupul școlar mi
nier și 13 elevi de la $c. profesională 
comercială. Dintre aceștia s-au ca
lificat 35 de elevi pentru faza ju
dețeană, confirmîndu-se aptitudinile 
elevilor Muceschi Iulian și Butules- 
cu Valeriu din clasa a IX-a, Ioniță 
Sorin, Stanciu Ion, Linca Pinca loan, 
Văduva Constantin din clasa a X-a, 
Crișan Radu și Părăianu Marcel din 
clasa a Xl-a, Ștefan Mircea, Vincze 
Alexandru, <Șularea Mircea, Ștefan 
Teodor, Roman Adrian și Munteanu 
Lidia din clasa a XII-a, iar de la 
Liceul industrial Tudor Constantin 
anul II și Nițar Ioan, Anghelescu Gh. 
Gheorghe și Matei Romeo, anul III. 
Din cadrul școlilor profesionale a- 
mintim pe Pirvuleț Mariana, Căli- 
man Maria, Hotoiu Rodioa, Pană 
Anica și Sirbu Monica de la Școala 
profesională comercială și pe Mă- 
nău Ilie și Pirvu Ioan de la Grupul 
școlar minier.

CONCURSUL DE FIZICA a reunit 
90 de elevi dintre care 50 de la Li
ceul din Petroșani, 20 de la Liceul 
din Petrila, 24 de la Liceul industrial 
și 6 elevi de la Grupul școlar. Din
tre aceștia s-au calificat pentru faza 
județeană a concursului 13 elevi 
de la Liceul din Petroșani și 6 elevi 
de la Liceul Petrila, 

constructorilor de la 
Grupul de șantiere al 
T.C.M.M. ne-au fost co
municate următoarele: 
„Referitor la personalul 
ce se ocupă cu curățe
nia, întreprinderea (Gru
pul de șantiere Valea 
Jiului al T.C.M.M.) a

lua masuri corespunzătoa
re, ce vor merge pină 
la evacuarea din cămin. 
In continuare sintem 
preocupați de a crea 
condiții de cazare mai 
bune muncitorilor noș
tri, lucru ce se va rea
liza in cursul lunii mai

Pe urmele materialelor publicate

„PRIN (ĂNINELE 
MUNCITOREȘTI 
DIN VALEA JIUIUi
sancționat pe cei care 
nu și-au făcut datoria la 
locul de muncă: gospo
darul Andrei Cercel și 
femeia de serviciu Emi
lia Mălăeștean au fost 
schimbați. fiind trecuți 
in producție. împotriva 
locatarilor Gheorghe Sta- 
mate, precum și a altor 
loc jjlori care nu se con
formează regulilor de 
comportare civilizată. vom

a. c. cînd va fi dat în 
folosință un grup social 
la Lîvezeni pentru con
structorii nefamiliști

In (legătură cu starea 
de lucruri de la căminul 
nr. 5 Lupenl, am primit 
o sesizare prin care lo
catarul Toma Măruță își 
arată nemulțumirea pen
tru că „au fost confisca
te rr-sourile pe motiv că 
se face mizerie, dar noi

tor cantitatea de fum care poluează 
atmosfera orașelor din cuprinsul Văii 
Jiului.

Tinînd scama de importanța șl 
complexitatea lucrărilor efectuate, de 
aportul pe care acestea il pot aduce, 
prin valorificare, la perfecționarea 
activității miniere, colectivele de au
tori stnt preonipate să dea viață so
luțiilor propuse, șl în primul rind a 
color de stringentă actualitate. In a- 
cest sens, se va proceda la publica
rea în revistele de specialitate a ce
lor mal bune rezolvări, la organiza
rea unor simpozioane pe grupe de 
specialitate șl pe o anumită temă 
bine stabilită in prealabil, cu parti
ciparea largă a specialiștilor din pro
ducție.

Se impune promovarea unei mal 
slrinse legături între cercetătorii și 
specialiștii I.M.P., C.C.V.J., S.C.S.M. 
șl al exploatărilor miniere din bazin 
pentru fixarea unor măsuri concrete 
or aplicativitate imediată șl urmări
rea insistentă șl cu răspundere a efi
cacității lor, cu intervențiile do ri
goare pe parcurs, ori de cile ori va 
fi cazul.

Nume demne de semnalat sînt 
Trif Lucia, Iacob Floria, Pick Ladis- 
iau, Tokeș Adalbert și Hristache 
Costică din clasa. a Xl-a; Marton 
Irina, Bogdan Nicolae și Billek Ha
rald din clasa a XII-a.

Restul claselor și anilor nu au în
trunit punctajul necesar calificării.

LA CHIMIE s-au prezentat 118 e- 
levi dintre care 84 de la Liceul Pe
troșani, 16 de la Liceul Petrila șl 
18 de la Liceul industria], calificîn- 
du-se pentru faza județeană a con
cursului 31 de elevi. Printre cei 
mai buni chimiști ai acestui con
curs amintim pe Cristea Emil, clasa 
a IX-a, Andrei Tiberiu, Bejan Lumi
nița și Pop Iosif — clasa a X-a, 
Varga Jana — clasa a Xl-a și Ani- 
sie Ana Maria, Telu Georgeta, An- 
drone Ileana și Brîndușa Senia — 
clasa a XII-a a Liceului din Petro
șani. De la Liceul industrial amin
tim pe Epure Samoilă din anul I și 
Irimie Gheorghe anul II.

LA LIMBA ROMÂNA au concu
rat 86 de candidați, calificîndu-se 
18 elevi. Dintre cele mai bune lu
crări putem menționa pe cele ale 
elevilor Lascu Ion și Rusu Maria 
din clasa a Xl-a și Strochi Lur 
din clasa a XII-a; Hoit Gheorghe 
și Frunză Ștefan din anul I a Gru
pului școlar minier Petroșani.

înainte de a încheia aceste rin- 
duri vrem să relevăm și două as
pecte care au umbrit atmosfera o-
bișnuită a concursului : supraveghe
rea destul de grea a sălilor din
cauza numărului mare de concu- 
renți repartizați pe singura și nu 
prea încăpătoarea clădire a liceului 
și lipsa unor profesori, ai acestor 
creiere înfierbîntate de lucru și en
tuziasm, lipsă ce i-a privat pe tine
rii concurenti de sprijinul moral la 
emoțiile concursului. Faza locală 
a olimpiadei a scos în evidență bu
na pregătire a concurentilor dar și 
unele lacune în pregătirea elevilor 
la fizică și limba română.

Timpul scurt, care a mai rămas 
pină la faza județeană a olimpiadei 
trebuie folosit în mod eficient, in- 
tensificînd pregătirea celor care au 
întrunit punctajul necesar califică
rii, a activității în cercurile pe ma
terii.

Prof, loan BUTULESCU
Liceul teoretic Petroșani

unde gătim ?" TI comu
nicăm răspunsul condu
cerii E. M. Lupeni : „La 
parterul clădirii a luat 
ființă o bucătărie, iar a- 
lături de ea a fost ame
najată o sală de mese 
cu 20 locuri". In conti
nuare sînt enumerate 
măsurile ce vor facilita 
posibilitatea asigurării 
unor condiții igienice co
respunzătoare în cămin i 
zugrăvirea celor 72 de 
camere, a coridoarelor 
și a celorlalte încăperi, 
vopsirea timplăriei, înlo
cuirea mobilierului de
gradat, Tepararea și pu
nerea în funcțiune a du
șurilor pentru baie.

Conducerea U.R.U.M. 
Petroșani ne dă asigu
rări că s-au luat măsu
rile necesare nu numai 
pentru a crea condiții 
bune de locuit, ci și 
pentru conservarea bunu
rilor din cămin. In ceea 
ce privește încălzirea 
centrală, „vom lua legă
tura cu I.G.L. (în conti
nuare I) pentru asigura-, 
rea apartamentelor din 
cămin cu căldură".

Răspunsurile primite 
(exceplînd I.G.L. Petro
șani oare n-a răspuns la 
„apel"), ne întăresc con
vingerea că lacunele 
scoase în evidentă în 
raidul nostru nu vot mai 
dăinui. Rămîne de văzut.

MIINE REÎNCEPE FOTBALUL
Reîn< ope fotbalul I Ne cheamă 

din nou la întîlnlre jocul cu balo
nul rotund, acest joc care loacfl 
nervi, naște speranțe, înșeală aș
teptări.

Miinc începe returul diviziilor A. 
B și C. Și tot miinc începe iciurul 
(ampionatelor județene. Așadar, di1 
miinc — fotbal la țoale nivelele.

Avanpremiera returului au con>-li- 
luit-o meciurile din „IB’-mllo „Cu
pei României*’, disputate miercuri pe 
15 terenuri din tară. Rezultatele me
ciurilor de cupă, în care n-au lip
sit surprizele, sînt cunoscute din 
presa de specialitate. Aceste înlH- 
niri au constituit un așa numit co
locviu al fotbaliștilor înaintea pri
mului examen din a doua „sesiune" 
a campionatului, la caro se vor pre
zenta mîine.

F tir fi îndoială că temperatura încă 
scăzută, terenurile nu suficient de 
practicabile vor influenta oarecum 
calitatea modurilor de mîine, dar 
nu-i vor retine în case pe acein 
care mănincă... fotbal cu pîine.

In Petroșani, pentru meciul de 
miinc al Jiului cu Vagonul, s-au 
luat toate măsurile ca terenul să 
fie practicabil, spectatorii să-și poa
tă procura din timp bilete, adversa

BĂRBATUL : - Ghici ce ți-am adus de ziua ta ?
SOȚIA : - Ceva bun, frumos.
BĂRBATUL : - Exact : bilete pentru meciul de fotbal Jiul - 

Vagonul.’
Simion POP

LIBARDi : — Ține bine de „5“ Stane, că noi oprim... Vagonul 
ăsta aici. ✓

Grațian MORAR

6.05 Muzică populară,- 7,00 Concer
tul dimineții; 8,00 Radiojurnal. Su
marul presei; 8,15 Ilustrate muzicale,- 
9,00 Radiomagazinul femeilor,-. 9,30 Co
rul de copii al Radiotelevizâunii;
9.45 Selecțiuni din opereta „Doamna 
Luna" de Paul Lincke,- 10,00 Ora sa
tului; 10,40 Rapsodia I moldovenească 
de Achim Stoia,- 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Avanpremieră cotidiană;
11.15 In,tîlnire cu melodia populară 
și Interpretul preferat; 12,00 De toa
te pentru toți; 13,00—14,30 Estrada 
duminicală; 14,00 Radiojurnal; 14,30 
Unda veselă; 15,00 Sport și muzică;
18.15 Muzică populară; 18,30 Teatru 
scurt: „Arkanda", comedie de An
drei Nowicky,- 18,56 V-arietăli muzi
cale,- 19,30 „Iancu Jianu". Serial ra
diofonic pentru tinerii, ascultători;
19.45 Campionatele atletice de sală. 
Transmisiune in direct de la Bel
grad,- 20,00 Festivalul internațional 
de muzică ușoară: „Cerbul de aur” 
— Brașov 1969. In pauză: Radiojur
nal; 23,30 Muzică de dans,- 0,05—5,00 
Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II:

6,00 Voioșie pe portativ; 7,00 Cu 
cîntec și joc pe întinsul patriei; 7,37 
Divertismente pentru fanfară; 8,00 
Muzică,- 8,05 Teatru radiofonic pen
tru copii,- 9,00 Soliști de muzică u- 
șoară; 9,30 Radio publicitate,- 9,45 
Muzică populară,- 10,03 Avanpremie
ră cotidiană; 10,13 Medalion Aurel 
Giroveanu,- 10,45 A 7-a artă; 11,00 
Concertul capodoperelor; 12.30 Mu
zică populară cu Mircea Buchi; 12.50 
Dansuri instrumentale; 13,00 Radio
jurnal; 13,10 Caleidoscop muzical,- 
14,00 Orchestra de muzică populară 
a Radioteleviziunii; 14,20 De ta o- 
peretă la operă; 15,00 Simfonia a III-a 
de Wilhelm Berger; 15,30 Cine știe 
cîștlgă; 15,55 Muzică; 16,00 La horă-n 
sat,- 16,15 Muzică corală clasică,- 16,30 
Festivalul international de muzică u- 
șoară „CeTbul de aur”. Selecțiuni din 
recitaluri; 17,00 Revista literară ra
dio,- 17,30 Caravana fanteziei; 18,30 
Album de romanțe; 19,05 Melodii 
magazin,- 20,00 Panoramic opara,- 21,00 
Radiojurnal; 21,10 Noi înregistrări de 
muzică populară; 21,30 Studioul de 
poezie,- 21,50 Canțonete; 22,10 Festi
valul muzical internațional Flandra 
1968; 24,00—1,00 Suită de ritmuri.

Mica publicitate
Pierdut certificat de 7 clase * 

68! 628/9 septembrie I960 pe nume!» 
Matolycz Adela, domiciliată în LafKl 
str, 6 August. Declar nul. 

rul efi fio bine primit, irililnire.i ă 
corespundă pretențiilor lnaugurita.

A da pronosticuri la a> rastă pri
mă etapă, cînd nu avem o ideodată 
asupra pregătirii echipelor, cînd unii 
jucători sînt accidentali, < ind an
trenorii încă nu și-au definitivat 
cele mai bune formalii, o r.-< ani. 
Vom încerca, lotuși, să anticipăm

Avancronică 
fotbalistică

unele rezultate, fără pretenția de a 
le considera certe.

Spre deosebire de alte dăți, sfi 
începem cu întîlnlrea de pe sta
dionul din Petroșani, dintre Jiul 
și Vagonul. După cum se știe, me
ciul inaugural în divizia A, Vago
nul l-a jucat acasă, cu Jiul. Pentru 
cel care au uitat rezultatul îl rea
mintim : 1—1. Vagonul începuse
rău. Și-a revenit repede, a urcat 
trepte în clasament, dar a sfirșit 
turul pe ultimul loc. La Petroșani, 
Vagonul vine cu pretenții, după 
cum afirma căpitanul echipei, Adam,

SÎMBĂTA 8 MARTIE

16,00 Campionatul mondial de 
hochei pe gheață (grupa 
B) România — Italia.

17.30 Telex Tv.
17,35 Medicul vă sfătuiește. Gri

pa și celelalte viroze res
piratorii.

17,50 Lumea copiilor. „O fami
lie năzdrăvană".

18.30 Noile aventuri ale echipa
jului Val-Vîrtej. „Poveste 
în jurul unei săbii" (TI).

19,00 Telejurnalul de seară. Bu
letin meteorologic.

19.15 De ziua femeii.
19.30 Cadran — emisiune de 

actualitate Internațională.
20,00 Festival internațional de 

muzică ușoară „Cerbul de 
aur" — Brașov 1969. Con
curs de interpretare. Par
ticipă : Frida Boccara 
(Franța), Roy Black 
(R.F.G.), Maia Rozova 
(U.R.S.S.), Ghiorghi Kor- 
dov (Bulgaria). Danny 
Doyle (Irlanda), Anda Că
lugăream! (România), Vin- 
cinquerro Salvatore (Ita
lia). Recital în afară de 
concurs: susținut de Mar
gareta Pîslaru, Gigliola 
Cinquetti și Frankie Ava
lon.

23.15 Telejurnalul de noapte.
23.30 închiderea emisiunii. 

Concurs pentru ocuparea unui număr 
de 10 posturi de maiștri constructori

Concursul va avea loc în ziua de 18 martie 1969. Se pot prezenta ia con- 

ț curs absolvenți ai școlii de maiștri în spe cialitate seu școli echivalente. Dosarele se 

!. primesc ia biroul personal pi

în revista „Fotbal". A spera însă 
Intr-un 2 la Jiul acasă ni se pare 
exagerat. Jiuliștii alcătuiesc ta ora 
actuală o echipă omogenă, bine 
pusă la punct cu pregătirea (chiar 
dacă la Schela Mare au cîștigat greu 
cu 1-0) și nu vedem cum le-ar pu-> 
tea scăpa victoria. Este vorba și 
de a oferi spectatorilor, susținăto
rilor lor, prima impresie. Credem 
fără rezerve în 1.

Petroliștii ploleștenl se intilnesc 
cu feroviarii bucureștcni la primii 
acasă. In tur, Rapid a cedat Petrolului 
un punct; mai bine zis, Petrolul a 
luat Rapidului un punct. Nu credem 
că „găzarii" vor fi ta fol de „gene
roși" ce și colegii lor, deși aceștia 
din urmă il divinizează pe clujeanul 
Mazurachis și speră în minunile sa
le. Mergem lot cu 1.

Vicccampioana de anul trecut, T.C. 
Argeș, are o misiune grea in fața 
echipei Steaua, chiar dacă joacă pe 
stadionul din Trivalc. Elevii fostului 
antrenor jiulist, Eugen Mladin, do
resc cu orice preț să urce din zona 
periculoasă. Pentru aceasta au ne
voie de victorie. Militarii pot insă 
pleca cu un punct de ta Pitești.

Universitarii clujeni, care au un 
nou antrenor în persoana lui Ștefan 
Cîrjan, îi vor „executa" ta ei acasă,

Ieri, temperatura aerului la Petro
șani, a oscilat între minus 3 grade 
șl plus 0 grade, Iar la Paring între 
minus 11 grade și minus 5 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 24 DE 
ORE: Vreme în curs de încălzire 
ușoară, cu cer mai mult acoperit. 
Vor cădea precipitații slabe sub for
mă de ninsoare. Vînt slab din sec
torul sudic. 

Uzina de reparat utilaj minier
Petroșani
ANGAJEAZĂ

prin concurs

UN MAISTRU CONSTRUCȚII 
CIVILE Șl INDUSTRIALE
Salariu tariîar I 200 — I 725 lei.
Informații suplimentare se pot lua zilnic între orele 7,30— 

15,30 de la biroul de personal a! uzinei din str. Republicii 
nr. 1. Telefon 1867.

nu fără dificultate, pe aceia cu care au 
făcut in tur 3—3. dlnamovistii bfl- 
cfiuanl.

Deși fără tancu in formație, suspen
dat din activitatea compelițională, 
Farul nu va avea pe malul mării 
probleme cu Crfșul Oradea. Pronos
tic 1.

învinsă cu 3—1 în meciul de cupă 
de Minerul Anina, Politehnica Iași 
se deplasează la București pentru 
Întîlnlrea cu Progresul. Echipa Iul 
Oaidă doline o formă bună și poale 
obține ambele puncte puse în joc.

Se pare că Dinomo București nu 
va avea emoții pentru meciul din 
Capitală cu A.S.A. Tg. Mureș.

în sfirșit, campioanu de toamnă, 
U.T.A. primește la Arad vizita ri
valei sale la șefie, Universitatea 
Ciaiova. Comportările celor două 
echipe in meciurile de verificare de 
pină acum sini diferite, craiovenil 
detinind o oarecare superioritate. 
Acest lucru, ca și faptul că arădanll 
sini lipsiți de prezența în echipfl 
a lui Domidc și Pojoni ne îndreptă
țesc să dăm pronostic X. De va fl 
precum am gindil noi sau nu, vom 
ști numai mîine dupu-amiază.

Un lucru trebuie să mai adăugăm i 
sfi fim gazde primitoare cu toți oas» 
peții noștri, să încurajăm cu obiec* 
tivitate echipa Jiul, sfi ne purtăm 
onest cu partenerii de întrecere, cu 
arbitrii, cu suporterii adverși. Să ne 
însoțim echipa cu frenetice încura
jări și îndemnuri: Haide Jiul!

Dumitru GHEONEA

LOTO
La tragerea specială din 7 martie 

au fost extrase din urnă următoa
rele numere:

Extragerea I-a. obișnuită : 60 56 69 
7 52 29 84 21 54 80 57 53

Extragerea a Il-a, obișnuită: 81 28 
51 45

Extragerea suplimentară: 13 86 89
40 23 56 41 38 30 5 79 84

Extragerea specială i 1 59 40 12
75 25
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George Macovescu a îost 
primit de Pierre Harmel

BRt NELLES 7 (Agerpres). — Geor
ge Macovescu, prim-adjuncl al mi
nistrului afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, care se 
află într-o vizită în Belgia. însoțit 
de Alexandru Lăzăreanu. ambasado
rul României la Bruxelles a fost 
primit la 7 martie de Pierre Harmel, 
ministrul afacerilor externe al Bel
giei. In timpul vizitei, primul adjunct 
al ministrului afacerilor externe al

Republicii Socialiste România a a- 
vut convorbiri la Ministerul Aface
rilor Externe al Belgiei, cu secreta
rul general. Robert Vacs. In timpul 
convorbirilor, care s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a avut loc 
un schimb de vederi in legătură cu 
dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre 
România și Belgia, precum și asupra 
unor probleme internaționale care 
interesează cele două țări.

ORIENTUL APROPIAT
Convorbiri bilaterale la O.N.U. între delegații 

celor patru mari puteri

NEW YORK 7 (Agerpres). — Con
vorbirile bilaterale în legătură cu si
tuația din Orientul Apropiat au con
tinuat in ultimele zile la sediul O.N.U. 
între delegații Marii Britanii, Franței, 
U.R.S.S. și S.U.A. Asemenea înlilnirl 
au avut loc intre ambasadorul Marii 
Britanii, lordul CaraJon și reprezen
tanții permanenti ai celorlalte trei 
mari puteri. Malik (U.R.S.S.), Berard 
(Franța) și Yost (S.U.A.). Potrivit a- 
genției U.P.I.. Seymour Maxwell Fin
ger. consilier al misiunii S.U.A. 
O.N.U., 
prezent convorbirile bilaterale 
au creat, după părerea S.U.A.. o ba
ză de plecare comună pentru a face 
o reuniune folositoare a reprezentan
ților celor patru mari puteri". S-a in
dicat insă că aceste consultări bila
terale vor continua.

Pe de altă parte, ministrul israe
lian al afacerilor externe, Abba E- 
ban. a adresat o scrisoare secreta
rului general al O.N.U., U Thant, în 
care subliniază că Israelul „va con
tinua să colaboreze cu reprezentan
tul special al secretarului general al 
O.N.U., Gunnar Jarring, în eforturile 
acestuia de a promova un acord".

Eban a anunțat că în cursul vizitei 
care o va face săptămîna viitoa- 
in S.U.A., 
U Thant.

pe 
re 
cu

va avea întrevederi și

★
(Agerpres).

la 
a declarat joi că „pină in 

nu

TEL AVIV
miletul Central al Partidului Muncii 
din Israel s-a pronunțat cu 287 de 
voturi contra 75 do abțineri, pentru 
desemnarea doamnei Golda Meir in 
funcția de prim-ministru al stalului 
israelian. După cum transmite cores-: 
pondentul agenției France Presse, 
doamna Golda Meir a anunțat că 
acceptă această desemnare.

★
BEIRUT 7 (Agerpres). — Vineri 

a început la înalta curte de justiție 
din capitala libaneză procesul în ca
re este implicat Nabil Akkari și 
alte doua persoane acuzate de com
plot împotriva securității statului și 
tentativă de asasinat. Anul trecut, 
Nabil Akkari a încercat să-l asasi
neze pe fostul președinte al Repu
blicii Libaneze, Camille Chamoun. A- 
cuzarea a cerut împotriva lui Akkari 
pedeapsa cu moartea, iar pentru com
plicii săi, judecați în contumacie, 
închisoarea pe viată.

Co-

Patriot» și-au concentrat 
zona 

și a Platourilor înalte
Mekong

SAIGON 7 (Agerpres). — Palrio
ții sud-violnamezi au bombardat in 
noaptea de joi spre vineri peste 35 
de obiective militare, scrie corespon
dentul agenției U.P.l. Atacurile uni
tăților patriotice au fost semnalate 
in toate cele patru regiuni tactice 
ale Vietnamului de sud, dar ode au 
fost concentrate îndeosebi în zona 
Deltei Mekong și a Platourilor Înalte.

Printre obiectivele militare bom
bardate de forțele F.N.E. cu obuze 
și rachete, scrie agenția France 
Presse, se numără baza do elicoptere 
din apropiere de Da Nang, aerodro
mul de la Kontum, baza infanteriei 
americane de lingă My Tho, baza na
vală de la Dong Tem, precum și o 
tabără specială americană situată la 
30 de kilometri de Saigon.

Concomitent cu bombardarea ba
zelor militare forțele patriotice au 
atacat în cursul ultimelor 24 de ore 
o serie de poziții deținute de trupele 
amcricano-saigoneze. In apropiere de 
Kontum, luptele au durat peste 10 
ore. De altfel, această regiune, si
tuată in zona Platourilor înalte, a 
fost în ultimele trei zile teatrul unor 
lupte înverșunate desfășurate înlr-un 
teren muntos și acoperit de junglă.

Lupte puternice au fost semnalate 
și în provincia Tay Ninh, la 90 de 
kilometri de Saigon.

★
Joi seara a sosit în capitala sud- 

vietnameză Melvin Laird, ministrul 
american al apărării, însoțit de gene
ralul Wheeler, președintele statelor 
majore-combinate ale S.U.A. In cadrul 
conferinței de presă care a avut loc 
pe aeroport, imediat după aterizarea 
avionului, Nelvin Laird a menționat 
că, sporirea pierderilor americane în 
Vietnamul de sud îngrijorează oficia
litățile S.U.A.

La puțin timp după sosire în capi
tala sud-vietnameză, ministrul ameri
can a avut o întrevedere cu gene
ralul C. Abrams, comandantul for
țelor americane dislocate în Vietna-

sud, precum și cu alte ofi- 
ale comandamentului ameri- 
la Saigon. întrevederea, care 
loc la baza aeriană de la

mul de 
Utilități 
can de 
a avut ... ..
Tan Son Nhul, din apropierea Sai- 
gonului (bombardată in ultimele zile 
de palrioții sud-vietnamezi — N. R.) 
a (ost consacrată examinării situației 
militare din Viei ramul de sud.

★
SAIGON 7 (Agerpres). — Intr-un 

raport ofiaial dat publicității la Sai
gon se precizează că in războiul din 
Vietnam Statele Unite’ au pierdut 
peste 5 000 de aparate de zbor do- 
borîte fie în Republica Democrată 
Vietnam, fie în regiunile sudice ale 
țării, de către unități ale Frontului 
Național de Eliberare.

Raportul, aparținînd comandamen
tului american de la Saigon, mențio
nează că sînt greu de calculat op 
exactitate pierderile materiale repre
zentate de distrugerea acestor avi
oane, dar se apreciază zcă ele ar de
păși 5 miliarde de dolari.

Un comunicat 
al Comisiei pentru 

investigarea crimelor 
S.U.A. în Vietnam

U.R.S.S.: Construcția unor piese de avioane la Uzinele 
constructoare de mașini din Permsk.

PROIECTUL „NORDEK" SE LOVEȘTE 
DE REZISTENȚA SUEDIEI 

Șl FINLANDEI

înrăutățirea situației 
interne din Franța

pe scur
Deschiderea Tîrgului 

internațional de la Tripoli
In capitala Libiei, Tripoli, a avut 

Ioc deschiderea oficială a celei de-a 
8-a ediții a Tîrgului internațional la 
care participă reprezentanți ai firme
lor producătoare din 30 de țări. Tîr- 
gul a fost inaugurat de președintele 
Consiliului de Miniștri al Libiei, 
Wanis Galhafi. România este prezen
tă Ia acest tirg cu o expoziție gene
rală de mărfuri. Sint expuse pro
duse ale industriei construcțiilor de 
mașini, instalații de forat, tractoare, 
autovehicule, mașini-unelte, utilaje 
electronice, produse textile, alimen
tare. materiale de construcție, pro
duse petrolifere și de artizanat. Pre
ședintele Consiliului de Miniștri li
bian a vizitai, cu ocazia inaugurării 
tîrgului, pavilionul românesc și a a- 
preriat in mod deosebit modul de 
prezentare, precum și calitatea pro
duselor românești.

e scurt
• LIMA. — Surse politice din capitala peruviană au re

levat că perspectivele unei reglementări a conflictului dintre 
Peru și Statele Unite care a izbucnit în urma măsurii guver
nului de la Lima de a expropria instalațiile firmei petroliere 
I.P.C., par a fi favorabile. Această apreciere a fost făcută 
după întrevederea care a avut loc între ambasadorul ameri
can Ia Lima, John Wesley, și conducătorul statului peruvian, 
Juan Velasco Alvarado. Această întrevedere a urmat unei 
declarații a președintelui S.U.A., Richard Nixon, în care a- 
cesta și-a manifestat speranța într-o reglementare a disputei 
«care a adus relațiile peruviano-americane Ia punctul cel mai 
critic din istoria lor". Wesley a declarat la încheierea între
vederii cu Alvarado că l-a informat pe acesta în legătură cu 
convorbirile pe care Ie-a avut la Washington cu oficialitățile 
guvernamentale americane. Ambasadorul a înmînat, de ase
menea, lui Alvarado un mesaj din partea președintelui Nixon.

HANOI 7 (Agerpres). în comuni
catul Comisiei" pentru investigarea 
crimelor S.U.A. in Vietnam, dat pu
blicității la Hanoi, se arată că in 
cursul lunii februarie Statele Unite 
au continuat să încalce suverani
tatea și securitatea R.D. Vietnam și 
au comis zilnic crime de război 
împotriva populației din R.D. Viet
nam și Vietnamul de sud.

In Vietnamul de sud, se arată în 
comunicat, bombardiere , B-52", de- 
colînd de la bazele din Guam, Oki
nawa și Tailanda, au efectuat nu
meroase raiduri și au bombardat 
provinciile Quang Nam, Quang Ngai, 
Can Tho și Tay Ninh. In regiunile 
din împrejurimile Saigonului Statele 
Unite au .-lansat 17 000 tone bombe 
și au distrus-numeroase sate și cul
turi de orez din apropierea orașelor 
Hue și Da Nang.

în comunicat se arată că in cursul 
lunii februarie, avioane americane 
au întreprins activități de spionaj 
deasupra teritoriului R.D. Vietnam. 
Avioane „B-52" și artileria grea 
amplasată la sud de paralela 17, 
precum și flota a 7-a americană au 
bombardat regiuni dens populate din 
provinciile Quang Binh și Vinh 
Linh. La 20 februarie nouă avioane 
americane au atacat orașul Huong 
Lap, provocind^ pierderi de vieți o- 
meneștî și pagube materiale.

PARIS 7 (Agerpres). — Situația 
internă din Franța s-a înrăutățit 
brusc. Confederația Generală a Muncii 
a anunțat joi seara că, la 11 martie, 
ziua în care generalul de Gaulle va 
rosti o cuvîntare prin radio, ar pu
tea avea lop o grevă generală de 
24 de ore. Acest anunț a intervenit 
în momentul in care la Ministerul 
pentru Afacerile Sociale al Franței

au luat sfirșit convorbirile dintre 
reprezentanții guvernului, patronatu
lui și sindicatele muncitorești.

Convorbirile, în cursul cărora s-au 
manifestat profunde divergențe în
tre participanți, nu au dat nici un 
rezultat.

In cursul reuniunii săptămînale a 
'guvernului, președintele Republicii 
s-a referit direct și la evoluția ne
favorabilă a situației monetare fran
ceze. Potrivit agenției France Pres
se, generalul de Gaulle a insistat 
asupra necesității de a se lua toate 
măsurile pentru a evita o devalori
zare a francului. El a criticat atitu
dinea unei părți a patronatului, care 
apreciază că devalorizarea francului 
va fi inevitabilă.

Re-

Noi acțiuni 
agresive 

împotriva 
Cambodgiei

NEW YORK 7 (Agerpres). —
prezentantul Cambodgiei la O.N.U. a 
informat printr-o scrisoare pe pre
ședintele pe luna în curs a Consi
liului de Securitate1 despre noi ac
țiuni agresive ale trupelor america- 
no-saigoneze la grăbită tării sale. 
In scrisoare se arată că, începînd 
de la 10 ianuarie, forțe aeriene a- 
mericane au violat aproape zilnic 
spațiul aerian al Cambodgiei. La 12 
februarie,' avioane americano—saigo- 
neze au pătruns deasupra regiunii 
Svairieng, aruneînd bombe și mitra- 
liind populația. Cu acest prilej, pa
tru piloți americani au fost făcuți 
prizonieri, iar unul a fost ucis. >

LUPTELE DIN NIGERIA

Sesiunea Comisiei 
Națiunilor Un te pentru 

dreptul comercial 
internațional

GENEVA 7, - Corespondentul A-
erpres, II. I.im< u. transmite: Cea 
e-a 9-a sesiune a Comisiei Națiu

nilor Unite pentru dreptul comercial 
internațional a holărll crearea,.a două 
t onii Iote speciale formate din repre
zentanții tuturor statelor membre. In 
comitetul nr. 1 , pentru problemele 
virrzării internaționale și ale arbitra
jului comercial internațional, repre
zentantul României, Ion Ncslor, șe
ful sectorului de drept internațional 
privat din Institutul de cercetări ju
ridice al Academiei, a (ost ales ra
portor pentru problemele arbitrajului 

il internațional.

încheierea sesiunii

STOCKHOLM 7 (Agerpres). — La 
Stockholm s-a încheiat o sesiune de 
șase zile a Consiliului nordic, organ 
consultativ caro reunește Danemarca, 
Finlanda, Islanda, Norvegia și Sue
dia. In centrul dezbaterilor s-a aflat 
proiectul unei comunități economi
ce a țărilor nordice — „Nordek". 
Consiliul a hotărît elaborarea, pină 
la 15 iulie, a unui proiect de acord 
care urmează să facă obiectul unor 
noi dezbateri.

Proiectul „Nordek", discutat de mai 
multe luni de zile, se lovește de 
rezistența Suediei și Finlandei, care 
nu privesc favorabil ideea institui
rii unor organe suprastatale de na
tură să limiteze suveranitatea și in
dependența politică și economică na
țională. Suedia și Finlanda se tem, 
de asemenea, de riscul ca prin inter
mediul proiectatei comunități econo
mice să nu fie atrase în activitatea 
N.A.T.O.

Zborul navei „Apollo-9"
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® VALLEY. — Pentru pri
ma dală de la proclamarea 
unilaterală a independentei, 
cetățenii insulei Anquilla se 
vor prezenta la 11 și 25 mar
tie pentru a alege organul le
gislativ suprem, iar la 3 apri
lie pentru a alege pe preșe
dintele și vicepreședintele mi
cii republici.

★
Insula Anquilla, fostă colo

nie britanică, care face parte 
din grupul Insulelor Anlilele 
Mici din Marea Caraibilor, are 
o suprafață de 170 km palrafi 
și o populație de 6 0(>b de lo
cuitori.

Carbinul — a patra formă de carbon pur
laboratorul renumitului chimist 

sovietic Vasili Korșak a fost reali
zată sinteza unei noi substanțe ca
re, după cărbunele de lemn, dia
mant și grafit, reprezintă o a patra 
formă de carbon pur, informează 
ziarul ,.Trud". Noua substanță, cu 
un aspect de praf mărunt de culoa
re neagră, a primit 
carbin. Combinat cu 
nul dă naștere unei 
bonice fibroase cu o 
fică relativ mică și cu o rezistentă 
mai mare decît a celor mai bune 
oteluri. Specialiștii apreciază că a- 
cesta reprezintă un material de con-

struclie foarte avantajos. Se consi
deră, totodată, că este posibil ca 
noua substanță — carbinul — să-și 
găsească o largă aplicare în tehnica 
semi condu ciori lor.

VlENA. — Centrul de docu- 
aie al victimelor regimului na- 
din Viena a dat de urma ed
ilului de război Karlis Lobe, fost

• 
meni 
zi st 
mina 
colonel SS, aflat in prezent la Stock
holm. Potrivit documentelor existen
te, Lobe a participat la arestarea și 
exterminarea a mii de deținuți în 
Letonia, in perioada 1941 —19-13. Cen
trul de documentare a adresat mi- 

a] Suediei o 
cere ca Lobe

nistrului de justiție 
scrisoare în care îi 
să fie deferit justiției.

ca

ag
P'

mi

Di

denumirea de 
grafitul, carbi- 
substanțe car- 
greutate speci-

Animal marin ciudat
Savanții mexicani studiază un a- 

nimal marin ciudat care a (ost de
pus de valurile oceanului pe o plajă, 
în apropiere de localitatea Tecoluta 
din Mexic. Se pare că acest .animal, 
în greutate de peste 35 tone, ar fi 
un descendent al uriașelor creaturi 
din epoca dinozaurilor. El are o ca
rapace- lungă de 9 metri și lată de 
5 metri, care protejează corpul său 
enorm, asemănător cu cel al reptile
lor din Terțiar. Cițiva din cercetători 
consideră că ar putea fi vorba de 
o fosilă conservată în ghețurile arcti
ce și adusă de curenții marini pe 
plaja din Mexic, după 
rului 
luluî este, de altfel, 
destul de avansat de

@ NEW YORK. — Un avion 
cvadrimot-or de tipul „P-3 Orion", a- 
parținînd marinei militare america
ne, s-a prăbușit joi ia baza aeriană 
Lemoore — statul California, în limp 
ce efectua exerciții de decolare și 
aterizare.

Cinci din cei șase membri ai echi
pajului au fost uciși, iar supravie
țuitorul a fost transportat în stare 
gravă la spital.

Un purtător de ouvînl al bazei a 
declarat că avionul s-a rupt in două 
și a luat foc după atingerea pistei.

Nu sint cunoscute cauzele prăbu
șirii avionului.

I♦*

în care se alia.
topirea gheța- 
Corpul anima- 
într-un stadiu 
descompunere.

Eliberarea unor deținuți politici în Panama
panamez a venit la conducerea țării 
in urma loviturii de stat care l-a 
răsturnat de la putere pe Arnulfo 
Arias, ciștigătorul ultimelor alegeri 
prezidențiale. Arias s-a refugiat în 
Statele Unite, unde se află și in pre
zent. El a încercat în cîteva rinduri, 
fără succes, să revină in țară. Actua
lul guvern a promis populației tării 
că va organiza „cit mai curînd po
sibil" alegeri prezidențiale și legis
lative, trecînd astfel conducerea țării 
în miinile urmi guvern civil.

vernnl militar panamez a anun- 
liberarc-a unui număr de deți- 
politici arestați după lovitura 
at de la II octombrie anul tre- 
Anunțtfl guvernului nu este în
de o listă a celor eliberați, dar 
ia United Press International

mă- 
imul

■Ar

ui guvern

♦ i 
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î

LAGOS, 7 (j-^jerpres). — Joi seara, 
în cadrul--uiiui1’interviu televizat, ge
neralul Hassanc Usman Katsina, șeful 
statului major al armatei federale ni- 
goriene, $ demarat că comandanții 
celor trei divizii ale armatei au pri
mit „instrucțiunile finale" in legă
tură cu luptele care se desfășoară 
împotriva -secesioniștilor biafrezi. 
„Pot să vă asigur, a arătat șeful 
statului major, că sfîrșitui acestor 
lupte este apropiat". Generalul Kat
sina a relevat apoi că încă un con
tingent de aproximativ 2 000 de re
cruți au loșt mobilizați și participă 
în prezent la 'lupte. El nu a precizat 
mărimea electivului de care dispune 
armata nigferiană, dar a menționat 
că rindurile,acesteia s-au înzecit du
pă anul 1965 (cind armata federală 
dispunea de aproximativ 8 000 de 
oameni).

Generalul Katsina a recunoscut, pe 
de alta parte, că armata nigeriană

a fost nevoită să-și încetinească rit
mul in atingerea obiectivelor sale. 
Colonelul Adekunle, a adăugat Kat
sina, „a fost nevoit să desfășoare 
o nouă luptă" în urma numeroaselor 
infiltrări ale forțelor biafreze în ju
rul localității Owerri. Trupele colo
nelului Adekunle mențin în conti
nuare controlul asupra acestei loca
lități. El nu a dat amănunte în le
gătură cu situația din acest oraș, 
unde unități ale armatei federale, 
numărînd aproximativ 2 000 de 
dați, au fost asediate limp de 
săptămîni de forțele biafreze.

Șeful stjitului major a arătat, 
odată, că perioada normală de
strucție de șase luni, prevăzută pen
tru trupele de infanterie, a fost re
dusă la numai o lună. Generalul 
Katsina a dezmințit, in același timp, 
informațiile potrivit cărora trupele 
federale ar fi bombardat centre popu
late aflate sub controlul forțelor bia
freze.

sol- 
trei

tot- 
in-

Procesul asasinului lui Robert Kennedy
LOS ANGELES 7 (Agerpres). 

— Sirhan B. Sirhan, acuzai de 
asasinarea senatorului Robert 
Kennedy, a negat in cursul 
dezbaterilor procesului inten
tat impotriva sa faptul că ar 
li avut complici la comiterea 
crimei. Răspunsul său a fost 
dat la întrebarea avocajilor 
apărării, după ce in fala com
pletului de judecată se dădu
se citire următorului text gă
sit in caietele sale de însem
nări : „Senatorul Robert P. 
Kennedy trebuie să fie înlă
turat. Noi credem că Robert 
F. Kennedy trebuie să fie sa
crificat... Noi credem că pu
tem să ducem la indeplinire 
o astfel de acțiune... Mina 
care scrie aceste rinduri este 
cea care trebuie, să asasineze 
victima mai sus-mentionată*. 
Sirhan a arătat că n-ar putea

să explice de ce a folosit plu
ralul „noi", dar la sugestia 
avocatului apărării, Grant Co
oper, a admis că ar putea li 
„un noi emfatic*. Sirhan a res
pins, de asemenea, acuzația 
de premeditare a crimei, șus- 
finind că nu a discutat cu 
nimeni, nit. a adus la cunoș
tința nimănui aceste. însem
nări personale, care sini re
zultatul unei slărl de moment. 
El a afirmat că in seara de 5 
iunie 1968, cind s-a petrecut 
evenimentul, nu avea cunoș
tință de adunarea electorală 
de la Hotelul Ambasador,, in 
sprlijnul senatorului Robert 
Kennedy. Sirlian a susținui că 
a „nimerit* din inllmplqre, la 
hotel, voind să participe la o 
altă manifestare care urma să 
aibă loc in apropiere. El a 
declarat că a rămas dir. curfo-

zilale fără a intenționa să co
mită vreun aci ostil Împotriva , 
lui Robert Kennedy, și a asis
tai la ceremonia de la liotei, 
fiind cuprins de o stare emo
țională deosebită, care l-a con
dus Ia comiterea crimei.

I.a reluarea lucrărilor, după 
pauză, Sirhan s-a contrazis, 
arălind că de fapt in seara 
aceea el băuse destul de mult 
și nu se simfea in stare să-și 
conducă automobilul pentru a 
merge spre casă. După antre
namentul de tir a plecat să 
caute o cafenea și a ajuns în 
felul acesta la hotelul Amba
sador. AICI a servil băutură 
și calea, după care nu-și a- 
minleșle ce s-a mai înlîmplal 
pină in momentul cind s-a tre
zii imobilizai, după ce trăsese 
in senatorul Robert Kennedy.

I !
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HOUSTON 7 (Agerpres). — 
In a 5-a zl a evoluției navei 
spațiale „Apollo-9", programul 
de lucru al cosmonauțllor a 
început la ora 8,30 (ora Bu- 
cureștiului), cu o oră mai de
vreme decît se prevăzuse. Du
pă ce au luat micul dejun, Da
vid Scott, James Mc-Divitt și 
Russell Schweickarl au înce
put pregătirile în vederea în
deplinirii, în decurs de 17 ore, 
a primei „repetiții generale" 
a călătoriei pe care doi cosmo- 
nauți americani o vor între
prinde pe Lună. La ora 13,39 
modulul lunar avînd la bord 
pe cosmonauții Schweickarl și 
McDivitt s-a decuplat de cabi
na de comandă, la bordul căreia 
a rămas David Scott, coman
dantul echipajului „Apollo-9". 
Separarea a avut loc în mo
mentul în care „Tandemul" 
spațial se găsea deasupra Li
ceanului Atlantic. Prin pune
rea în funcțiune a motoarelor 
modulului lunar, acesta s-a

plasat pe o orbita eliptică cu 
apogeul de 268 km și cu peri- 
geul de 220 km, care se in
tersectează cu orbita cvaslcir- 
cUlară de 243/245 km pe care 
se deplasează cabina de co
mandă.

La ora 18,35 (ora Bucureștiu- 
lui), modulul lunar a efectuat 
prima fază a operațiunilor de 
recuplare cu cabina spațială 
la bordul căreia se afla David 
Scott. Punînd în funcțiune ra
chetele laterale de ascensiune 
ale modulului,
Schweickarl și McDiyitt 
modificat perlgeul orbitei 
care se deplasa modulul 
scopul intrării pe o orbită
vorabllă recuplării cu. cabina 
de comandă. Această fază a 
programului a fost executată 
în timp ce modulul lunar tre
cea deasupra sudului continen
tului african. Indicațiile furni
zate de stațiile de urmărire 
radar a zborului, de pe PămînL 
au arătat că manevra a fost 
efectuată în bune condițiuni.

cosmonauții
au 
pe 
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Evoluția situației 
din Guineea Ecuatorială

NEW YORK 7 (Agerpres). — Pre
ședintele Guineei Ecuatoriale, Fran
cisco Macias Nguema, a informat pe 
secretarul general al O.N.U., U Thant, 
că a anihilat o tentativă de lovitură 
de stat, care a fost organizată de 
ministrul de externe, Atanasio Ndon- 
go, și un fost deputat. El a reînnoit 
cererea adresată secretarului general 
al O.N.U. de a trimite de urgentă o 
forță militară a O.N.U. pentru a a- 
păra țara sa împotriva unor eventuale 
acțiuni ale trupelor spaniole, stațio
nate în mod ilegal în Guineea Ecua
torială.

Un purtător de cuvînt al O.FJJJ. a 
declarat că hotărîrea de a trimite for
te militare ale Națiunilor Unite într-o 
tară nu este de competența secreta
rului general al O.N.U., ci intră în 
atribuțiile Consiliului de Securitate.

lor" din fosta colonie, măsură ce a 
fost, de altfel, cerută și de guvernul 
guineez.

★

★

NEW YORK 7 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent ăl Spaniei la 
O.N.U., Jaime de Pinies, a adresat 
o scrisoare secretarului general al 
Națiunilor Unite, U Thant, în care 
arată că guvernul său ar saluta tri
miterea de către acesta a unui re
prezentant în Guineea Ecuatorială 
care să supravegheze evacuarea ce
tățenilor spanioli din aceasta tară. 
El a cerut totodată, secretarului ge
neral să adopte „măsuri adecvate 
Care să ducă la evacuarea spanioli-

Guineea Ecuatorială, fostă colonie 
spaniolă, cdre șl-a dobîndit indepen
dența anul trecut, a cunoscut în a- 
cest răstimp momente de încordare, 
ce au culminat săptămîna trecută cu 
o încercare de lovitură de stat, or
ganizată de fostul ministru de exter
ne. Cu toate că guvernul spaniol a 
negat amestecul său în tulburările 
ce au avut loc, acțiunile firmelor 
spaniole, care mai dețin încă pozi
ții importante în economia și comer
țul guineez, au împiedicat guvernul 
președintelui Macias să ia o serie 
de măsuri pentru redresarea econo
miei naționale. Amestecul spaniol in 
treburile interne ale tinărului stat 
african a luat, la un moment dat, 
forma unei intervenții a forțelor ar
mate spaniole în capitala țării, Santa 
Isabel, și portul Bata, intervenție mo
tivată de „existența unui pericol la 
adresa intereselor cetățenilor spa
nioli" din Guineea Ecuatorială. De 
asemenea, comportarea ambasadoru
lui spjnipl la Santa Isabel a deter
minat declararea lui „persona non 
grata". In prezent, autoritățile guine- 

iu preluat controlul asupra în
tregului teritoriu al țării, iar trupele 
spaniole uynează să se retragă in 
termen de 15 zile.
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